
Додаток № 2
до Правил добровільного страхування 

фінансових ризиків 
від 01 листопада 2007 р.

Особливі умови добровільного страхування фінансового ризику 
втрати права власності та інших майнових прав 

(Титульне страхування)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов 
добровільного страхування фінансового ризику втрати права власності та інших майнових 
прав (далі — Особливі умови), Страховик зобов’язується за обумовлену в Договорі плату 
(страховий платіж), при настанні страхового випадку відшкодувати Страхувальнику 
збиток, завданий йому внаслідок втрати права власності на майно після оформлення 
документів, на підставі яких встановлюється право власності на це майно, внаслідок 
набрання законної сили відповідних рішень судових органів.

1.2. За Договором страхування Страхувальником, який має заснований на законі 
або договорі інтерес в збереженні права власності на майно, що є предметом Договору 
страхування, може бути застраховане право власності іншої особи (Вигодонабувача).

1.3. Під нерухомим майном за цими Особливими умовами розуміється: земельні 
ділянки, ділянки надр, відособлені водні об’єкти і все, що міцно зв’язано з землею, тобто 
об’єкти, переміщення яких без шкоди їх призначенню неможливо, в тому числі ліси, 
багатолітні насадження, будівлі, споруди, підприємства як майнові комплекси, квартири 
та інші житлові приміщення, не житлові приміщення та інші об’єкти нерухомості.

1.4. Рухомим майном є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.
1.5. Придбання нерухомого майна на первинному ринку — набуття особою права 

власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо), яка 
є його першим власником.

1.6. Придбання нерухомого майна на вторинному ринку — набуття особою права 
власності на нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) в результаті 
переходу до неї права власності на нерухоме майно від попереднього власника.

1.7. Сервітут — користування чужим майном, може бути встановлене щодо 
земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого 
майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом.

1.8. Страхування титулу — це забезпечення Страхувальнику гарантій 
відшкодування понесених ним збитків в зв’язку з втратою чи обмеженням його майнових 
прав, закріплених в правовстановлюючих документах на майно.

1.9. Право власності — право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 
закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права воло
діння, користування та розпоряджання своїм майном.

1.10. Майно — майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність 
речей, а також майнові права та обов'язки.

1.11. У відповідності з цими Особливими умовами страхуванню підлягають 
майнові права, а також долі в правах на нерухоме майно.

1.12. Згідно з Законами України «Про страхування» ці Особливі умови регулюють 
відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу страхування права власності 
та інших майнових прав.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не 
суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном..

2.2. За Договором страхування предметом Договору страхування можуть бути 
ризики втрати права власності всіх видів нерухомості, майнових прав, а також рухомого 
майна за згодою Страховика та Страхувальника.

2.3. Якщо інше не зазначено у Договорі страхування, предметом Договору 
страхування не можуть бути ризики втрати права власності на:

2.3.1. цінні папери на пред’явника.
2.3.2. Рукописи, креслення й інші документи, технічні носії інформації 

комп’ютерних систем, слайди, фотознімки, аудіо — і відеозаписи, інші об’єкти права 
інтелектуальної власності.

2.3.3. Дорогоцінні метали й каміння.
2.3.4. Картини, поштові марки, антикварні предмети тощо, колекції з них.
2.3.5. Предмети релігійного культу.
2.3.6. Свійські тварини, птахи, кімнатні рослини, хутрові звірі, інші тварини.
2.3.7. Запасні частини й приналежності до транспортних засобів.
2.4. За виняткових умов, що визначаються Договором страхування, можуть бути 

предметом Договору страхування ризики втрати прав власності на майно, що зазначене у 
пункті 2.3 цих Особливих умов.

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ

3.1. Страховим ризиком за цими Особливими умовами вважаються такі випадкові, 
ймовірні події, які є головною і єдиною першопричиною майнових збитків 
Страхувальника (Вигодонабувача), пов’язаних з втратою прав власності на майно, що є 
предметом Договору страхування, і відбулися після оформлення документів, на підставі 
яких встановлюється право власності на нього, внаслідок набрання законної сили 
відповідних рішень судових органів.

3.2. Страховим випадком за цими Особливими умовами є втрата набутих 
Страхувальником майнових прав, в тому числі права власності на придбане майно, або

.с. обмеження його прав щодо володіння, користування та розпорядження майном на підставі
^  судового рішення, що набуло чинності внаслідок:

3.2.1. порушень у процесі приватизації майна;
3.2.2. продажу майна по підробленим документам;
3.2.3. перевищення повноважень контрагента Страхувальника — учасника угоди по 

придбанню майна;
3.2.4. помилок при оформленні юридичних документів, в тому числі при реєстрації 

права власності;
3.2.5. помилок при оформленні меж земельної ділянки;
3.2.6. недієздатності або нездатності розуміти значення своїх дій одним з учасників 

контракту;
3.2.7. розділу спадкоємного майна з порушенням інтересів окремих спадкоємців;
3.2.8. наявності цивільних, сімейних правовідносин, які є підставою для визначення 

іншого власника майна або його користувача, або законного утримувача;
3.2.9. встановленого сервітуту;
3.2.10. недотримання вимог закону щодо обов’язковості нотаріального посвідчення

угоди;
3.2.11. недійсність угоди, що не відповідає вимогам закону;
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3.2.12. недійсність угоди, укладеної Страхувальником з юридичною особою, яка 
діяла без відповідного дозволу (ліцензії);

3.2.13. недійсність угоди, укладеної Страхувальником з громадянином, визнаним 
недієздатним;

3.2.14. недійсність угоди, укладеної Страхувальником з неповнолітньою особою у 
віці до 18 років;

3.2.15. недійсність угоди, укладеної Страхувальником з громадянином, обмеженим 
у дієздатності;

3.2.16. недійсність угоди, укладеної внаслідок помилки;
3.2.17. недійсність угоди, укладеної внаслідок обману, насильства, погрози, 

зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною, під впливом 
тяжкої обставини;

3.2.18. наявність технічних помилок в оформленні або змісті 
правовстановлювальних документів про державну реєстрацію прав на майно та угод з ним 
(помилок, перекручень, неповноти або недостовірності даних), допущених працівниками 
державних установ, які здійснюють державну реєстрацію прав на майно та угод з ним;

3.2.19. незаконність попередніх угод щодо майна, втрата права власності на яке є 
предметом Договору страхування;

3.2.20. поява інших осіб, які мають права на майно, що є предметом Договору 
страхування (спадкоємці, інші особи, права яких були порушені встановленням права 
власності Страхувальника на майно);

3.3. Конкретний перелік причин настання страхового випадку встановлюється 
Договором страхування.

3.4. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, які настали в період 
дії Договору страхування.

3.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування то подія, що може бути 
визнана страховим випадком сталася з причин, які були або почали діяти до початку 
страхування, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, якщо 
Страхувальнику нічого не було відомо про причини, які призвели до цього страхового 
випадку.

3.6. За згодою сторін у Договір страхування можуть бути включені інші ризики, в 
тому числі ризик втрати права власності внаслідок вилучення, конфіскації, реквізиції, 
арешту або знищення майна, право власності на яке застраховано, по розпорядженню 
державних органів.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

4.1. Страховим випадком не визнається завданий Страхувальникові збиток 
внаслідок та/або під час:

4.1.1. добровільного відчуження Страхувальником майна, право власності на яке є 
предметом Договору страхування;

4.1.2. втрати права власності на майно внаслідок дій Страхувальника в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

4.1.3. знищення (загибелі) майна, право власності на яке є предметом Договору 
страхування;

4.1.4. навмисних дій та/або бездіяльності та/або необережності Страхувальника, що 
призвели до втрати права власності на майно;

4.1.5. дій Страхувальника, на які він не мав повноважень або дозвільних 
документів;

4.1.6. звернення стягнення на майно, що є предметом застави, внаслідок 
невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед кредитором, що забезпечені 
заставою цього майна;
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4.1.7. погашення Страхувальником боргових зобов’язань, в тому числі в результаті 
банкрутства (неплатоспроможності), сплати штрафів, пені тощо майном, право власності 
на яке застраховане;

4.1.8. громадських хвилювань, страйків, заколотів, локаутів, бунту, путчу, введення 
надзвичайного або особливого стану, державного перевороту, повстання, революції, 
терористичних актів;

4.1.9. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
4.1.10. громадянської війни, народних заворушень, військових дій, військових 

вторгнень та їх наслідків, з оголошенням війни та без нього;
4.1.11. конфіскації, експропріації, націоналізації та інших подібних заходів 

політичного характеру, здійснених за наказом військової або цивільної влади та 
політичних організацій;

4.1.12. застосування до Страхувальника фінансових санкцій уповноваженими 
державними органами, накладення адміністративного арешту на активи або конфіскація 
майна Страхувальника;

4.1.13. втрати права власності на майно за позовами до Страхувальника, 
пред’явленими будь-якими пов’язаними особами Страхувальника;

4.1.14. зміни законодавства під час дії Договору страхування або вступ у дію 
попередньо прийнятих законодавчих актів;

4.1.15. звернення стягнення на майно в рамках примусового виконання рішень суду 
та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню;

4.1.16. накладення обтяження на нерухоме майно;
4.1.17. встановлення сервітуту до набуття Страхувальником права власності, про 

який Страхувальник знав або повинен був знати до моменту укладання Договору 
страхування;

4.1.18. вилучення, в тому числі шляхом викупу, для державних потреб, на основі 
актів уповноважених державних органів земельної ділянки чи іншої нерухомості, майнові 
права на яку застраховані, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування;

4.1.19. видання уповноваженим органом влади нормативного акту, в результаті 
якого право власності Страхувальника, яке застраховане обмежується, якщо інше не 
передбачено Договором страхування;

4.1.20. дій державних органів, які передбачені законодавством, в тому числі у 
випадках капітального ремонту майна, виселення із приміщень внаслідок переобладнання 
і перепланування будинків, виселення з будинків внаслідок аварійного стану будинків та 
інших дій державних органів, які стосуються позбавлення прав на майно або обмеження 
можливості його користування і передбачені чинним законодавством України;

і . 4.1.21. втрати зареєстрованих в установленому порядку документів, що
підтверджують застраховані майнові права, при неможливості відновити такі документи.

4.2. Страховик сплачує страхове відшкодування за страховий випадок, котрий 
настав, як протягом терміну дії Договору страхування, так і після його закінчення, якщо 
позовні вимоги у відношенні прав власності на майно, які застраховані заявлені в період 
строку дії Договору страхування.

4.3. Не можуть бути застраховані на підставі цих Особливих умов, якщо інше не 
передбачено в Договорі страхування, майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з 
можливістю понести збитки, в результаті втрати чи обмеження майнових прав на 
нерухоме майно:

4.3.1. право власності на яке не зареєстроване в установленому порядку в 
відповідних органах державної реєстрації;

4.3.2. на котре звернене стягнення, на дату укладання Договору страхування;
4.3.3. право власності на яке, підлягає обмеженню чи закінченню на дату укладання 

Договору страхування;
4.4. Не підлягають відшкодуванню збитки пов’язані з:
4.4.1. моральною шкодою, упущеною вигодою, неустойкою, непрямими збитками;
4.4.2. подіями, що виникли в результаті дій (бездіяльності) Страхувальника 

внаслідок зловживання спиртними напоями та/або наркотичними засобами та/або
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лікарськими засобами, що впливають на здатність розуміти свої дії, а також внаслідок 
перебування в стані, коли Страхувальник був дієздатним, але в момент укладання угоди 
нездатним розуміти значення своїх дій.

4.4.3. причинами, що були відомі Страхувальнику до початку дії Договору 
страхування;

4.5. Виплати страхового відшкодування не здійснюються в разі втрати права 
власності або майнових прав внаслідок добровільного відчуження: продажу, дарування, 
обміну та інших дій Страхувальника, в яких наявне волевиявлення Страхувальника на 
відчуження права власності на нерухоме майно або майнових прав.

4.6. Страхування не поширюється на курсову різницю, неустойку, відсотки за 
прострочку, штрафні санкції та інші непрямі збитки та витрати, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування.

4.7. За виняткових умов за згодою Сторін подія, що сталася внаслідок та/або підчас 
виключень з страхових випадків та обмежень страхування, що зазначені в пунктах 4.1 — 
4.6 цих Особливих умов може бути визнана страховим випадком, якщо такі умови прямо 
передбачені в Договорі страхування.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ

5.1. Страхова сума встановлюється за домовленістю сторін у Договорі страхування.
5.2. Страхова сума може встановлюватись із розрахунку:
5.2.1. сум збитку, що може бути завданий Страхувальнику внаслідок втрати права 

власності на майно. Сума збитку може визначатися як вартість майна, зазначена в угоді 
або іншому правовстановлювальному документі, який свідчить про набуття 
Страхувальником права власності на майно;

5.2.2. сум можливих судових витрат, які може понести Страхувальник у зв’язку із 
страховим випадком.

5.3. Вартість майна за домовленістю Сторін може встановлюватись також на 
підставі довідки Бюро технічної інвентаризації, акту експертної оцінки, проведеної 
компетентними установами або особами, звіту про оцінку, проведеною суб‘єктом 
оціночної діяльності.

6. СТРАХОВИЙ ТАРИФ І СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ

6.1. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за 
згодою сторін на підставі базових страхових тарифів, наведених в п.10. цього Додатку.

6.2. Розмір страхового платежу визначається Страховиком виходячи з розміру 
страхового тарифу та страхової суми.

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на строк від 1 до 3 років, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. Конкретний строк дії Договору страхування 
визначається в Договорі.

7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

7.3. Договір страхування припиняє свою дію о 24 год. 00 хв. останнього дня строку 
дії Договору. Якщо в період дії Договору страхування було подано до суду позов 
пов’язаний з предметом Договору страхування та призначено розгляд відповідної справи, 
строк розгляду події, що може бути визнана страховим випадком продовжується стосовно 
події, у зв‘язку з настанням якої заявлено позов, на час розгляду справи в суді.

7.4. Дія Договору страхування поширюється на територію, визначену в Договорі 
страхування.
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8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику 
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком.

8.2. Письмова заява може містити такі відомості:
- відомості про Страхувальника;
- зміст угоди (договору, контракту), на підставі якої Страхувальник 

(Вигодонабувач) набув право власності на майно, в тому числі номер і дату, предмет 
угоди, її умови, відомості про попереднього власника майна;

- відомості про майно, право власності на яке може бути предметом Договору 
страхування;

- страхові ризики;
- вартість майна;
- розмір страхової суми;
- термін страхування;
- інша інформація про всі відомі Страхувальнику обставини, які можуть мати 

істотне значення для оцінки страхового ризику.
8.3. Одночасно з заявою Страхувальник надає Страховику наступні документи:
8.3.1. правовстановлювальні документи (договір, угода, свідоцтво про право 

власності на майно, свідоцтво про право на спадщину, тощо), які підтверджують право 
власності на майно;

8.3.2. витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, або у випадках, 
встановлених законодавством, документи які підтверджують право власності на нерухоме 
майно з проставленим на них реєстраційним написом або за наявності реєстраційного 
посвідчення, яке є невід4 ємною частиною правовстановлювального документа;

8.3.3. довідку-характеристику БТІ щодо нерухомого майна, якщо вартість майна 
визначається на підставі цієї довідки;

8.3.3. акт експертної оцінки вартості майна або звіт про оцінку майна, проведену 
суб'єктом оціночної діяльності;

8.3.4. витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно;
8.3.5. витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
8.3.6. витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
8.3.7. витяг з Державного реєстру іпотек;
8.3.8. витяг з державного земельного кадастру;
8.3.9. державний акт на право власності на земельну ділянку;
8.3.10. документи про технічний та експлуатаційний стан майна;
8.3.11. інші документи, на вимогу Страховика, необхідні для визначення ступеню 

ризику.
Конкретний перелік документів для укладення Договору страхування визначається 

Страховиком при укладанні Договору.

8.4. Страховик на підставі наданих документів узгоджує із Страхувальником 
страхову суму, розмір страхового платежу та інші умови Договору страхування.

8.5. Документи, зазначені в пунктах 8.3.1.-8.3.11. подаються в оригіналах. У 
випадку неможливості залишення оригіналів документів, Страховик після ознайомлення з 
ними та залишення їх копій, повертає оригінали документів Страхувальнику.
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9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 
ВИПАДКУ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

♦

9.1. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів, 
якщо інший строк не передбачено Договором страхування, повідомити Страховика про 
претензії, що пред’являються до нього з боку третіх осіб, про порушення судової справи з 
приводу втрати права власності на майно.

9.2. У разі настання події, яку може бути визнано страховим випадком, 
Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний:

9.2.1. негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів, якщо інший 
строк не визначено Договором страхування, письмово повідомити Страховика або його 
представника про страховий випадок;

9.2.2. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, заподіяних 
внаслідок настання страхового випадку;

9.2.3. вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового 
випадку, якщо це передбачено Договором страхування;

9.2.4. не визнавати частково або цілком будь-які вимоги, які пред’являються йому у 
зв’язку зі страховим випадком, а також не приймати на себе будь-які зобов’язання з 
урегулювання таких вимог без згоди Страховика, якщо це передбачено Договором 
страхування;

9.2.5. здійснити всі можливі заходи для реалізації Страховиком свого права вимоги 
до особи, відповідальної за заподіяний збиток, якщо це передбачено Договором 
страхування;

9.2.6. сприяти Страховику в судовій справі по відшкодуванню збитків, якщо справу 
передано до суду, якщо це передбачено Договором страхування;

9.2.7. надати Страховику документи, передбачені п.9.3. цього Додатку з усіма 
документами, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.

9.3. У випадку настання події, яку відповідно до цих Особливих умов та умов 
Договору страхування може бути визнано страховим випадком, Страхувальник 
(Вигодонабувач) зобов‘язаний надати Страховику в підтвердження настання страхового 
випадку та розміру збитків наступні документи:

9.3.1. заява/повідомлення про страхову подію;
9.3.2. заява на виплату страхового відшкодування;
9.3.3. Договір страхування;
9.3.4. Правовстановлювальні документи (договір, угода, свідоцтво про право на 

спадщину, ін.), на підставі яких було встановлено право власності на майно;
9.3.5. рішення суду, що засвідчує втрату права власності на майно;
9.3.6. претензії, отримані Страхувальником щодо майна;
9.3.7. рахунки-фактури, платіжні документи, що підтверджують оплату витрат на 

розгляд справи в суді (в т.ч. витрати на адвокатів, експертів, консультантів тощо);
9.3.8. інші документи за вимогою Страховика, які дозволять йому зробити 

висновок щодо причин, обставин страхового випадку та розміру заподіяного збитку.
9.4. Конкретний перелік документів, відповідно до п. 9.3. цих Особливих умов, на 

підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, визначається Страховиком 
при з'ясуванні причин, обставин та розміру збитків.

9.5. Документи, зазначені в пунктах 9.3.3.-9.3.8. подаються в оригіналах. У випадку 
неможливості залишення оригіналів документів, Страховик після ознайомлення з ними та 
залишення їх копій, повертає оригінали документів Страхувальнику.
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10. СТРАХОВІ ТАРИФИ

10.1. При страхуванні на цих Особливих умовах застосовуються наступні базові 
річні страхові тарифи, а також коригуючи коефіцієнти до них:

10.1.1. Базовий страховий тариф 1,2 % від страхової суми.
10.1.2. В залежності від типу майна та інших обставин, до базового тарифу 

застосовується найменший з наступних коефіцієнтів:

П п .. Т и п  м а й н а  та  ін ш і о б ста в и н и К о еф іц ієн т

1. Майно, яке придбане у компанії-виробника або її представника 
на первинному ринку. 0,70

2. Майно, яке придбане у фізичних та юридичних осіб (окрім 
компанії-виробника та її представників) на вторинному ринку 0,90

3. Якщо майно знаходиться у заставі банку 0,50

10.1.3. При страхуванні майна яке зазначено у п. 2.3. цього Додатку до страхового 
тарифу також застосовується коефіцієнт 1,5.

10.1.4. Виходячи із ступеня ризику в кожному конкретному випадку при 
встановленні ставки страхового платежу можливе застосування коефіцієнта, що зменшує 
(від 1 до 0,2) або такого, що збільшує (від 1,0 до 3,0) базовий тариф.

10.1.5. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір 
тарифу розраховується виходячи із розміру річного страхового тарифу на підставі 
наведеної нижче таблиці (неповний місяць рахується як повний):

Строк
страхування, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% від річного 
тарифу 25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95

10.1.6. Норматив витрат на ведення справи становить 40%.

Розрахунок страхових тарифів ^  :________
виконав актуарій ґ  Топольська С. Г.

(Диплом №003 від 17.09.1999 р.)

11. ІНШ І УМОВИ СТРАХУВАННЯ

11.1. В усіх інших випадках, які прямо не зазначені в цих Особливих умовах діють 
умови Правил добровільного страхування фінансових ризиків.
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