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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  
1.1. Цей  Договір добровільного страхування  майна фізичних осіб та 
відповідальності перед третіми особами «Квартира в безпеці», укладений 
відповідно до Закону України «Про страхування», Правил добровільного страхування 
майна (іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський 
внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж) (нова 
редакція) № 21111 від 27.03.2018 р., Правил добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами № 31501 від 07.05.2018р. (далі – Правила) і на 
підставі ліцензій Держфінпослуг України серії АВ № 520914 та № 520913 від 
16.02.2010р.  
2. КАТЕГОРІЇ МАЙНА, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА СТРАХУВАННЯ.  
2.1.Визначення категорій Застрахованого майна: 
2.1.1. Основні конструкції квартири включають: 
несучі стіни, перегородки, міжповерхові перекриття, вхідні двері; 
2.1.2. Внутрішнє оздоблення включає елементи внутрішнього оздоблення, 
зокрема:внутрішнє покриття стін, стелі, підлоги, включаючи штукатурку, 
цементну стяжку, конструкції з гіпсокартону, ліпнину, в тому числі заповнення 
дверних та віконних прорізів (включаючи вхідні двері, балкони, лоджії тощо), 
включаючи рами, підвіконня; 
2.1.3. Внутрішні невід’ємні інженерні комунікації включають:  
комунікаційні системи (трубопроводи) водо-, газо-, теплопостачання, 
каналізації, опалення, електропостачання, вентиляції, електричні, телефонні, 
телевізійні, комп’ютерні мережі внутрішньої та зовнішньої проводки та інші 
з’єднувальні кабелі, інші внутрішні невід’ємні інженерні комунікації.  
2.1.4.Внутрішнє обладнання включає: стаціонарно встановлене технічне, 
санітарно-технічне, кухонне обладнання систем водо-, газо-, теплопостачання, 
каналізації, опалювання, електропостачання (змішувачі, умивальники, унітази, 
батареї, ванни, душові кабіни, сауни, лічильники води, газу, електроенергії, 
електричні щити, розподільники, освітлювальне обладнання, електричні 
системи обігріву («тепла підлога» тощо)), 
2.1.5. Рухоме майно, яке відноситься до таких груп,: 
2.1.5.1.Меблі, предмети інтер’єру: каркасні, м’які меблі (шафи, дивани, столи, 
стільці тощо), килими, паласи, гардини, штори, спортивні тренажери (бігові 
доріжки тощо), освітлювальні прилади, дзеркала, тощо; 
2.1.5.2.Електронна і побутова техніка: холодильники, морозильні камери, 
пральні та посудомийні машини, печі НВЧ, пилососи, вентилятори, 
електром’ясорубки, електропраски, електричні чайники, кухонні комбайни, 
газові та електричні плити, швейні машини, телевізори, відео-, радіо- та 
аудіотехніка, телефони, ігрові приставки, персональні комп’ютери, ноутбуки, 
комп’ютерна периферія, тощо; 
2.2 Визначення виду оздоблення: 
2.2.1. «Стандарт»:  
Оздоблення із застосуванням матеріалів вітчизняного виробництва. Ознаки: 
стеля – клейове чи вапняне фарбування; стіни – шпалери прості; підлога – 
лінолеум звичайний; стіни в санвузлах – плитка, клейове фарбування.  
2.2.2. «Євро» : 
Оздоблення із застосуванням переважно імпортних матеріалів і сучасних 
технологій оздоблення. Ознаки: стеля – водоемульсійне фарбування, підвісна; 
стіни – гіпсокартон, тиснені шпалери, шпалери під фарбування, високоякісні 
шпалери; підлога – офісний лінолеум, ковролін, ламінат, паркет, високоякісна 
керамічна плитка; стіни в санвузлах – водоемульсійне фарбування, 
високоякісна керамічна плитка.  
2.2.3. «Люкс»:  
Оздоблення із застосуванням дорогих матеріалів, сучасних будівельних 
технологій з елементами авторського дизайну. Ознаки: стеля - підвісні 
конструкції, стіни – декоративна штукатурка (“Марсельський віск”, 
”Венеціанська” та ін.), шпалери високої якості, підлога – паркет із цінних порід 
дерев, високоякісна керамічна плитка.  
3. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ. 
3.1.Місце дії Договору – це територія страхового покриття за адресою 
місцезнаходження Застрахованого майна, що зазначена у п. 2 Частини 1 
Договору. 
3.1.1. При страхуванні квартири територія страхування включає також 
балкони, лоджії.  
3.1.2. При страхуванні відповідальності - це територія страхового покриття, на 
якій може бути завдано шкоду майну третіх осіб, заподіяної Страхувальником 
(в т.ч. особами, відповідальність яких застрахована за Договором) під час 
користування Застрахованим майном та/або проживання у Застрахованій 
квартирі, яка знаходиться за адресою, зазначеною в п.2 Частини 1 Договору. 
3.2. Страховий захист відносно Застрахованого майна згідно з Договором, 
надається тільки за визначеним вище місцем дії Договору. 
3.3.Договір не діє на: 
3.3.1.тимчасово окупованій території України; 
3.3.2.території населених пунктів, на території яких органи державної влади 
України тимчасово не здійснюють свої повноваження та території населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Перелік таких населених пунктів 
визначається на дату настання події, яка може бути визнана страховим 
випадком відповідно до законодавства України; 
3.3.3.території, на яких на дату настання події, яка може бути визнана 
страховим випадком, проводилась антитерористична операція або операція 
Об’єднаних сил, території проведення оголошеної війни. Межі такої території 
визначаються на дату настання події, яка може бути визнана страховим 
випадком  відповідно до законодавства України та (або) на підставі 
документів компетентних органів державної влади України. 
3.3.4.території, на яких на дату настання події, яка може бути визнана 

страховим випадком, проводились воєнні дії будь-якого характеру (незалежно 
від того, чи був оголошений стан війни), збройні конфлікти. Межі такої 
території визначаються на дату настання події, яка може бути визнана 
страховим випадком  на підставі документів компетентних органів державної 
влади України. 
4. СТРАХОВІ  РИЗИКИ. 
4.1.За добровільним страхуванням майна страховими ризиками є: 
4.1.1 Вогневі ризики: 
4.1.1.1 Пожежа (в тому числі наслідки пожежі: висока температура, 
задимлення з осіданням сажі і кіптяви в результаті пожежі (або тління), 
незалежно від місця виникнення пожежі та виділення корозійного газу) (далі – 
ризик «Пожежа»);  
4.1.1.1.1.У разі настання страхового випадку за ризиком «Пожежа» також 
підлягають відшкодуванню збитки, завдані внаслідок пошкодження або 
знищення Застрахованого майна в результаті здійснення необхідних та 
доцільних заходів з гасіння пожежі чи запобігання поширенню пожежі, в тому 
числі збитки, завдані засобами пожежогасіння, незалежно від місця 
виникнення пожежі; 
4.1.1.2. Удар блискавки. Під ударом блискавки розуміється миттєва передача 
грозового (атмосферного) розряду Застрахованому майну таким чином, що 
місце удару  блискавки є помітним на зовнішньому боці майна зі слідами 
теплового та (або) механічного впливу (далі – ризик «Удар блискавки»);  
4.1.1.3. Вибух газу, що використовується в побутових цілях (далі – ризик 
«Вибух»); 
4.1.2.   Вплив рідини: 
4.1.2.1. Вплив рідини (пошкодження водою, мастилом з водопровідних, 
каналізаційних і опалювальних систем). Під впливом рідини розуміється 
знищення (пошкодження) Застрахованого майна внаслідок витікання рідини не 
за призначенням із: стаціонарних систем водопостачання, каналізації, водяного 
або парового опалення (трубопроводів, обладнання); устаткування, обладнання 
або техніки, що безпосередньо з’єднана з трубами систем водопостачання і 
каналізації; твердих та гнучких труб, що з’єднують устаткування, обладнання 
та техніку з системами водопостачання і каналізації та (або) проникнення з 
приміщень (включаючи горище), які не належать Страхувальнику 
(Вигодонабувачу), крім проникнення дощової або талої води через незачинені 
вікна, двері або інші отвори, якщо такі отвори не виникли в результаті дії 
рідини. 
4.1.3.  Протиправні дії третіх осіб:  
4.1.3.1.Крадіжка з проникненням – таємне викрадення Застрахованого майна, 
поєднане з проникненням у приміщення, де знаходиться Застраховане майно; 
Крадіжка з проникненням кваліфікується такою, якщо третя особа або група 
третіх осіб:  
а) проникає в приміщення, де знаходиться Застраховане майно, зламуючи з 
використанням або без використання технічних засобів двері, вікна, ґрати, 
ставні, стіни, підлогу або стелю; або  
б) проникає в приміщення, де знаходиться Застраховане майно, застосовуючи 
відмички або підроблені ключі чи інші технічні засоби. Підробленими 
вважаються ключі, що виготовлені особами, які не мають права 
розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами, або за їх дорученням (з 
їх відома); або  
в) проникає в приміщення, де знаходиться Застраховане майно, за допомогою 
справжнього (оригінального) ключа або відчиняє справжнім ключем майно, 
що зберігається там, за умови, що він заволодів ключем в результаті крадіжки з 
проникненням, грабежу, розбою;  
або  
г) зламує в межах приміщень предмети, що використовуються як сховища 
Застрахованого майна, з використанням або без використання технічних 
засобів, або відчиняє їх за допомогою підроблених ключів; або 
д) вилучає предмети із замкнутих приміщень, куди він раніше проник 
звичайним шляхом і таємно продовжував залишатися до їх зачинення і 
використовував засоби, зазначені в підпунктах а) та (або) б), коли залишав 
приміщення. При цьому страховий захист діє тільки в тих випадках, коли 
особа, яка проникла у приміщення, залишає сліди, що кваліфікуються як доказ;  
Якщо третя особа або група третіх осіб використали оригінал (дублікат) ключа 
від вхідних дверей (вікон), то збитки, заподіяні такою крадіжкою, не 
відшкодовуються за ризиком «Крадіжка з проникненням», крім випадку, 
зазначеного у підпункті в) цього пункту Договору.  
Дублікатом ключа вважається ключ, що виготовлений особами, які мають 
права розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами або за їх 
дорученням (з їх відома). 
4.1.3.2.Грабіж – відкрите викрадення застрахованого майна; 
4.1.3.3.Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з 
насильством, небезпечним для життя або здоров’я особи, на яку був скоєний 
напад, або з загрозою застосування такого насильства; 
Ризики «Грабіж» та/або «Розбій», кваліфікуються такими за наявності хоча б 
однієї із наведених нижче обставин: 
а) до Страхувальника, членів його родини, або до осіб, що з ним 
проживають, протиправно застосовується сила (насильство) для подолання 
їхнього опору щодо вилучення (захоплення) Застрахованого майна;  
б) Страхувальник, члени його родини, або особи, що з ним проживають, 
передають третій особі або групі третіх осіб Застраховане майно або 
допускають його вилучення без опору в межах місця дії Договору страхування 
під загрозою заподіяння їхньому здоров’ю та (або) життю шкоди, що може 
бути реалізована на місці;  
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в) Застраховане майно вилучається у Страхувальника, членів його родини, 
осіб, що з ним проживають  під час їхнього перебування за місцем грабежу у 
безпомічному стані, якщо такий їхній стан не є наслідком їхніх зловмисних або 
грубих необережних дій і не дозволяє їм чинити опір такому вилученню. 
4.1.3.4.Умисне знищення або пошкодження Застрахованого майна – 
протиправні дії третьої особи або групи третіх осіб, спрямовані на 
пошкодження, знищення Застрахованого майна, у тому числі підпал; 
Протиправні дії третіх осіб вважаються такими, що сталися, якщо за фактом 
такої події Страхувальник звернувся до органу державної влади, 
уповноваженого розпочати досудове розслідування із заявою або 
повідомленням про кримінальне правопорушення та таким органом (його 
службовою особою) внесено відомості про це до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, в тому числі відомості про попередню правову кваліфікацію 
кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 
України про кримінальну відповідальність; 
Ризик «Протиправні дії третіх осіб»  щодо категорії «Рухоме майно» 
поширюється виключно на рухоме майно, яке в зазначене в "Переліку 
рухомого майна заявленого на страхування», який є Додатком 1 до цього 
Договору. 
4.1.4. Стихійні явища: 
4.1.4.1. Сильний вітер (буря, шторм, ураган, вихор). 
 Під сильним вітром (бурею, штормом, ураганом) розуміється сильний вітер, 
швидкість якого становить 17 м/сек. та більше (від 8 балів за шкалою 
Бофорта).  
Під вихором розуміється маса повітря, охоплена обертальним рухом навколо 
якоїсь осі, котра може бути горизонтальною або вертикальною; 
4.1.4.2. Град, зливові дощі, тиск снігового шару, паводок (затоплення, 
водопілля, повінь). 
 Під градом розуміється випадання твердих частинок щільного льоду із 
купчасто-дощових хмар.  
Під зливовими дощами розуміється випадання інтенсивного короткочасного 
дощу кількістю 30 мм та більше за період часу менше однієї години, якщо 
інше не передбачено умовами Договору страхування.  
Збитки, завдані градом або  зливовими дощами, що тривають безперервно або 
з перервами протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, розглядаються як один 
страховий випадок.  
Під тиском снігового шару розуміється вплив ваги снігу (льоду), 
накопиченого на Застрахованому майні, з природних причин (суто внаслідок 
випадання снігу (дощу) у вигляді опадів). 
 Під паводком розуміється затоплення водою місця дії Договору страхування 
внаслідок підйому рівня води наземних (природних або штучних) водойм, 
прориву гребель, огороджувальних дамб, цунамі, а також у результаті рясних 
та (або) тривалих атмосферних опадів та (або) відлиг. 
4.1.4.3. Землетрус, гірські обвали і схід лавин, зсув, осідання ґрунту.  
Під землетрусом розуміються пружинні коливання в земній корі чи верхній 
частині мантії, що спричиняють коливання земної поверхні, деформацію в 
земній корі, сила якого перевищує 5 балів за міжнародною сейсмічною 
шкалою MSK-64.  
Під гірськими обвалами і лавинами розуміється швидкий рух вниз зі схилу 
мас каменів, землі чи снігу в результаті дії сил земного тяжіння. 
Під зсувом розуміється зміщення мас гірських порід, ґрунту вниз по схилу 
під дією сили земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на 
більш низький гіпсометричний рівень. 
 Під осіданням ґрунту розуміється осідання ґрунтового покрову з 
ізостатичних або тектонічних причин, або в результаті ущільнення ґрунту, 
крім випадків викликаних: промерзанням та відтаванням ґрунту; 
динамічними впливами на ґрунт (вібраціями); пересиханням ґрунту або 
дренуванням (осушенням) ґрунту; 
4.1.5. Наїзд наземного транспортного засобу – безпосереднє зіткнення з 
Застрахованим майном наземних транспортних засобів, в т. ч. рейкових, а 
також пошкодження, знищення майна вантажем, що перевозиться цим 
транспортним засобом. 
4.2.  За добровільним  страхування відповідальності страховим  ризиком  є 
виникнення у Страхувальника обов’язку  (в т.ч. осіб, відповідальність яких 
застрахована за Договором) відшкодувати відповідно до чинного 
законодавства шкоду, заподіяну майну третіх осіб, внаслідок випадкової події, 
що відбулася в результаті дій або бездіяльності Страхувальника (в т.ч. осіб, 
відповідальність яких застрахована за Договором).  
4.2.1. За цим Договором вважається застрахованою відповідальність наступних 
осіб: 
4.2.1.1.Страхувальника – фізичної особи, яка має право володіння, 
користування або розпорядження Застрахованим майном; 
4.2.1.2.чоловіка / дружини або іншої особи, який мешкає разом із 
Страхувальником;  
4.2.1.3.дітей (також онуків, усиновлених дітей, дітей, які знаходяться на 
вихованні, та пасинків) Страхувальника та його чоловіка/дружини; 
4.2.1.4.батьків чи інших повнолітніх родичів Страхувальника, які проживають  
у Застрахованій квартирі; 
4.2.1.5. орендарів, якщо Застрахована квартира передається в оренду.  
4.2.2. Фактом, що підтверджує настання випадку, який може бути визнано 
страховим, є претензія, заявлена третьою особою у письмовій формі 
Страхувальнику та визнана Страховиком, або рішення суду, що встановлює 
відповідальність  Страхувальника відшкодувати заподіяну шкоду.  
4.2.3. Страхування відповідальності Страхувальника (та осіб, 
відповідальність яких застрахована за Договором) за шкоду майну третіх 
осіб, заподіяну під час користування Застрахованим майном та/або 
проживання у Застрахованій квартирі, поширюється виключно на випадки 
заподіяння шкоди, які відбулися протягом строку дії Договору.  

5. СТРАХОВА СУМА. ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА. 
5.1.Страхова сума  –  грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до 
умов Договору  зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування в 
разі  настання страхового випадку. 
5.2.Ліміт відповідальності Страховика –  величина, зазначена в Договорі, що не 
перевищує встановлену в Договорі страхову суму, й у межах якої Страховик 
зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування за одним 
страховим випадком, в частині добровільного страхування  відповідальності. 
6. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ 
ДОГОВОРУ ТА ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 
6.1. Відповідно до умов цього Договору майно приймається на страхування та, 
відповідно, виплата страхового відшкодування здійснюється в сумі вартості 
відтворення / заміщення: 
6.1.1. вартість відтворення / заміщення - поточна вартість витрат на 
створення (придбання) нового об'єкту майна, подібного до об'єкту майна, 
заявленого на страхування, який може бути йому рівноцінною заміною або є 
йому ідентичним. 
7. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ. 
7.1.Страховиком в будь-якому випадку не відшкодовуються будь-які збитки 
Страхувальника (в тому числі  в частині страхування відповідальності),  яких 
було завдано внаслідок: 
7.1.1.війни, вторгнення військ, будь-якого роду воєнних дій (незалежно від 
того, була оголошена війна чи ні), дії засобів ведення війни, громадянської 
війни, заколоту, революції, повстання, бунту, страйку, локауту, народних 
заворушень, військового чи протиправного захоплення влади, терористичних 
актів, дій осіб, які діють за дорученням політичних організацій чи взаємодіють 
з ними, конфіскації, арешту, реквізиції, знищення або пошкодження майна за 
розпорядженням існуючого юридично чи фактично органу військової або 
цивільної влади;  
7.1.2.ядерної реакції, дії ядерного випромінювання, радіоактивного 
забруднення та інших наслідків, пов’язаних з розщепленням радіоактивних 
елементів; 
7.1.3.хімічного, біологічного забруднення; 
7.1.4.постійно діючих факторів експлуатації або поступового впливу погодних 
умов, наприклад, збитки, що виникли внаслідок корозії, вологості (пліснява, 
грибок)  та спричинені повільним виділенням тепла при бродінні, гнитті; 
7.1.5.дефектів або недоліків, що існували до початку строку дії Договору і про 
які повинно було бути відомо Страхувальнику або його представникам, 
незалежно від того, чи знав про ці дефекти і недоліки Страховик; 
7.1.6.використання пошкодженого майна в роботі після настання страхового 
випадку без належного ремонту або якщо ремонт такого майна проводився без 
згоди Страховика; 
7.1.7.порушення Страхувальником встановлених законом чи іншими 
нормативними актами, в тому числі відомчими та/або внутрішніми 
нормативними документами , правил і норм безпеки чи інших аналогічних 
норм, в тому числі техніки безпеки, вимог і мір пожежної безпеки, санітарних 
норм; 
7.1.8.події, що сталась до початку або після закінчення строку дії Договору 
і/або поза місцем (територією) його дії; 
7.1.9.будь-яких непрямих  збитків, а саме:не отриманий (втрачений) дохід 
(включаючи проценти, неустойки), витрати на утримання майна, моральна 
шкода, втрата товарної вартості, сплата штрафів, пені  та інших санкцій; 
7.1.10.вимог, викликаних обставинами, про які Страхувальник знав або 
повинен був знати, але не здійснив усіх від нього залежних заходів для 
запобігання настанню страхового випадку; 
7.1.11. втрати електронних даних. 
7.2. За добровільним страхуванням майна Страховиком не відшкодовуються 
також: 
7.2.1.збитки внаслідок обвалу будівель або їх частин, якщо обвал не 
викликаний страховим випадком; 
7.2.2.збитки, спричинені гризунами чи іншими шкідниками; 
7.2.3.витрати по усуненню функціональних дефектів  за умови, що ці дефекти 
не пов'язані із збитком від знищення або пошкодження Застрахованої квартири 
внаслідок страхового випадку; 
7.2.4.витрати на технічне обслуговування Застрахованої квартири та частин, 
що були замінені в рамках технічного обслуговування; 
7.2.5.збитки, спричинені знаходженням майна на незачинених балконах, 
лоджіях; 
7.2.6.збитки, завдані на етапі  зведення або реконструкції будівель, споруд, 
якщо між збитками і такими роботами існує причинно-наслідковий зв’язок; 
7.2.7.шкоду, заподіяну майну, що використовується для виробничих та 
комерційних цілей; 
7.2.8.збитки, спричинені нанесенням на Застраховане  майно графіки, 
малюнків, надписів та ін. аналогічних ушкоджень; 
7.2.9.збитки, завдані вогнем, який не може поширюватися самостійно; збитки 
внаслідок впливу корисного (робочого) вогню або тепла, необхідних для 
проведення плавки, зварювання, термічного опрацювання, випалу, готування, 
копчення, сушіння та інших подібних цілей поза установками, що 
використовують вогонь або тепло;  
7.2.10.шкода, заподіяна застрахованому електричному та електронному 
обладнанню, машинам та пристроям внаслідок опосередкованої дії 
атмосферної електрики (непряма дія блискавки), якщо це не призвело до 
виникнення пожежі в Застрахованій квартирі; 
7.2.11.збитки, спричинені проникненням води, зливи та граду через незачинені 
вікна, двері, пошкодження в даху та перекриттях, інші отвори, якщо ці отвори 
не виникли в результаті дії зливи або граду; 
7.2.12.збитки, які сталися в результаті дії води або іншої рідини, що проникла 
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через відкриті вікна і двері, пошкодження в даху та перекриттях, інші отвори, 
якщо ці отвори не виникли в результаті дії води або якщо вони спеціально 
зроблені, але не передбачені проектом або утворилися через старість та 
ветхість; 
7.2.13.збитки, заподіяні внаслідок простої крадіжки (нез’ясованої втрати чи 
містичного зникнення майна) інших протиправних дій третіх осіб, результатом 
яких не є фізичне ушкодження Застрахованого майна, пошкодження майна 
третіми особами внаслідок необережності або ненавмисних дій; 
7.2.14.збитки, заподіяні внаслідок крадіжки зі зломом, грабежем, розбоєм або 
збитки в зв’язку з вандалізмом внаслідок крадіжки зі зломом, грабежу, розбою, 
якщо квартира, місцезнаходження якої зазначено в п.2 Частини 1  Договору, 
знаходиться на 1-му поверсі чи в напівпідвальному приміщенні і має 
вікно/вікна, що не захищені гратами, ролетами, сигналізацією або іншими 
аналогічними видами захисту; 
7.2.15.збитки, завдані внаслідок наїзду транспортного засобу, що 
експлуатується Страхувальником (Вигодонабувачем), членами сім’ї, 
орендарями, які  користуються Застрахованим майном та/або проживають у 
Застрахованій квартирі. 
7.3. За добровільним страхуванням відповідальності Страховиком також не 
відшкодовуються: 
7.3.1.шкода, заподіяна особисто Страхувальнику або особам, які мешкають 
разом із Страхувальником в Застрахованій квартирі; 
7.3.2.вимоги, які висуваються особами (одною особою), відповідальність яких 
застрахована по  цьому Договору; 
7.3.3.вимоги від осіб, які працюють у Страхувальника за трудовою угодою або 
в порядку надання послуг, в зв’язку з отриманими виробничими травмами; 
7.3.4.вимоги, пов'язані з наданням Страхувальником або особами, 
відповідальність яких застрахована по цьому Договору, будь-якої послуги 
виробничого, професійного, службового характеру, а також будь-якою 
оплачуваною діяльністю або діяльністю за грошову винагороду; 
7.3.5.вимоги, пов'язані з експлуатацією або використанням Страхувальником 
або особами, відповідальність яких застрахована по даному Договору, 
транспортних засобів, повітряних літальних апаратів, морських або річкових 
суден, яхт, човнів та т.п.; 
7.3.6.претензії, пред’явлені на підставі договору, контракту або угоди; 
7.3.7.збитки, прямо чи опосередковано пов’язані із використанням азбесту чи 
матеріалів будь-якого роду, що містять азбест, або збитки, пов'язані з ними; 
7.3.8.збитки, прямо чи опосередковано пов'язані із наслідками впливу 
електромагнітних полів; 
7.3.9.шкода, пов'язана із негативним впливом шкідливих чинників на якість 
повітря, ґрунту або водойм; 
7.3.10.претензії про відшкодування шкоди, заявлені Страховику через шість 
місяців після закінчення строку дії Договору; 
7.3.11.вимоги, пов'язані з поведінкою свійських або диких тварин, що належать 
Страхувальнику або особам, відповідальність яких застрахована по даному 
Договору; 
7.3.12.вимоги, пов'язані із використанням Страхувальником і/або особами, 
відповідальність яких застрахована за Договором, вогнепальної зброї; 
7.3.13.шкода, заподіяна внаслідок непрофесійного заняття спортом; 
7.3.14.вимоги, пов’язані із відшкодуванням шкоди, завданої майну третіх осіб, 
взятому Страхувальником або особами, відповідальність яких застрахована по 
цьому Договору, в оренду, лізинг, під заставу, в прокат, на зберігання; 
7.4. Не може бути застраховане наступне майно: 
7.4.1. Готівка у будь-якій валюті, цінні папери, ощадні книжки, 
банківські чеки, фотознімки, документи,  
7.4.2. Мобільні телефони;  
7.4.3. Квартири, що розташовані в будинках, не готових до експлуатації 
(будинок не має дозволу відповідних органів на експлуатацію); 
7.4.4. Цінні папери, переводні та прості векселі, ощадні книжки, чеки 
банку, рахунки, боргові зобов’язання, документи або бланки суворої 
звітності (обліку);  
7.4.5. Твори мистецтва, культові цінності, філателістичні, нумізматичні 
та інші колекції, скульптури, антикварні та інші предмети, які мають 
художню цінність, малюнки, картини, книги, ордени, медалі та будь-які інші 
раритети;  
7.4.6. Дорогоцінні та напівдорогоцінні метали в зливках і коштовні 
камені без оправ, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, коштовних та 
напівкоштовних каменів, перлів;  
7.4.7. Хутряні вироби;  
7.4.8. Об’єкти незавершеного будівництва в стані консервації, 
приміщення, звільнені для капітального ремонту або з інших причин на 
тривалий строк (більше 60 (шістдесяти) днів. 
7.4.9. Майно орендарів, суборендарів, а також гостей, яким помешкання 
надається за плату; 
7.4.10. Комунікаційні лінії, інженерні системи, що не є власністю 
Страхувальника за законом; 
7.4.11. Об’єкти, що підлягають знесенню – з моменту подання офіційної 
заяви або розпорядження влади, об’єкти в аварійному стані, ветхі та старі 
будинки; 
7.4.12. Житлові будинки, дачі, мобільні котеджі, житлові причепи. 
8.ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. 
8.1. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною 
згодою Страхувальника та Страховика шляхом укладення додаткового 
договору до цього Договору. 
8.2.Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у 
випадках: 
8.2.1.закінчення строку його дії; 

8.2.2.виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному 
обсязі; 
8.2.3.несплати Страхувальником страхового платежу (чергової частини 
страхового платежу) у встановлений Договором строк, згідно п. 10.4. Частини  
1 Договору; 
8.2.4.смерті Страхувальника, за винятком випадків, передбачених 
законодавством; 
8.2.5.ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
8.2.6.прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; 
8.2.7.в інших випадках, передбачених законодавством України. 
8.3. Дію Договору може бути припинено в частині одного із видів страхування 
на вимогу Страхувальника шляхом внесення змін в Договір. Зміни, які 
вносяться в Договір після його укладення, оформлюються додатковими 
договорами і є невід'ємною частиною Договору. 
8.4. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника 
або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка 
Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону не пізніше, як за 30 (тридцять) 
календарних днів до обумовленої дати припинення. 
8.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника 
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до дати 
закінчення строку дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на 
ведення справи у розмірі 50%, визначених при розрахунку страхового тарифу, 
та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 
Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов 
Договору Страховиком, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним 
страхові платежі повністю. 
8.6. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 
вимога Страховика обумовлена порушенням умов Договору Страхувальником, 
то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення строку дії Договору, з вирахуванням нормативних 
витрат на ведення справи у розмірі 50%, визначених при розрахунку 
страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за Договором. 
9.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
9.1.Страховик зобов’язаний: 
9.1.1.Ознайомити Страхувальника з умовами Договору та Правилами; 
9.1.2.У разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування у передбачений Договором строк.  Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування 
шляхом сплати одержувачеві страхового відшкодування пені в розмірі 0,01 % 
від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 
5% від суми заборгованості; 
9.1.3.За заявою Страхувальника у разі зміни (зменшення/збільшення) ступеню 
страхового ризику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання 
відповідної заяви переукласти Договір або внести зміни до умов Договору або 
припинити його дію; 
9.1.4.Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове 
становище, крім випадків, встановлених законом. 
9.2.Страхувальник зобов’язаний: 
9.2.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові платежі; 
9.2.2. Під час укладення Договору та протягом строку його дії своєчасно 
надавати інформацію Страховикові (не пізніше 7 (семи) календарних днів з 
дати, коли Страхувальник дізнався або повинен був дізнатися) про всі відомі 
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового 
ризику (в тому числі такі, які протягом дії Договору змінилися настільки, що, 
якби вони були відомі під час укладення Договору, Договір взагалі не був би 
укладений Страховиком чи був би укладений на умовах, що значно 
відрізнялися, а саме: 
9.2.2.1.Факти завдання збитків Страхувальнику (Вигодонабувачу), причиною 
яких були події, аналогічні подіям, на випадок настання яких укладається 
Договір, що виникали до укладення Договору; 
9.2.2.2.Передавання майна як засіб забезпечення зобов’язань Страхувальника 
чи іншої особи (в тому числі в заставу, іпотеку); 
9.2.2.3.Перебудова чи переобладнання квартири, проведення будівельних, 
ремонтних, монтажних робіт на несучих конструктивних елементах квартири; 
9.2.3.Зникнення чи втрата ключів від дверей квартири за зазначеною у 
Договорі адресою, якщо замки не були замінені на рівноцінні; 
9.2.4.Використання Застрахованого майна у підприємницькій діяльності; 
9.2.5.Переведення квартири, адреса якої зазначена у п. 2 Частини 1 Договору, у 
нежитловий фонд; 
9.2.6.Вживати всіх заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь 
страхового ризику, запобігання та зменшення розміру збитків, завданих 
внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком, в тому 
числі виконувати рекомендації Страховика; 
9.2.7.При укладенні Договору, а також у будь-який час протягом строку дії 
Договору на письмову вимогу Страховика надати можливість представнику 
Страховика у погоджений Сторонами час провести огляд Застрахованого 
майна, з’ясувати умови його утримання та (або) експлуатації, а також 
переглянути експлуатаційну документацію; 
9.2.8.Використовувати застраховану квартиру за  її прямим призначенням; 
9.2.9.Забезпечувати відповідні умови зберігання квартири, експлуатації, 
охорони та обслуговування, дотримуватися правил і норм техніки безпеки, 
пожежної та вибухобезпеки; 
9.2.10.Повідомляти Страховика про інші чинні договори страхування щодо 
предмета цього Договору; 
9.2.11.Якщо після здійснення виплати страхового відшкодування за Договором 
виявиться така обставина, що за Договором страхування або чинним 
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законодавством повністю чи частково позбавляє Страхувальника права на 
отримання страхового відшкодування, повернути Страховику виплачене 
страхове відшкодування (чи його відповідну частину) протягом 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня отримання відповідної письмової вимоги від Страховика; 
9.2.12.У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, 
вчиняти дії згідно Розділу 10 Частини 2  цього Договору; 
9.2.13.На вимогу Страховика у разі збільшення ступеня страхового ризику 
укласти додатковий договір  до цього Договору про внесення відповідних змін 
та сплатити додатковий страховий платіж у розмірі та строки, передбачені 
додатковим договором. 
9.3.Страховик має право: 
9.3.1.Перевіряти стан  Застрахованого майна під час укладення та дії Договору 
і виконання Страхувальником (або Вигодонабувачем) умов Договору за 
необхідністю; 
9.3.2.У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, 
оглянути місце події та скласти акт огляду; 
9.3.3.Робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, яка за умовами 
Договору може бути визнана страховим випадком, до компетентних органів, 
підприємств, установ і організацій, що можуть володіти інформацією про 
обставини настання події, з питань, пов’язаних із розслідуванням причин, 
обставин і визначенням розміру завданого збитку; 
9.3.4.За власною ініціативою і за власні кошти самостійно або з залученням 
експертів з’ясовувати причини та обставини настання події, що може бути 
визнана страховим випадком, вимагати від Страхувальника інформацію, 
необхідну для встановлення факту та обставин настання страхового випадку 
або розміру страхового відшкодування; розпочати огляд місця події, 
пошкодженого та (або) знищеного майна, не чекаючи повідомлення 
Страхувальника про настання події, що може бути визнана страховим 
випадком. Зазначені дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком 
події страховим випадком;  
9.3.5.У разі змінення обставин, що мають суттєве значення для оцінки 
страхового ризику та  (або) збільшення ступеня страхового ризику протягом 
строку дії Договору, вимагати від Страхувальника внесення змін до цього 
Договору, включаючи сплату додаткового страхового платежу. У разі відмови 
Страхувальника від внесення змін до цього Договору та (або) сплати 
додаткового страхового платежу достроково припинити дію цього Договору на 
підставі невиконання Страхувальником своїх зобов’язань; 
9.3.6.Ініціювати внесення змін і доповнень до умов Договору та (або) 
дострокове припинення дії Договору на умовах, передбачених Договором з 
письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого 
рішення; 
9.3.7.Відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для 
цього виникнуть підстави, передбачені умовами Договору. 
9.4.Страхувальник має право: 
9.4.1.Ознайомитися з умовами Договору та Правилами; 
9.4.2.Одержувати від Страховика інформацію, що стосується умов Договору; 
9.4.3.На отримання суми страхового відшкодування у разі настання страхового 
випадку в порядку та на умовах, передбачених Договором; 
9.4.4.Призначити Вигодонабувача, якщо він не був призначений при укладенні 
Договору, та змінювати його до настання страхового випадку; 
9.4.5.Отримати дублікат Договору у разі втрати його оригіналу протягом 
строку  дії Договору, для чого потрібно звернутися до Страховика з письмовою 
заявою про видачу дубліката; 
9.4.6.Ініціювати внесення змін і доповнень до умов Договору та (або) 
дострокове припинення дії Договору на умовах, передбачених Договором; 
9.4.7.У разі незгоди з результатами експертизи пошкодженого (знищеного) 
майна, проведеної Страховиком, вартість якої була оплачена Страховиком, 
організувати за власний рахунок проведення повторної експертизи 
незалежною експертною організацією; 
9.4.8.Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
відмову Страховика здійснити виплату страхового відшкодування або його 
розмір; 
9.4.9. Вимагати припинення дії Договору в частині одного із видів 
страхування. 
9.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та 
цим Договором. 
10 ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО МОЖЕ 
БУТИ ВИЗНАНА СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ 
10.1.У разі настання передбаченої Договором події, що призвела до завдання 
збитків і може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник 
зобов’язаний: 
10.1.1.Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру 
збитків (шкоди), збереження Застрахованого майна та усунення причин, що 
сприяють виникненню додаткового збитку (шкоди), з’ясування характеру та 
обставин настання події, що стала причиною завдання збитків, а також для 
забезпечення можливості пред’явлення Страховиком права вимоги до винних 
осіб; 
10.1.2. Не пізніше 24 години  після настання події, яка може бути визнана 
страховим випадком, повідомити відповідні компетентні державні органи або 
установи, звернення до яких передбачене чинним законодавством України 
(ДСНС, житлово-експлуатаційне управління,  аварійна служба газу, органи  
Національної поліції України)  і викликати на місце події їх представників, 
дочекатися їх і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, 
час і обставини події; 
10.1.3.До прибуття представників компетентних державних органів та установ 
не змінювати місце події, за винятком дій з рятування людей, майна або 
запобігання надзвичайним ситуаціям; 

10.1.4.Негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з 
моменту, коли Страхувальнику стало відомо про подію, яку може бути 
визнано страховим випадком, повідомити Страховика про цю подію за 
телефоном Контакт-центру Страховика, отримати та виконувати його 
рекомендації щодо подальших дій; 
10.1.5.Зберігати до прибуття представника Страховика пошкоджене 
Застраховане майно, його залишки, місце події, оточуючі предмети у вигляді, у 
якому вони залишилися після настання події, крім випадків: 
10.1.5.1.вжиття  заходів для запобігання подальшому збитку та (або)  
10.1.5.2. наявності припису компетентних державних органів, що проводять 
розслідування на місці події, та (або) 
10.1.5.3. наявності  згоди Страховика на такі змінення та (або) 
10.1.5.4.закінчення 5 (п’яти) робочих днів з наступного дня після повідомлення 
Страховика про подію, яку може бути визнано страховим випадком. 
10.1.6.До проведення відновлювальних робіт забезпечити представникові 
Страховика можливість безперешкодного огляду пошкодженого (знищеного) 
майна в строки, передбачені умовами  Договору, з’ясування причин та 
обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком, розмірів 
збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких 
комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку. 
Представник Страховика разом із Страхувальником або його представником 
має право почати огляд місця події і пошкодженого (знищеного) майна, не 
очікуючи офіційного повідомлення Страхувальника про настання події. Якщо 
Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій можливості, 
Страховик вправі відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування; 
10.1.7.Передати Страховикові всі документи та докази і повідомити йому всі 
відомості, необхідні для реалізації Страховиком права вимоги до особи, винної 
в настанні страхового випадку; 
10.1.8.Не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання, претензій, листів, 
ухвал суду та (або) судових повісток, позовів (позовних вимог), повідомлень 
або будь-яких інших документів, отриманих у зв’язку з пред’явленими 
вимогами потерпілих третіх осіб, надіслати на адресу Страховика їх копії; 
10.1.9.Без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе 
зобов’язань про добровільне відшкодування збитку третім особам, не 
визнавати повністю чи частково свою відповідальність і не підписувати будь-
які документи, що встановлюють розміри збитку на вимоги, висунуті до нього 
у зв’язку з настанням події, що має ознаки страхового випадку; 
10.1.10.Сприяти Страховикові в досудовому урегулюванні та судовому 
розгляді пред’явлених вимог потерпілих третіх осіб; надати йому відповідні 
повноваження, а також всю необхідну інформацію та можливу допомогу для 
здійснення захисту; 
10.1.11.Систематично, у погоджені з Страховиком строки,  інформувати 
Страховика про перебіг справи, відкритої за позовом третіх осіб; 
10.1.12.Якщо існує можливість та підстави для відмови у задоволенні 
майнових претензій або зменшенні розміру позову, повідомити про це 
Страховика та вжити всіх необхідних заходів для здійснення цієї можливості; 
10.1.13.Надати Страховикові документи відповідно до умов Договору. 
11.ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
11.1.Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може 
бути визнана страховим випадком, прийняття рішення про здійснення виплати 
або відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування та визначення 
його розміру, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний надати 
Страховикові наступні документи: 
11.1.1.Заяву про виплату страхового відшкодування; 
11.1.2.Договір або його дублікат; 
11.1.3.Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника або 
особи, яка має право на отримання страхового відшкодування щодо знищеного 
та (або) пошкодженого Застрахованого майна, а саме: 
11.1.3.1.Договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, договір 
довічного утримання, інші цивільно-правові договори, на підставі яких 
Страхувальником (Вигодонабувачем) набуто право власності або майновий 
інтерес на Застраховане майно, свідоцтво про право власності або свідоцтво 
про право на спадщину, або рішення суду,  та/або інші документи, що 
підтверджують право власності із відміткою про внесення відомостей до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – щодо Застрахованого 
майна; 
11.1.3.2.Якщо квартира за адресою, зазначеною у Договорі, передана в оренду, 
договір оренди (найму) квартири; 
11.1.4.Документи, що підтверджують розмір витрат на відновлення, ремонт 
майна,якому завданий збиток; 
11.1.5.Довідку компетентного державного органу або органу нагляду про факт 
та обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком. 
Залежно від характеру настання події та її обставин такими документами 
можуть бути: 
11.1.5.1.При завданні збитків у результаті настання події за ризиком «Пожежа» 
– акт про пожежу, висновок органів державного пожежного нагляду – ДСНС, 
із зазначенням причин її виникнення; 
11.1.5.2.При завданні збитків за ризиком «Вплив рідини» – акт спеціалізованих 
служб, що експлуатують водопровідні й інші аналогічні мережі, акт об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, тощо; 
11.1.5.3.При завданні збитків за ризиком “Протиправні дії третіх осіб“  - 
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок досудового 
розслідування , копії постанови слідчого чи прокурора або ухвали суду про 
закриття кримінального провадження чи зупинення досудового 
розслідування  та (або) рішення (вироку) суду; 
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11.1.6.Документи, що відповідно до чинного законодавства України 
дозволяють ідентифікувати особу одержувача страхового відшкодування та 
підтверджують її право на отримання страхового відшкодування; 
11.1.7.Інші документи на запит Страховика щодо факту, обставин, причин 
настання страхового випадку, розміру зазнаного збитку, а також майнового 
інтересу особи, яка є одержувачем страхового відшкодування. 
11.2.У разі заподіяння Страхувальником шкоди майну третьої особи додатково 
до переліку документів, що підтверджують настання страхового випадку, 
зазначених у п. 11.1. Частини 2 Договору, для його підтвердження та 
визначення розміру страхового відшкодування Страхувальник, потерпіла третя 
особа (інша особа, яка відповідно до чинного законодавства України має право 
на отримання страхового відшкодування) повинна надати такі документи: 
11.2.1.Вимогу (заяву, претензію, позов, включаючи всі документи, що до них 
додавалися) потерпілої третьої особи (іншої особи, яка відповідно до чинного 
законодавства України має право на отримання страхового відшкодування) до 
Страхувальника чи осіб, які мешкають у квартирі, адреса якої зазначена у 
цьому Договорі, на законних підставах, про відшкодування збитків; 
11.2.2.Заяву Страхувальника про врегулювання претензій третьої особи (іншої 
особи, яка відповідно до чинного законодавства України має право на 
отримання страхового відшкодування) із зазначенням такої особи – у разі 
врегулювання в добровільному порядку питання щодо відшкодування збитків; 
11.2.3.Документи, що підтверджують факт та розмір виплати Страхувальником 
компенсації шкоди третій особі у випадку відшкодування збитків самостійно 
Страхувальником за згодою Страховика; 
11.2.4.Копія рішення суду, що набуло законної сили, щодо встановлення вини 
Страхувальника у заподіянні шкоди майну третіх осіб, і документів, що 
підтверджують розмір завданих третім особам збитків: 
-  акти обстеження та оцінки пошкодженого майна, калькуляцію витрат на його 
відновлення (ремонт), експертні висновки тощо;   
11.3.Інші документи на запит Страховика, необхідні для прийняття рішення 
про виплату або відмову  у здійсненні виплати страхового відшкодування та 
розрахунку розміру страхового відшкодування (довідки, висновки експертів, 
які мають право на провадження такої діяльності; інші документи 
компетентних органів, тощо).  
11.4.Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового 
відшкодування, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або 
оформлені з порушенням наявних норм (відсутні номер,дата, штамп, є 
виправлення тексту тощо), прийняття рішення щодо виплати страхового 
відшкодування не здійснюється (відстрочується) до усунення (виправлення) 
недоліків або надання необхідних документів. Про наявність таких 
невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальникові в 
письмовій формі. 
11.5.Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, за письмовою 
згодою Страховика може бути зменшено перелік документів, що 
підтверджують настання страхового випадку та розмір збитку і які повинні 
бути надані Страховикові. 
12.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
12.1. Розмір страхового відшкодування за пошкоджене, знищене або втрачене 
Застраховане майно  визначається у розмірі прямих (реальних) збитків 
Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок настання страхового випадку, але 
не більше відповідної страхової суми і відповідних лімітів зобов’язань 
Страховика згідно умов Договору  з вирахуванням: 
12.1.1.Суми, що відшкодована Страхувальникові особою, винною у завданні 
збитків; 
12.1.2.Розміру збитків, відшкодованих Страхувальникові іншими 
страховиками у зв’язку з цим страховим випадком; 
12.1.3.Суми зменшення розміру страхового відшкодування у передбачених 
цим Договором випадках; 
12.1.4.Розміру безумовної франшизи, обумовленої Договором. Безумовна 
франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з 
Договором та вираховується при визначенні суми страхового відшкодування 
при настанні кожного та будь-якого страхового випадку. 
12.1.5. Суми несплачених чергових частин страхового платежу, якщо 
Договором передбачено сплату страхового платежу частинами. 
12.2.Розмір збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку при 
страхуванні майна, визначається: 
12.2.1.У разі повного знищення Застрахованого майна в межах страхової суми 
і відповідних лімітів зобов’язань Страховика у  розмірі дійсної вартості майна 
на дату завдання збитків до настання страхового випадку з вирахуванням 
дійсної вартості застрахованого майна (частин майна) після настання 
страхового випадку (вартості придатних залишків для подальшого 
використання або реалізації); 
12.2.2. Повним знищенням Застрахованого  майна  вважається такий його стан, 
коли витрати на відновлення дорівнюють або перевищують страхову суму, 
визначену Договором,  та/або дійсну вартість майна на дату завдання збитків 
до настання страхового випадку; 
12.2.3.У разі втрати застрахованого майна – у розмірі дійсної вартості майна на 
дату завдання збитків до настання страхового випадку в межах страхової суми 
і відповідних лімітів зобов’язань Страховика; 
12.2.3.1.У разі пошкодження застрахованого майна – у розмірі поточної 
вартості витрат на відновлення з урахуванням ступеня, характеру 
пошкодження, зафіксованого у відповідному акті огляду пошкодженого майна, 
але не більше дійсної вартості Застрахованого майна на дату завдання збитків 
до настання страхового випадку та в межах страхової суми і відповідних 
лімітів зобов’язань Страховика 
12.2.4.Витрати на відновлення включають: 
12.2.4.1.Вартість придбання матеріалів для ремонту; 
12.2.4.2.Вартість ремонтних робіт; 

12.2.4.3.Інші витрати, необхідні для відновлення Застрахованого майна до того 
стану, в якому воно знаходилося на дату завдання збитків до настання 
страхового випадку. 
12.2.5.Розмір витрат на відновлення може визначатися на підставі: середніх 
розцінок на аналогічні ремонтні (відновлювальні) роботи, матеріали, деталі у 
місці проведення ремонту (відновлення) на момент настання страхового 
випадку. Якщо розмір витрат на відновлення, визначений Страховиком на 
підставі середніх розцінок, перевищує 1 (одну) тисячу гривень, Страховик 
може  замовити проведення експертизи суб’єктом оціночної діяльності. У 
такому разі розмір витрат на відновлення визначається на підставі висновку 
(акта) експертизи. 
12.2.6.До вартості витрат на відновлення не включаються: 
12.2.6.1.Додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змінень, 
підвищення якості, поліпшення властивостей або вдосконалення попереднього 
стану Застрахованого майна; 
12.2.6.2.Витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового 
ремонту (відновлення) Застрахованого майна; 
12.2.6.3.Додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт; 
12.2.6.4.Інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення Застрахованої 
квартири до стану, у якому вона перебувала на дату завдання збитків до 
настання страхового випадку. 
12.2.7. Сторони домовились, що з урахуванням умов Договору, дійсна вартість 
Застрахованого майна визначається на підставі звіту суб’єкта оціночної 
діяльності про оцінку майна, з яким згоден Страховик, або наступним чином 
(порядок визначення дійсної вартості застрахованого майна): 
12.2.7.1.Для конструктивних елементів квартири, невід’ємних інженерних 
комунікацій та оздоблення – у розмірі вартості придбання (створення) майна, 
подібного за функціональними, зовнішніми та вартісними характеристиками 
до пошкодженого (знищеного, втраченого) Застрахованого майна з 
урахуванням місця його розташування та особливостей фізичного стану 
(зносу) Застрахованого майна на дату завдання збитків до настання страхового 
випадку; 
12.2.7.2. Для рухомого  майна: 
а) якщо Договір укладений без складення "Переліку рухомого майна, 
заявленого на страхування" (Додаток 1 до Договору) або у такому переліку не 
зазначена страхова сума для окремої одиниці пошкодженого (знищеного, 
втраченого) Застрахованого майна – у розмірі вартості придбання нового 
майна, подібного за функціональними, зовнішніми та вартісними 
характеристиками до пошкодженого (знищеного, втраченого) Застрахованого 
майна з урахуванням особливостей фізичного стану (зносу) Застрахованого 
майна на дату завдання збитків до настання страхового випадку, але не 
більше 5 000 грн. по кожній окремій одиниці Рухомого майна;  
б) якщо у «Переліку рухомого майна, заявленого на страхування" зазначена 
страхова сума для окремої одиниці Застрахованого майна – у розмірі вартості 
придбання нового майна, подібного за функціональними, зовнішніми та 
вартісними характеристиками до пошкодженого (знищеного, втраченого) 
Застрахованого майна з урахуванням особливостей фізичного стану (зносу) 
Застрахованого майна на дату завдання збитків до настання страхового 
випадку. 
12.2.8. Сторони домовились, що рішення про порядок визначення дійсної 
вартості Застрахованого майна приймає Страховик. 
12.2.9..Якщо зазначена в Договорі страхова сума для Застрахованого майна 
перевищує дійсну вартість цього майна  на дату настання страхового випадку, 
сума страхового відшкодування визначається вартістю відновлення/заміщення 
та обмежується розміром страхової суми та відповідних лімітів зобов’язань. 
12.2.10. В разі якщо вартість відновлення/заміщення пошкодженого майна 
більше зазначеної в Договорі страхової суми, сума страхового відшкодування 
не може перевищувати розміру страхової суми, зазначеної в Договорі. 
12.3. У разі настання страхового випадку при страхуванні 
відповідальності розмір страхового відшкодування визначається: 
12.3.1. у разі наявності рішення суду, що набуло законної сили, щодо 
відшкодування шкоди, заподіяної майну третьої особи – у розмірі задоволених 
позовних вимог третьої особи, але не більше від розміру страхової суми та 
ліміту відповідальності Страховика згідно з Договором за вирахуванням суми 
зменшення розміру страхового відшкодування у передбачених цим Договором 
випадках; 
12.3.2. за наявності попередньої письмової згоди Страховика у разі 
добровільного визнання Страхувальником (членами його сім’ї, чи особою, яка 
мешкає у квартирі, адреса якої зазначеної в Договорі, на законних підставах, та 
винної в заподіянні шкоди третій особі) претензії третьої особи щодо збитків, 
завданих майну останньої – у розмірі фактично завданих збитків, що 
документально підтверджені та (або) визначені за згодою між 
Страхувальником, Страховиком та потерпілою третьою особою таким чином, 
як визначається розмір збитків відносно застрахованого майна виходячи з умов 
Договору, але не більше страхової суми згідно з Договором; 
12.3.3.Всі збитки, розмір яких перевищує страхову суму або ліміт 
відповідальності Страховика, зазначені в Договорі, відшкодовуються 
Страхувальником самостійно; 
12.4.Виплата страхового відшкодування здійснюється: 
12.4.1. потерпілій третій особі (іншій особі, яка відповідно до чинного 
законодавства України має право на отримання страхового відшкодування), 
або  
12.4.2.Страхувальнику, але лише в разі, якщо останній відшкодував шкоду 
потерпілій третій особі, що документально підтверджено, та за умови 
отримання Страхувальникам попередньої письмової згоди Страховика з 
розміром відшкодування шкоди потерпілій третій особі; 
12.5. Якщо Страхувальник не погоджується з рекомендованими Страховиком 
шляхами врегулювання претензії (в тому числі затягує процес врегулювання 
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претензії), наслідком чого є звернення потерпілої третьої особи до суду, то в  
цьому випадку розмір страхового відшкодування обмежується розміром 
прямих збитків з вирахуванням суми зменшення розміру страхового 
відшкодування у передбачених цим Договором випадках та не 
відшкодовуються збитки (витрати), пов’язані з затримкою врегулювання 
претензії з вини Страхувальника, збитки, яких можливо було б уникнути 
шляхом добровільного врегулювання претензії за умови, що потерпіла третя 
особа погоджувалася на таке врегулювання). 
12.6. Якщо загальний розмір шкоди, заподіяної майну декількох третіх осіб за 
одним страховим випадком перевищує розмір страхової суми та ліміту 
відповідальності Страховика згідно з Договором, то розмір виплати страхового 
відшкодування кожній потерпілій третій особі пропорційно зменшується, якщо 
інше не буде письмово погоджено між Страховиком і Страхувальником. 
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ 
13.1.Страховик здійснює виплату страхового відшкодування згідно з умовами 
Договору на підставі письмової заяви Страхувальника або іншої особи, яка має 
право на отримання страхового відшкодування, про виплату страхового 
відшкодування та страхового акта, який складає Страховик або уповноважена 
ним особа у формі, визначеній Страховиком. 
13.2.Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або 
відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування робить запити про 
відомості, пов’язані з настанням страхового випадку, до компетентних органів, 
підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини 
настання страхового випадку: 
13.2.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності 
наданих Страхувальником (Вигодонабувачем, потерпілою третьою особою, 
іншою особою, яка відповідно до чинного законодавства України має право на 
отримання страхового відшкодування) відомостей і документів, що 
підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку, а 
також розміру завданого збитку; 
13.2.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити 
обставини, причини настання страхового випадку та розмір завданого збитку. 
У такому разі з метою встановлення обставин, причин настання страхового 
випадку і розміру збитку Страховик має право призначити розслідування або 
експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної організації. 
13.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання Страховиком 
всіх документів, які необхідні для підтвердження факту, причин, обставин і 
наслідків настання страхового випадку та визначення розміру збитків, а саме 
документів,  передбачених умовами  Договору, та відповідей від підприємств, 
установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання 
страхового випадку, на запити Страховика  (перебіг зазначеного строку 
починається з дня одержання Страховиком останнього із перелічених 
документів), Страховик: 
13.3.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування, 
складає страховий акт та  впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня складення 
страхового акта здійснює виплату страхового відшкодування; 
13.3.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати 
страхового відшкодування та протягом 5 (п’яти) робочих днів  з дня прийняття 
такого рішення  повідомляє про це Страхувальника (Вигодонабувача) в 
письмовій формі з обґрунтуванням причини. 
13.4. Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події 
страховим випадком, у тому числі про здійснення виплати або відмову у 
здійсненні виплати страхового відшкодування: 
13.4.1. до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про набрання 
рішення у цивільній, господарській або кримінальній справі законної сили, 
якщо спір щодо факту, причин та обставин події та розміру збитку 
розглядається судом;  
13.4.2. до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про 
результати закінчення розслідування компетентними органами, якщо за 
фактом події проводилось розслідування компетентними органами; 
13.4.3. до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про закриття 
кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування, якщо за 
фактом події або щодо Страхувальника було розпочате кримінальне 
провадження.  
13.5. У разі виникнення спорів між Сторонами про факт, обставини та причини 
настання страхового випадку і розмір збитку кожна зі Сторін має право 
замовити проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Сторони, 
яка її замовила. Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що 
відмова Страховика здійснити виплату страхового відшкодування (частину 
виплати страхового відшкодування) була необґрунтована, Страховик бере на 
себе частину витрат на експертизу, що відповідає співвідношенню суми, у 
виплаті якої було відмовлено, і суми відшкодування, виплаченої після 
проведення експертизи.   
13.6.Після здійснення виплати страхового відшкодування до Страховика 
переходить у межах виплаченої суми право вимоги до особи, відповідальної за 
завдання збитку. 
13.7.Для реалізації Страховиком права вимоги до винної особи Страхувальник 
або особа, яка отримала страхове відшкодування, зобов’язані передати 
Страховикові всі документи та докази, які він має, і виконати дії, необхідні для 
реалізації Страховиком права вимоги. При цьому, якщо страхове 
відшкодування вже було виплачене і реалізація права вимоги до винної особи 
стала неможливою з вини Страхувальника, Страховик має право вимагати від 
Страхувальника повернення виплаченої суми страхового відшкодування у 
строк до 10 (десяти) робочих днів  від  дня  одержання  Страхувальником або 
іншою особою, яка отримала страхове відшкодування,  заяви відповідного 
повідомлення Страховика з  цього приводу. 
13.8.У разі здійснення виплати страхового відшкодування обсяг зобов’язань 

Страховика (максимальний розмір страхового відшкодування, який на момент 
укладення Договору дорівнює відповідній страховій сумі) за відповідними 
видом страхування зменшується на розмір виплаченого відшкодування. 
13.9.Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу, потерпілій третій особі, іншій 
особі, яка відповідно до чинного законодавства України має право на 
отримання страхового відшкодування) здійснена виплата страхового 
відшкодування, то з дати настання страхового випадку, за яким здійснена 
виплата, Страховик несе зобов’язання з виплати страхового відшкодування за 
Договором страхування тільки в межах різниці між страховою сумою за 
Договором страхування та сумою виплаченого Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) страхового відшкодування. 
14. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ 
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
14.1.Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового 
відшкодування є: 
14.1.1.Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладений 
Договір, членів їхніх сімей, осіб, які мешкають у квартирі, адреса якої 
зазначена в п.2. Частини 1 Договору, на законних підставах, спрямованих на 
настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, 
пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку в стані 
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, 
здоров’я, честі та гідності. Кваліфікація дій Страхувальника або інших осіб, 
зазначених у цьому пункті, встановлюється згідно з чинним законодавством 
України; 
14.1.2.Вчинення Страхувальником або особою, на користь якої укладений 
Договір, членами їх  сім’ї, осіб, які мешкають у квартирі, адреса якої зазначена 
в в п.2  
Частини 1  Договору, на законних підставах, умисного злочину, що призвів до 
настання страхового випадку; 
14.1.3. Надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про 
предмет Договору або факт настання страхового випадку; 
14.1.4.Неповідомлення Страховика про зміну обставин, що мають істотне 
значення для оцінки  страхового ризику; 
14.1.5.Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика без 
поважних причин про настання події, що має ознаки страхового випадку, у 
передбачений Договором строк  або створення Страховикові перешкод у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
14.1.6.Одержання Страхувальником або іншою особою, на користь якої 
укладений Договір, повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 
завданні, або іншої особи. Якщо збиток відшкодований частково, виплата 
страхового відшкодування здійснюється з вирахуванням суми, отриманої від 
зазначених осіб, як компенсація завданого збитку; 
14.1.7.Відмова від права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки, або 
якщо реалізація цього права стала неможлива з вини Страхувальника 
(Вигодонабувача); 
14.1.8.Невиконання Страхувальником своїх зобов’язань; 
14.1.9.Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і 
обмеженнями страхування, передбаченими Договором; 
14.1.10. Інші випадки, передбачені законодавством України. 
15. ІНШІ УМОВИ. 
15.1.Спори, пов’язані з страхуванням, розв’язуються шляхом переговорів, а 
при недосягненні згоди - у порядку, передбаченому законодавством України. 
15.2.Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою 
по одному для кожної Сторони, кожен з примірників має однакову юридичну 
силу. 
15.3.Всі повідомлення за Договором будуть вважатися здійсненими належним 
чином за умови, якщо вони оформлені письмово та надіслані рекомендованим 
листом, кур’єром, телеграфом, надіслані факсом або врученні особисто за 
зазначеними адресами сторін. Датою отримання таких повідомлень буде 
вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля 
відділення зв'язку одержувача. 
15.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні 
обставини), якщо будь-яка із таких обставин безпосередньо вплинула на 
належне виконання Стороною обов’язків в строки, встановлені в Договорі, 
Сторона, для якої настали ці обставини, не буде нести відповідальність за 
повне або часткове невиконання такого зобов’язання. При цьому строк 
виконання таких зобов’язань відкладається на час дії таких обставин. 
15.5.Сторона, для якої настала неможливість виконання зобов’язань, повинна 
відразу, але не пізніше 7-ми (семи) календарних днів з моменту настання, в 
письмовій формі повідомити іншу Сторону про обставини, можливий строк дії 
і закінчення вищевказаних обставин. Обставини непереборної сили (форс-
мажорні обставини) повинні бути підтверджені сертифікатом Торгово-
промислової палати України. 
15.6. Підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що Страховик 
повідомив йому відомості, визначені ч.2 статті 12 Закону України «Про захист 
персональних даних».  
15.7.Підписанням цього Договору Страхувальник також надає свою згоду на 
пропонування йому послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення з ним 
прямих контактів та відправлення йому повідомлень будь-якими засобами 
зв’язку.   
15.8. У випадку виникнення суперечностей з приводу тлумачення або 
трактування окремих положень, зазначених у Правилах та Договорі, пріоритет 
у застосуванні мають умови Договору. 
15.9. Підписуючи цей Договір, Страхувальник підтверджує, що до укладення 
Договору йому була надана Страховиком інформація, передбачена ч. 2 статті 
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг». 
 


