
 

Оферта (пропозиція) укласти  

 

Договір добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави)   

№048-2022 від 26.12.2022 року  

 

(Публічна частина договору страхування) 

 

1. Дана пропозиція (надалі – Оферта) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», (код ЄДРПОУ – 24175269, надалі – Страховик), Тел +38 (044) 207 72 72, 0 800 501 486, Дата 

державної реєстрації: 07.08.1997, Номер запису: 1 07 105 0079 008516 Внесений до Державного реєстру фінансових установ 13.10.2009 

р., передбачає порядок укладання Договору добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави) відповідно до Умов 

добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави) (надалі-Умови страхування), які є невід’ємною частиною цієї 

Оферти (Додаток № 1). 

2. Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС 

ГРУП» в особі Голови Правління Грицути Дмитра Олексійовича та Заступника Голови Правління Калити Вячеслава Івановича, які діють 

на підставі Статуту. 

3. Від імені Страховика може діяти Повірений, який діє на підставі та на умовах, визначених в Договорі доручення, укладеного зі 

Страховиком. Повірений виконує частину страхової діяльності Страховика та може укладати договори страхування, одержувати 

страхові платежі. 

4. Адреса місцезнаходження Страховика: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44.  

5. Страхування здійснюється у відповідності до Умов страхування, які розроблені відповідно до Правил добровільного страхування 

майна (нова редакція), зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  

(Нацкомфінпослуг) 28.02.2013р. за №1113032 та Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

(нова редакція) (по тексту – Правила),  зареєстрованих (Нацкомфінпослуг) 28.02.2013. за № 1013034 та на підставі  Ліцензій Страховика 

АВ № 483133АВ № 483129 виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01.10.2009, шляхом 

підписання Страхувальником Договору (індивідуальної частини Договору страхування), сформованого на підставі індивідуальних даних 

Страхувальника. Підписанням  Договору Страхувальник приймає усі умови Оферти, приєднується до Договору страхування в цілому. 

Невід’ємними частинами укладеного Договору страхування є Договір (індивідуальна частина) та оферта (публічна частина). 

6. Оферта, Умови страхування (Додаток №1 до Оферти) та Правила страхування розміщені на вебсайті Страховика  https://kniazha.ua. 

7. Для укладання Договору потенційний Страхувальник повинен ознайомитись із даною Офертою, розміщеної  на WEB сторінці 

Страховика в мережі “Internet” за адресою: https://kniazha.ua та повідомити Страховика/Повіреного про намір укласти Договір на умовах, 

визначених в Умовах страхування до цієї Оферти, додатково повідомивши  наступну інформацію: ПІБ та адресу Лізингоотримувача, 

реквізити (номер та дату укладання) Договору лізингу, інформацію про обладнання (ідентифікаційні ознаки), місце знаходження 

обладнання,  дату початку дії Договору.     

8. Перед укладанням Договору Страхувальник обов’язково повинен ознайомитись з Умовами Оферти, Правилами, інформацією про 

фінансову послугу та підтвердити надання згоди на обробку персональних даних. Здійснення всіх вище зазначених дій є усною заявою 

Страхувальника Страховику про намір укласти Договір. 

9. Відповідно до обраних Страхувальником умов та зазначених ним даних, Страховиком/Повіреним формується індивідуальна 

пропозиція (проект договору добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави) та надається Страхувальнику. 

10. Перед прийняттям (акцептуванням) індивідуальної пропозиції Страхувальник зобов’язаний перевірити надані ним дані. 

11. Безумовним прийняттям (акцептом) умов індивідуальної пропозиції разом з додатками та умовами, викладених в Проекті Договору 

добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави), вважається вчинення сукупності дій: 

а) сплата страхового платежу у передбачені Договором строки і розміри на поточний рахунок Страховика.  

б) підписання Договору. 

12. Виконання зазначених вище дій означає прийняття Страхувальником усіх умов Оферти разом з додатками, і є укладанням Договору 

шляхом приєднання до Договору в порядку, передбаченому пунктом 3 частини 2 статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг».  

13. Страхувальник, акцептуючи індивідуальну пропозицію, надає Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних в цілях, 

пов'язаних з виконанням Сторонами умов даного Договору страхування без обмеження терміну зберігання і обробки, а також здійснення 

зв'язку зі Страхувальником для надання інформації про виконання Договору, для організації поштових розсилок, SMS та Viber–

повідомлень, розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника, для передачі інформаційних та рекламних повідомлень про 

послуги Страховика, а також послуги інших компаній фінансової групи ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП УКРАЇНА. Страхувальник 

підтверджує своє повідомлення про свої права, пов'язані з зберіганням і обробкою його персональних даних, визначених чинним 

законодавством, цілі обробки даних і осіб, яким передаються його персональні дані. 

14. Шляхом акцептування  індивідуальної пропозиції, Страхувальник підтверджує те, що йому до укладення зазначеного Договору 

страхування Страховиком було додатково надано інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Страхувальник підтверджує, що отримав відповіді на усі питання та 

вичерпну інформацію стосовно послуги, в зрозумілих для нього термінах, пересвідчився у наявності потрібних йому умов співпраці, 

свідомо та вільно зробив свій вибір послуги. 

15. Факт укладання договору підтверджується Договором добровільного страхування майна, що є предметом іпотеки (застави). 

Підписанням Договору Страхувальник підтверджує, що одразу після його підписання, але до початку надання Страхувальнику послуг 

зі страхування він отримав  примірник Договору, укладеного в електронній формі, а також додатки до нього. 

16. Підписанням Договору, який надається на підтвердження укладення Договору страхування, Страхувальник погоджується, що при 

відтворенні підпису Страховика може бути використано факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного, електронного чи 

іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори від імені Страховика, а також відбитка печатки Страховика, 

за зразком: 

https://kniazha.ua/ua/about/company
https://kniazha.ua/ua/about/company


Голова Правління                                                Дмитро ГРИЦУТА 

                                       

17. Всі зміни до даної Оферти здійснюються шляхом публікації нової редакції оферти на Сайті https://kniazha.ua. 

18. Договори страхування, які були укладені на підставі  Оферти до набрання чинності внесених змін, залишаються без змін та діють на 

умовах, які були діючими на момент укладення Договору страхування.  

19.У випадку припинення дії цієї Оферти, Страховик не звільняється від обов’язків за Договорами страхування, які були укладені на 

підставі даної Оферти. 

20. Верифікація, ідентифікація та вивчення клієнта проведено в електронній системі Страховика на підставі поданих Страхувальником 

(представником Страхувальника) офіційних даних.   

 

 

   

 

Страховик    

   

Голова Правління         Дмитро ГРИЦУТА 

 

 

Заступник Голови Правління      Вячеслав КАЛИТА 

https://kniazha.ua/ua/about/company


Додаток 1 до Оферти (пропозиції)  

укласти договір добровільного страхування  майна, 

 що є предметом іпотеки (застави) 

№048-2022 від 26.12.2022 року 

 
  

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ (ЗАСТАВИ) 

(по тексту – Умови страхування) 
15. ТЕРМІНИ 
15.1 Страхувальник –дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір страхування шляхом приєднання, та є 

лізингодавцем за договором лізингу. Вигодонабувачем за договором є Страхувальник.   

15.2. Лізингоотримувач – фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу.   

15.3. Вигодонабувач - особа, яка має законний майновий інтерес у застрахованому майні та може зазнати збитків у разі настання 

страхового випадку. 
15.4. Треті особи – будь-які юридичні або фізичні особи, крім Сторін Договору, родичів та працівників Страхувальника 

(Лізингоотримувача). 
15.5. Застраховане майно – зазначене у Договорі нерухоме або рухоме майно, у якому Страхувальникові (Лізингоотримувачу) належить 

майновий інтерес, що не суперечить закону та пов'язаний з володінням, користуванням і розпорядженням цим майном, а саме у цілях 

Договору: 
15.5.1. нерухоме майно - об'єкти, розташовані на земельній ділянці та сама земельна ділянка, переміщення яких є неможливим без їх 

знецінення та зміни їх призначення, а саме конструктивні елементи будівель/споруд/приміщень (фундамент, капітальні стіни, підлога, 

перекриття, покрівля, сходинки, балкони, лоджії тощо), включаючи невід'ємні інженерні комунікації відповідно до проектної 

документації, внутрішні перегородки, системи водо-, газо-, тепло-, електропостачання, каналізації та опалення, включаючи 

електропроводку, зовнішні дверні та віконні блоки, включаючи засклення, при цьому: 
15.5.1.1. земельна ділянка - земельна ділянка, що відведена під забудову та використовується Страхувальником (Лізингоотримувачем) 

для здійснення господарської (підприємницької) діяльності; 
15.5.1.2. будівля/споруда/приміщення в будівлі – закінчена будівництвом та здана в експлуатацію будівля, що згідно з 

правовстановлюючими та реєстраційними документами пройшла державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, та 

призначена для постійного або тимчасового проживання/перебування людей, розміщення устаткування (обладнання), тварин, рослин, а 

також інших предметів; 
15.5.1.3. внутрішнє оздоблення – покриття (внутрішнє) стін, стелі, підлоги, покрівлі, включаючи штукатурку, цементну стяжку, 

фарбування, обклеювання шпалерами, настил підлог (в тому числі, але не обмежуючись, плитка, паркет, дощані підлоги, підлоги з 

рулонних матеріалів); 
15.5.2. рухоме майно – майно, що можна вільно переміщувати у просторі, та що використовується Страхувальником 

(Лізингоотримувачем) для здійснення господарської (підприємницької) діяльності, а саме: 
15.5.2.1. обладнання - виробничі машини та обладнання, інші механізми та прилади виробничо-технологічного призначення тощо; 
15.5.2.2. товарно-матеріальні цінності (товарні запаси) – активи, що утримуються Страхувальником (Лізингоотримувачем) для 

подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а саме: 
а) сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 
б) незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних 

процесів; 
в) готова продукція, що виготовлена Страхувальником (Лізингоотримувачем), призначена для продажу; 
г) товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу, в тому числі 

транспортні засоби на зберіганні. При цьому, транспортні засоби приймаються на страхування в нерухомому стані з вимкненим 

двигуном, що знаходяться за конкретно вказаною адресою в п. 5.6. Договору з цілодобовою охороною. 
15.5.2.3. меблі – корпусні, м’які, вбудовані та інші; 
15.5.2.4. електротехніка – електротехнічні прилади побутового та промислового призначення (холодильні, морозильні камери, 

посудомийні машини, мікрохвильові печі тощо); 
15.5.2.5. електронна техніка – електронні прилади офісного, промислового, торгівельного призначення (телевізійна, відео- і аудіотехніка 

(за виключенням фото-, відео- та кінознімальної), електронна обчислювальна, вимірювальна та оргтехніка (комп'ютерна техніка, 

принтери, сканери, копіювальні пристрої, за виключенням планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів та аксесуарів до них), касові 

апарати (без готівки) тощо); 
15.5.3. Інше майно, що зазначене у п. 5.1. Договору. 
15.6. Знос (знецінення) – втрата вартості Застрахованого майна за період його експлуатації порівняно з вартістю нового майна. 
15.7. Коефіцієнт недострахування – співвідношення страхової суми за Договором зі страхування майна до дійсної вартості цього майна. 
15.8. Страхова сума – заставна вартість застрахованого майна. 
15.9. Заставна вартість - дисконтована на дату оцінювання дійсна вартість майна. 
15.10. Дійсна вартість застрахованого майна для цілей цього Договору – вартість відтворення/заміщення (відновлення) з 

урахуванням зносу, а саме: визначена на дату оцінки застрахованого майна поточна вартість витрат на створення (відновлення, 

придбання) нового об’єкта (майна), подібного (ідентичного) до застрахованого, який може бути йому рівноцінною заміною. 
15.11. Франшиза – частина збитків Страхувальника(Лізингоотримувача), що не відшкодовується Страховиком відповідно до умов 

Договору. За цим Договором франшиза дорівнює 1,5% від загальної страхової суми по кожному страховому випадку. 
15.12. Зміна ступеню ризику – зміна будь-якої інформації щодо Застрахованого майна, яка зазначена в Договорі, а також: 
15.12.1. зміна Вигодонабувача; 
15.12.2. передача права власності на Застраховане майно третій особі; 
15.12.3. передача іншій особі права розпорядження Застрахованим майном від імені власника (в тому числі права укладати договори 

купівлі-продажу); 
15.12.4. зміна цілей використання Застрахованого майна; 
15.12.5. втрата (викрадення) або заміна реєстраційних документів на Застраховане майно; 
15.12.6. оголошення в установленому порядку про загрозу стихійних лих або інші надзвичайні стани у регіоні розташування 

Застрахованого майна. 



15.13. Інші терміни, що не обумовлені Договором та цими Умовами страхування, визначені у Правилах та законодавстві України. Якщо 

значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено Договором та не може бути визначено, виходячи з Правил 

чи законодавства, то таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні. 

 
16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

16.1. Строк дії Договору встановлюється в межах періодів страхування (один рік), визначених в розділі 10 Договору. 

16.2. Строк дії Договору в межах конкретного періоду страхування (один рік) поділяється на 12 місяців. Страховий платіж за відповідний 

місяць визначається в розмірі 1/12 річного страхового платежу, визначеного в п. 10.2. Договору.  

16.3. Строк сплати страхового платежу за черговий відповідний місяць визначається як дата закінчення попереднього місяця, за який 

отримано оплату. 

16.4. Договір набуває чинності з дати та часу фактичної оплати страхового платежу за перший місяць страхування Страхувальником на 

поточний рахунок Страховика, що підтверджується платіжним документом, але не раніше 00 годин 00 хвилин дати початку дії Договору 

відповідно до п.10.1. Договору. 

16.5. Договір набуває чинності на наступний відповідний місяць з 00 годин 00 хвилин за київським часом першого дня відповідного 

місяця, але не раніше дати та часу фактичної оплати страхового платежу за відповідний місяць страхування Страхувальником на 

поточний рахунок Страховика, що підтверджується платіжним документом та діє до 24 годин 00 хвилин за київським часом останнього 

дня місяця, за який отримано оплату. 

16.6. У разі несплати або сплати в неповному розмірі страхового платежу за відповідний місяць у строки та в розмірі, визначені у цьому 

розділі Договору, Страховик не несе зобов’язань щодо здійснення виплати страхового відшкодування за будь-якими подіями. При цьому 

Сторони дійшли згоди, що строк дії періоду Договору залишається незмінним та страховий платіж перерахунку не підлягає. 

 

17. СТРАХОВИЙ РИЗИК. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 
17.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості 

настання. 
17.2. Страховим випадком є подія є подія, що відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а саме: настання прямого збитку Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати 

та/або знищення Застрахованого майна внаслідок настання страхового ризику. 
17.3. Страховими ризиками є: 
17.3.1. Вогневі ризики: пожежа; удар блискавки; вибух газу, що використовується в побутових цілях; 
17.3.2. Стихійні явища: землетрус; обвал; буря, ураган, шквал, смерч, сильний дощ, тривалі дощі, сильна злива, град, тиск снігового 

(льодового) шару, паводок, затоплення. 
17.3.3. Транспортні ризики: падіння на Застраховане майно пілотованих літаючих апаратів, їх уламків, вантажів, які ними перевозяться, 

а також розлив палива та інших технічних речовин, що знаходяться у паливній системі літаючих апаратів; наїзд на застраховане майно 

наземних транспортних засобів. 
17.3.4. Дія води: витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем, підйом або підпор води, 

зворотний тиск води у водопровідних та каналізаційних мережах. 
17.3.5. Протиправні дії третіх осіб: крадіжка зі зламом, грабіж, розбій, навмисні дії третіх осіб. 

 
18. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
18.1. Страховик не відшкодовує збитки, що сталися внаслідок: 
18.1.1. військових дій або військових заходів, інтервенції, ворожих дій армій інших держав (незалежно від того була оголошена війна 

або ні), або їх наслідків; проведення антитерористичних операцій; революцій, повстань, диверсій, громадських заворушень і страйків, 

конфіскації, реквізиції, арешту або знищення майна за розпорядженням органів державної влади, узурпації влади, тощо; тероризму, 

терористичного акту, технологічного тероризму, терористичної діяльності та/або антитерористичних дій; 
18.1.2. прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або забруднення радіоактивними матеріалами, 

ядерним паливом або радіоактивними відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху; 
18.1.3. дії токсичних, вибухових та інших небезпечних або забруднюючих речовин; 
18.1.4. дій (бездіяльності) Страхувальника (Лізингоотримувача) або особи, яка діє від його імені, у стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп’яніння; 
18.1.5. порушення Страхувальником (Лізингоотримувачем), його персоналом, повноважних представників або осіб, які на підставі угоди 

несуть відповідальність, встановлених законом чи іншими нормативними актами правил і норм безпеки, експлуатації чи інших 

аналогічних норм, в тому числі техніки безпеки, вимог і норм пожежної та охоронної безпеки, санітарних норм, вимог державних 

будівельних норм і правил, утримання/використання майна у аварійному стані, порушення правил безпечного проведення робіт; 
18.1.6. регулярного та тривалого впливу на застраховане майно газів, пару, променів, рідин, вологості, осаду, включаючи кіптяву, дим, 

пил та інші не атмосферні опади та відкладення (якщо збиток настає раптово, це не вважається тривалим впливом); 
18.1.7. обставин, про які Страхувальник (Лізингоотримувач) знав або повинен був знати, але не прийняв усіх від нього залежних заходів 

для запобігання настання страхового випадку; 
18.1.8. невиконання Страхувальником (Лізингоотримувачем) зобов’язань за укладеними ним договорами, контрактами, угодами. 
18.1.9. Страховик не відшкодовує непрямі збитки Страхувальника (Лізингоотримувача), неустойки (штрафи, пені), інші стягнення, що 

виникають з договірних та позадоговірних зобов’язань Страхувальника (Лізингоотримувача), в т. ч. моральну шкоду, а також збитки, 

виявлені в ході планових робіт по технічному обслуговуванню; 
18.1.10. будь-якої події, що сталася до початку дії Договору, але виявлена після початку його дії, а також якщо збиток завданий після 

закінчення строку дії Договору; 
18.1.11. самозаймання, тління, зносу (знецінення), корозії, окислювання, бродіння, гниття, вибуху зернового пилу, інших екзотермічних 

реакцій, або інших природних властивостей матеріалів, з яких виготовлене Застраховане майно чи окремі його частини, а також 

пошкодження майна гризунами, комахами, цвіллю; 
18.1.12. природнього осідання будинків; розтріскування, розбухання, скорочування чи поширення фундаментів, стін, стель, конструкцій 

даху, доріг, бордюрів, загорож, підпірних стінок чи басейнів; 
18.1.13. внаслідок порушення ізоляції, короткого замикання, замикання в обмотці, замикання на корпус або на землю, іскріння, 

відмовлення вимірювальних, регулюючих приладів і приладів, що забезпечують безпеку. Якщо внаслідок зазначеного впливу 

електричного струму відбулася пожежа або вибух, які є страховими ризиками за Договором, то збиток, заподіяний Страхувальнику 

(Лізингоотримувачу) в результаті пошкодження або втрати (знищення) майна, підлягає відшкодуванню, за винятком вартості 

пошкодженого або втраченого (знищеного) електричного устаткування, що стало джерелом виникнення пожежі або вибуху; 
18.1.14. затоплення, що викликане недостатньою пропускною здатністю каналізаційних систем; 



18.1.15. дії вібрації, зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту із 

котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ корисних 

копалин; знесення або зміщення, усунення чи ослаблення опори; 
18.1.16. обвалу застрахованого нерухомого майна, якщо цей обвал не викликаний страховим випадком, а також обвалу застрахованого 

нерухомого майна, через ветхість, знос (знецінення); 
18.1.17. проникнення у нерухоме майно атмосферних опадів (дощу, снігу, граду) або бруду через незачинені вікна, двері, не 

відремонтовану покрівлю або інші отвори в будинках, якщо ці отвори не виникли внаслідок природних явищ, що є страховими ризиками 

за Договором; 
18.1.18. крадіжки або розкрадання Застрахованого майна під час або безпосередньо після настання страхового ризику; шахрайства; 
18.1.19. зберігання та/або використання у межах Місця дії Договору страхування газового устаткування та інших вибухонебезпечних 

предметів, матеріалів і речовин, що не є невід’ємною частиною інженерних комунікацій; 
18.1.20. чищення, переобладнання, відбудови, будівництва, зносу, реставрації чи ремонту майна, в тому числі встановлення та 

використання будівельної техніки та устаткування, незалежно від того провадяться такі роботи у межах місця страхування або на 

прилеглих до нього територіях; 
18.1.21. неготовності до експлуатації застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у якому розташоване застраховане 

рухоме майно, при цьому нерухоме майно вважається не готовим до експлуатації, якщо не закінчене його будівництво, цілком не закриті 

віконні і дверні прорізи і не розібрано будівельне риштування й огородження, а також нерухоме майно не введено в експлуатацію згідно 

закону; 
18.1.22. пошкодження або втрати (знищення) інформації та/або програмного забезпечення, що зберігаються та/або використовуються у 

роботі застрахованого комп'ютерного обладнання; 
18.1.23. пошкодження застрахованого майна внаслідок його обробки вогнем, теплом або шляхом іншого термічного впливу з метою 

переробки, наприклад: для сушіння, варіння, прасування, копчення, смаження, гарячої обробки або плавлення металів тощо; 
18.1.24. використання опалювальних приладів, які заборонені органами Державного пожежного нагляду до використання (обігрівачі 

тощо) в місці дії Договору; 
18.1.25. помилок у проектуванні, будівництві, монтажі та дефектів матеріалів; 
18.1.26. використання Застрахованого майна не за його призначенням. 
18.2. За цим Договором страхуванню не підлягають та збитки по такому майну не відшкодовуються: 
18.2.1. будівлі, споруди та приміщення, які на момент укладення договору підлягають зносу або реконструкції чи конструктивні 

елементи та інженерні системи яких перебувають в аварійному стані або потребують капітального ремонту; 
18.2.2. майно, розташоване в зоні військових дій; на територіях Донецької та Луганської області, а також в Автономної Республіки Крим. 
18.2.3. майно, яке не може бути предметом іпотеки (застави) відповідно до законодавства; 
18.2.4. об'єкти незавершеного будівництва, майно, на яке відсутній акт введення в експлуатацію / свідоцтво про право власності; 
18.2.5. малі архітектурні форми (МАФ) - невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється 

тимчасово без улаштування фундаментів; 
18.2.6. майно, яке не використовуються за призначенням більше ніж 3 безперервні місяці (це виключення не застосовується до сезонних 

виробництв, на яких нормальна господарська діяльність передбачає тимчасову зупинку виробничих процесів); 
18.2.7. дерев’яні будівлі/споруди/приміщення, в тому числі з дерев’яними перекриттями; 
18.2.8. майно на воді, мости, тунелі, греблі, причали, пірси, берегоукріплюючі споруди, дамби, гідротехнічні споруди, дороги, тротуари, 

залізничні лінії, водосховища, підземні води, кабелі, тунелі, водозабірні споруди, колодязі тощо; лінії передач та розподільчі лінії 

(включаючи дроти, кабелі, стовпи, опори, основи, вежі, інші опорні конструкції та будь-яке обладнання будь-якого типу, яке може 

належати до таких установок, з метою передачі або розподілу електроенергії, телефонних або телеграфних сигналів, та усіх 

комунікаційних аудіо або візуальних сигналів; 
18.2.9. майно на відстані менше 100 м від річки/моря/озера, обривів, ярів тощо; 
18.2.10. трубопроводи, свердловини та бурильні установки, електростанції; 
18.2.11. майно, що знаходиться в зоні, якій загрожують стихійні лиха, з моменту оголошення в установленому порядку про таку загрозу, 

якщо таке оголошення було зроблено до укладання Договору; 
18.2.12. хімічна промисловість; 
18.2.13. нафтопереробні та нафтохімічні підприємства (підприємства, що виробляють та/або транспортують вуглеводні чи то нафту, не 

перероблену або очищену нафту, чи то газ, а також їх сполучення (у тому числі етилен, толуол, ксилол, бензол, пропилен, бутилен, 

метан, бутадієн тощо) та похідні від них продукти (у тому числі полімери, мочевину, смоли та хімічну сировину тощо); нафтосховища; 
18.2.14. будь-яке майно на місці знаходження АЕС (в тому числі, але не обмежуючись: ядерні реактори, будівлі реакторів, споруди та 

обладнання поза місцезнаходженням АЕС); 
18.2.15. тварини, птиця та велика рогата худоба, рослини, дерева, бджоли; 
18.2.16. шахти та все майно в них; підземне майно; 
18.2.17. теплиці; 
18.2.18. майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо походження або вартості цього майна; 
18.2.19. інше майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до законодавства. 
18.3. Страхування поширюється на страхові випадки, які настали в період дії Договору. 

 
19. СТРАХОВА СУМА. СУБЛІМІТ СТРАХОВОЇ СУМИ 
19.1. Страхова сума не може перевищувати дійсну вартість Застрахованого майна. 
19.2. Страхова сума за видом застрахованого майна, загальна страхова сума за Договором зменшується на суми здійснених за Договором 

виплат страхового відшкодування з дати складання Страховиком страхового акту з визначенням розміру страхового відшкодування.  
19.3. Якщо за Договором застрахованим майном є будівля/приміщення з оздобленням та встановлена єдина страхова сума на 

будівлю/приміщення та оздоблення, то вважається, що Договором встановлені такі субліміти страхової суми: 

будівля/приміщення/споруда – 70%, оздоблення – 30% відповідної страхової суми, зазначеної в п. 5.3. Договору. 
19.4. Розмір страхової суми, що зменшений відповідно до умов пункту 19.2. може бути поновлений до первинного розміру, що 

зазначений у Договорі, шляхом складання додаткової угоди до Договору відповідно до заяви Страхувальника на таке поновлення за 

формою, встановленою Страховиком, та сплати додаткової страхової премії за період до закінчення строку дії Договору. 

 
20. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ 
20.1. Майно, зазначене у п. 5.1. Договору, є застрахованим виключно за його місцезнаходженням, вказаним у п. 5.6 Договору. Якщо 

застраховане майно вилучається з зазначеного в п. 5.6. Місця дії Договору, страхування цього майна за Договором припиняється, а 

страхове відшкодування за випадками пошкодження або втрати (знищення) Застрахованого майна поза межами Місця дії Договору 



страхування не сплачується. Повернення пошкодженого за межами Місця дії Договору страхування застрахованого майна в Місце дії 

Договору страхування також не є підставою для виплати Страховиком страхового відшкодування. 

 
21. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
21.1. При настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник (Лізингоотримувач) 

зобов’язаний: 
21.1.1. повідомити Страховика протягом однієї доби (24 години) по телефону та 3 (трьох) робочих днів будь-яким документальним 

способом (письмово,) з дня, коли йому стало відомо про настання події; 
21.1.2. терміново, в той же день, коли йому стало відомо про настання події, повідомити відповідні компетентні органи; 
21.1.3. негайно вживати всіх можливих заходів для рятування застрахованого майна, зменшення розміру збитків, зменшення шкоди, 

заподіяної застрахованому майну, а також для усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків; 
21.1.4. надати Страховику документи компетентних органів, що підтверджують факт настання події; 
21.1.5. на вимогу Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка знаходиться в його розпорядженні та необхідна для 

визначення причин, обставин, розміру збитків та наслідків події. 
21.2. Крім дій, вказаних в пункті 21.1. Договору, при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, 

Страхувальник (Лізингоотримувач) зобов’язаний: 
21.2.1. надати Страховику або його представнику можливість провести огляд пошкодженого застрахованого майна, провести 

розслідування щодо причин, обставин та наслідків події, здійснити дії щодо визначення розміру збитків, брати участь в заходах щодо 

зменшення збитку та рятуванню застрахованого майна; 
21.2.2. не змінювати стан Місця дії Договору страхування після настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий 

випадок. Це можливо виключно у випадку доцільності з точки зору безпеки, зменшення розміру збитку або не суперечить письмовим 

рекомендаціям (розпорядженням, приписам) компетентних органів; 
21.2.3. забезпечити доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого застрахованого майна, 

документації, що має безпосереднє відношення до предмета Договору, у будь-який робочий час Страхувальника (Лізингоотримувача). 
21.3. При одержанні претензії від третіх осіб, Страхувальник (Лізингоотримувач) зобов’язаний: 
21.3.1. не давати обіцянок або іншим чином заявляти про свій намір задовольнити будь-які претензії без письмової згоди Страховика; 
21.3.2. протягом 2 (двох) робочих днів після її одержання, письмово повідомити Страховика шляхом надання письмового повідомлення 

про зміст такої претензії та відправити на адресу Страховика копію претензії; 
21.3.3. надати Страховику всіляке сприяння у судовому та досудовому захисті у випадку пред’явлення майнової претензії або позову від 

третьої особи; 
21.3.4. у випадку, якщо існує можливість та підстави відмови у задоволенні майнових претензій, заявлених зі сторони третіх осіб, або 

зменшення розміру відшкодування, повідомити про це Страховика та вжити всіх необхідних заходів для здійснення цієї можливості; 
21.3.5. докласти зусиль до фіксування у відповідних документах всіх обставин, що призвели до настання страхового випадку, усіх 

наслідків страхового випадку, зокрема викликати і залучати представників Компетентних органів, експертів, відповідних спеціалістів, а 

також підтверджувати відповідними документами розмір збитків; 
21.3.6. надати всі необхідні документи згідно з розділом 23 цього Договору; 
21.3.7. повернути одержане від Страховика страхове відшкодування (або його частину), якщо виявиться, що Страхувальник 

(Лізингоотримувач) не мав права на його одержання або якщо збитки за страховим випадком (повністю або частково) відшкодовані 

особами, винними у його настанні; 
21.3.8. у випадку, якщо Страховик у зв’язку зі страховим випадком вважатиме за необхідне призначити свого адвоката або іншу 

уповноважену особу для захисту як своїх інтересів, так і інтересів Страхувальника (Лізингоотримувача), видати довіреність та інші 

необхідні документи особам, які призначені Страховиком. 
21.4. Якщо Страхувальник (Лізингоотримувач) не виконує які-небудь із зазначених вище зобов’язань, Страховик має право відмовити у 

виплаті страхового відшкодування. 

 
22. ДІЇ СТРАХОВИКА ПРИ ОТРИМАННІ ВІД СТРАХУВАЛЬНИКА (ЛІЗИНГООТРИМУВАЧА) ЗАЯВИ ПРО НАСТАННЯ 

ПОДІЇ, ЯКА В ПОДАЛЬШОМУ МОЖЕ БУТИ КВАЛІФІКОВАНА ЯК СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
22.1. У випадку отримання від Страхувальника (Лізингоотримувача) повідомлення про настання події, яка в подальшому може бути 

кваліфікована як страховий випадок, Страховик зобов’язаний: 
22.1.1. провести огляд, фото- та/або відеозйомку Місця дії Договору, пошкодженого або залишків втраченого (знищеного) 

Застрахованого майна та за його результатами скласти акт огляду за участю уповноваженого представника Страхувальника 

(Лізингоотримувача) та, у разі необхідності, третьої особи, що не має відношення до предмета Договору; 
22.1.2. перед проведенням огляду Місця дії Договору, пошкодженого або залишків втраченого (знищеного) застрахованого майна 

повідомити особу, винну у заподіянні збитку (якщо така є), про дату, місце та час такого огляду та запросити її взяти участь в огляді та 

складанні акту огляду. Якщо особа, винна у заподіянні збитку, не з’явилась, то огляд і складання акту здійснюється за її відсутності; 
22.1.3. у разі виникнення сумнівів у наданих Страхувальником (Лізингоотримувачем) документах, що встановлюють розмір прямого 

збитку Страхувальника (Лізингоотримувача), замовити експертній організації проведення додаткового товарознавчого дослідження, 

оплатити послуги експерта/оцінювача та на вимогу Страхувальника (Лізингоотримувача) надати йому відповідним чином засвідчену 

копію товарознавчого дослідження (експертного висновку, акту, звіту) щодо визначення розміру прямого збитку, якщо Сторонами не 

погоджено інше. 

 
23. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
23.1. Для отримання страхового відшкодування, для підтвердження настання страхового випадку та розміру збитків, Страхувальник 

(Лізингоотримувач) зобов’язаний надати Страховику такі документи: 
23.1.1. письмова заява про настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок; 
23.1.2. письмова заява на виплату страхового відшкодування за формою, що встановлена Страховиком; 
23.1.3. договір страхування (екземпляр Страхувальника); 
23.1.4. документи, що дозволяють ідентифікувати особу, яка має право на отримання страхового відшкодування за Договором 

(правовстановлюючі документи Страхувальника/Вигодонабувача, довідка про присвоєння їм ідентифікаційного номеру, документ, що 

посвідчує особу); 
23.1.5. довідки або інші документи компетентних органів про факт настання, причини, обставини, винних осіб та наслідки настання 

події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, а саме при завданні збитків внаслідок страхового ризику: 
23.1.5.1. «Дія води»: Акт спеціалізованих служб, що відповідають за обслуговування та/або здійснюють нагляд за використанням 

водопровідних та аналогічних систем, про причини виходу з ладу таких систем з визначенням винної сторони; 



23.1.5.2. «Протиправні дії третіх осіб»: копію заяви Страхувальника (Лізингоотримувача) про подію в МВС України про порушення 

кримінального провадження; документ, органів досудового розслідування, що підтверджує обставини події, згідно чинного 

законодавства (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань/довідка органів досудових розслідувань) або постанову про відмову в 

порушенні кримінального провадження, скріпленої підписом та печаткою; копія договору з охоронним підприємством на здійснення 

охорони Застрахованого майна (якщо такий існує); пояснювальна записка охоронного підприємства про дії охорони під час здійснення 

крадіжки, розбійного нападу, грабежу, протиправних дій третіх осіб (або подібна пояснювальна записка співробітників служби охорони 

Страхувальника (Лізингоотримувача)); 
23.1.5.3. «Вогневі ризики»: при настанні події за страховим ризиком 

- «Пожежа» - акт про пожежу, висновок органів Державного пожежного нагляду про пожежу із зазначенням причини її виникнення; 

довідка про порушення кримінального провадження або про відмову в порушенні кримінального провадження по факту виникнення 

пожежі; технічний висновок спеціалістів по дослідженню пожеж ДПС УВС України (експертиза, надається за додатковим запитом 

Страховика); 
- «Вибух газу» - акт та/або висновок державної або комунальної служби, яка здійснює нагляд за умовами експлуатації газової мережі, 

Державного пожежного нагляду про причини та розмір шкоди із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, винних 

осіб тощо; 
- «Вибух котельного обладнання» - Акт або довідка із Держмісттехнагляду або інших державних служб, що здійснюють нагляд за 

умовами використання силових агрегатів, про причини та розмір шкоди із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, 

винних осіб тощо; 
- «Удар блискавки» - акт та/або висновок ДНСН або метеорологічної служби за випадком; 
23.1.5.4. «Стихійні явища»: довідку з метеорологічної служби або ДСНС із описом природних явищ (на дату настання страхового 

випадку), що стали причиною пошкодження або знищення Застрахованого майна (у випадку бурі, урагану, шквалу, смерчу у довідці 

повинні бути зазначені відомості про середню швидкість вітру); 
23.1.5.5. «Транспортні ризики»: довідку ДСНС або Міждержавного авіаційного комітету (МАК), Національної поліції; 
23.1.6. перелік всього пошкодженого та/або втраченого (знищеного) застрахованого майна; 
23.1.7. документи, що підтверджують право власності, користування або розпорядження застрахованим майном, а саме: договори 

купівлі-продажу застрахованого майна, договір оренди, рахунки, квитанції та інші документи, що підтверджують майновий інтерес 

Страхувальника (Вигодонабувача) у застрахованому майні; 
23.1.8. документи, що підтверджують дійсну вартість знищеного та/або пошкодженого застрахованого майна: договір купівлі - продажу, 

документи оцінки, чеки, фактури, квитанції, копії інвентарних карток, балансова відомість тощо; 
23.1.9. документи, що встановлюють розмір прямого збитку Страхувальника, а саме: документи відповідних організацій, що 

підтверджують витрати на ремонт або відновлення пошкодженого застрахованого майна, якщо вони були здійснені за згодою 

Страховика або акт товарознавчої експертизи, що проведена спеціалізованою організацією, що визначається Страховиком. Витрати на 

проведення товарознавчої експертизи сплачує Страховик. Якщо Страхувальник (Лізингоотримувач) не погоджується з результатами 

товарознавчої експертизи, він має право замовити товарознавчу експертизу самостійно і за власний рахунок; 
23.1.10. інші документи на обґрунтований запит Страховика, враховуючи особливості конкретного випадку. 
23.2. Зазначені в розділі 23 Договору документи надаються Страховику у формі оригінальних примірників, або нотаріально завірених 

копій, або простих копій за умови надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками документів. 
23.3. Якщо документи, зазначені в розділі 23. Договору, надані Страховику не в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені із 

порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту, тощо), виплата страхового відшкодування не 

здійснюється до усунення цих недоліків. 
23.7. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена відповідними 

документами. 

 
24. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
24.1. Відшкодуванню підлягає прямий збиток Страхувальника (Лізингоотримувача) – підтверджена документально вартість витрат на 

відновлення Застрахованого майна, що пошкоджене або втрачене (знищене) внаслідок настання страхового випадку. Розмір прямого 

збитку Страхувальника (Лізингоотримувача) визначається: 
24.1.1. при втраті (знищенні) застрахованого майна – в розмірі дійсної вартості Застрахованого майна на дату настання страхового 

випадку, але не більше страхової суми, при цьому дійсною вартістю є: 
а) для земельної ділянки – вартість відновлення такої земельної ділянки; 
б) для конструкції будинків, споруд, приміщень – проектна вартість будівництва в даній місцевості аналогічного за своїми 

проектними характеристиками і якістю будівельних матеріалів, за вирахуванням зносу. Вартість земельної ділянки при цьому не 

враховується; 
в) для внутрішнього оздоблення будинків (споруд, приміщень) та скляних елементів – витрати, необхідні для проведення 

аналогічних оздоблювальних робіт та монтажних робіт (включаючи вартість матеріалів) в обсязі і якості, що відповідають 

застрахованому оздобленню та скляним елементам, за вирахуванням зносу; 
г) для рухомого майна (крім товарних запасів) – вартість придбання аналогічного за призначенням та експлуатаційно-технічним 

характеристиками нового майна (включаючи витрати на перевезення, монтаж, сплату митних зборів і мита), за винятком суми, на яку 

зменшилася вартість застрахованого майна внаслідок його зносу; 
д) для товарних запасів – собівартість виробництва й реалізації продукції, а саме: 
- для продукції, виробленої Страхувальником (Лізингоотримувачем) (незавершеного виробництва та готової продукції) – вартість її 

повторного виготовлення, включаючи витрати на придбання сировини, напівфабрикатів і транспортні витрати (фрахт, витрати на 

страхування вантажів, митні збори і мито), але не вище вартості такого майна при продажу; 
- для товарів, придбаних Страхувальником (Лізингоотримувач) для подальшого продажу, для сировини та матеріалів, закуплених 

Страхувальником (Лізингоотримувачем), – вартість придбання аналогічних товарів, включаючи транспортні витрати (фрахт, витрати на 

страхування вантажів, митні збори і мито). 
При цьому застраховане майно вважається втраченим (знищеним), якщо витрати на відновлення цього майна з врахуванням його 

залишків перевищують дійсну вартість цього майна на дату настання страхового випадку; 
24.1.2. при пошкодженні застрахованого майна – в розмірі підтверджених документально витрат на його відновлення до стана, в якому 

воно перебувало на момент настання страхового випадку, з вирахуванням фізичного зносу із вартості матеріалів (запчастин), необхідних 

для відновлення майна, але не більше страхової суми. При цьому Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо витрати на 

відновлення цього майна разом з вартістю його залишків не перевищують дійсну вартість цього майна на дату настання страхового 

випадку. 
24.2. Витрати на відновлення майна включають в себе: 



24.2.1. витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення застрахованого майна, з урахуванням витрат на упаковку, 

доставку, мита і митних зборів та ПДВ; 
24.2.2. витрати на оплату робіт з відновлення застрахованого майна; 
24.2.3. витрати на доставку матеріалів до місця відновлення. При розрахунку витрат на відновлення майна Сторони користуються 

звичайними цінами на матеріали та запасні частини, відновлювальні та ремонтні роботи, доставку матеріалів тощо, які є характерними 

для місцевості, в якій знаходиться застраховане майно. 
До витрат на  відновлення не відносяться: 
- витрати, пов’язані із зміною та (або) поліпшенням пошкодженого майна; 
- витрати, викликані тимчасовим (допоміжним) ремонтом або тимчасовим відновленням майна. 
24.3. Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми, зазначеної в п.5.3. у розмірі прямого збитку Страхувальника на 

підставі документів, передбачених розділом 23 Договору, за вирахуванням: 
24.3.1. франшизи; 
24.3.2. вартості залишків застрахованого майна. При цьому Страхувальник (Лізингоотримувач) не має права відмовлятися від майна, що 

залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджене, на користь Страховика з метою отримання більшої суми 

страхового відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність; 
24.3.3. сум відшкодувань, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) від особи, відповідальної за заподіяний збиток; 
24.3.4. сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) за іншими договорами страхування щодо 

предмета цього Договору; 
24.3.5. сум зносу застрахованого майна; 
24.3.6.  несплачених частин страхової премії. 
24.4. Якщо страхова сума за видом застрахованого майна менше дійсної вартості застрахованого майна на момент настання страхового 

випадку, страхове відшкодування виплачується пропорційно співвідношенню страхової суми до дійсної вартості застрахованого майна. 
24.5. Загальний розмір страхових відшкодувань за Договором не може перевищувати загальну страхову суму за Договором та страхову 

суму за видом застрахованого майна. 
24.6. У випадку, якщо Страхувальник не виконав вимог розділу 10 Договору, Страховик здійснює розрахунок страхового відшкодування 

за мінусом несплачених страхових платежів за наступні періоди страхування. В разі якщо розміру страхового відшкодування, що 

зараховано в частину несплачених страхових платежів, не достатньо для оплати страхових платежів за наступні періоди страхування в 

повному обсязі, Страховик повідомляє Страхувальника, про необхідність внесення страхового платежу в повному обсязі за усі періоди 

страхування. 
24.7. Страховик: 
24.7.1. приймає рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхового відшкодування протягом 20 (двадцяти) робочих днів після 

отримання всіх необхідних документів (зазначених в розділі 23 Договору). 
Таке рішення оформляється страховим актом за формою, встановленою Страховиком. 
24.7.2. у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів з розслідування обставин страхового випадку призначає чітко 

визначений строк для такого розслідування, але у будь-якому випадку не більше, ніж на 90 (дев'яносто) календарних днів, після 

закінчення якого приймає одне з вищезазначених рішень. 
24.7.3. повідомляє Страхувальника протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової 

виплати або про необхідність проведення додаткових заходів з розслідування обставин страхового випадку, у письмовій формі з 

обґрунтуванням причин. 
24.7.4. здійснює виплату страхового відшкодування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату страхового 

відшкодування та страхового акта протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про здійснення страхового 

відшкодування. Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок 

Страхувальника (Вигодонабувача). Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунку 

Страховика. 
24.8. Страховик може відстрочити прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування у наступних 

випадках: 
24.8.1. якщо документів, які отримані від Страхувальника(Лізингоотримувача) згідно з розділом 23 Договору, недостатньо для прийняття 

рішення про виплату страхового відшкодування, на строк 60 (шістдесяти) робочих днів – при необхідності додаткового з’ясування 

Страховиком обставин і причин випадку та розміру заподіяного збитку; 
24.8.2. якщо за фактом настання страхового випадку розпочато досудове розслідування – до закінчення досудового розслідування 

(закриття кримінального провадження), але не більше 90 (дев’яносто) календарних днів з дати отримання Страховиком останнього 

документу від Страхувальника (Лізингоотримувача). У разі звернення до суду з обвинувальним актом – до моменту набрання вироком, 

ухвалою суду законної сили. 
24.8.3. якщо органами внутрішніх справ розпочато досудове розслідування проти Страхувальника (Лізингоотримувача) або посадових 

осіб Страхувальника (Лізингоотримувача) або уповноважених ним осіб або його представників та/або ведеться досудове розслідування 

обставин, які спричинили настання страхового випадку – до закінчення досудового розслідування. У разі звернення до суду з 

обвинувальним вироком – до моменту набрання вироком, ухвалою суду законної сили. 

 
25. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
25.1. Причинами відмови у виплаті страхового відшкодування є: 
25.1.1. вчинення Страхувальником (Лізингоотримувачем) або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
25.1.2. подання Страхувальником (Лізингоотримувачем) свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про факт настання 

страхового випадку; 
25.1.3. несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Лізингоотримувачем) про настання страхового випадку без поважних на це причин; 
25.1.4. створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
25.1.5. отримання Страхувальником (Лізингоотримувачем) чи Вигодонабувачем відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні; 
25.1.6. бездіяльність або навмисні дії Страхувальника (Лізингоотримувача), осіб, що проживають, або тимчасово перебувають у Місці 

дії Договору страхування, що спрямовані на настання страхового випадку, в тому числі, але не обмежуючись: порушення умов 

протипожежної та охоронної безпеки, інших встановлених правил та норм використання, експлуатації та збереження застрахованого 

майна, техніки безпеки. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням цими особами громадянського чи службового 

обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації, 

при цьому кваліфікація дій цих осіб здійснюється відповідно до закона; 
25.1.7. невиконання Страхувальником (Лізингоотримувачем) обов’язків передбачених цим договором. 

 



26. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
26.1. Страхувальник (Лізингоотримувач) має право: 
26.1.1. отримати страхове відшкодування/страхову виплату при настанні страхового випадку в межах страхової суми за Договором; 
26.1.2. інші права, передбачені чинним законодавством України та Правилами. 
26.2. Страхувальник (Лізингоотримувач) зобов’язаний: 
26.2.1. при укладанні Договору надати Страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 

ступеня страхового ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну ступеня ризику; 
26.2.2. при укладанні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмету Договору; 
26.2.3. сплачувати страхові платежі за Договором у строки та у розмірах, що визначені ним; 
26.2.4. забезпечити належні умови зберігання та/або експлуатації застрахованого майна, що використовується Страхувальником 

(Лізингоотримувачем) у Місці дії Договору страхування, з дотриманням відповідних Правил протипожежної безпеки, правил та норм 

експлуатації, збереження чи перевезення, тощо; 
26.2.5. при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, виконувати дії, передбачені цим Договором; 
26.2.6. при розгляді обставин, пов’язаних зі страховим випадком, у судовому порядку – вживати заходів для залучення Страховика до 

участі у судовому провадженні; 
26.2.7. забезпечувати доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого застрахованого майна, 

документації, що має безпосереднє відношення до предмета Договору; 
26.2.8. протягом десяти робочих днів повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину), якщо стане 

відомою така обставина, яка за законом або Договором повністю або частково звільняє Страховика від виплати страхового 

відшкодування; 
26.2.9. протягом 2 (двох) календарних днів з дати коли Страхувальник (Лізингоотримувач) дізнався або повинен бути дізнатися 

повідомити Страховика про: зникнення чи втрати ключів від вхідних дверей застрахованого майна, якщо протягом цих двох календарних 

днів замки не були замінені на рівноцінні; 
26.2.10. не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які пред’являються йому у зв’язку зі страховим 

випадком, а також не брати на себе будь-яких прямих або непрямих обов’язків з врегулювання таких вимог без письмової згоди 

Страховика; 
26.2.11. здійснити на письмову вимогу Страховика всі необхідні, згідно чинного законодавства України, дії, для забезпечення участі 

представників Страховика у судових розглядах та виконавчих провадженнях; 
26.2.12. при настанні збитків внаслідок вини інших осіб передати Страховику право вимоги до винних осіб в установленому 

законодавством України порядку; 
26.2.13. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надання Страховику письмової заяви про настання події, яка в подальшому може бути 

кваліфікована як страховий випадок, сплатити Страховику несплачені страхові платежі за наступні періоди страхування. 
26.3. Страховик має право: 
26.3.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником (Лізингоотримувачем) при укладенні Договору, а також перевіряти виконання 

Страхувальником (Лізингоотримувачем) умов Договору при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий 

випадок, брати участь у збереженні і рятуванні застрахованого майна; 
26.3.2. направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних із встановленням причин та наслідків події, яка може бути 

кваліфікована як страховий випадок, визначенням розміру збитку або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин 

та обставин цієї події. При цьому такі дії Страховика не розглядаються як визнання Страховиком події страховим випадком; 
26.3.3. відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 90 (дев’яносто) календарних днів, у випадках, 

якщо: 
26.3.3.1. є мотивовані сумніви в чинності та достовірності документів, що підтверджують настання страхового випадку – до 

підтвердження чинності та достовірності таких документів; 
26.3.3.2. неповністю з’ясовані причини, обставини та наслідки події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, 

розмір збитків Страхувальника (Лізингоотримувача), обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування – до з’ясування 

таких обставин; 
 26.3.3.4. проти Страхувальника (Лізингоотримувача) порушено кримінальну справу, що має безпосереднє відношення до події, яка в 

подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок – до винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) по цій кримінальній 

справі; 
26.3.4. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених чинним законодавством України, Правилами 

страхування та цими Умовами страхування; 
26.3.5. з дня проведення виплати страхового відшкодування вимагати його повернення, якщо на те виникнуть підстави, передбачені 

законодавством України або Договором. 
26.4. Страховик зобов’язаний: 
26.4.1. ознайомити Страхувальника (Лізингоотримувача) з умовами страхування за Договором та Правилами; 
26.4.2. інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та Правилами. 
26.5. Сторони зобов’язані протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження (місця 

реєстрації) та інших реквізитів, що зазначені у Договорі.  

 
27. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
27.1. Договір укладається на підставі усної заяви Страхувальника. 
27.2. Зміни умов Договору здійснюються лише за взаємною згодою сторін та оформлюються письмово, як додаткова угода до Договору, 

яка є його невід`ємною частиною з дати підписання. 
27.3. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним відомостей. 
27.4. Договір укладається у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по 1 (одному) для Страхувальника та для 

Страховика. 
27.5. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 
27.5.1. закінчення строку дії; 
27.5.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником і Вигодонабувачем у повному обсязі; 
27.5.3. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за 

виключенням випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 закону України «Про страхування»; 
27.5.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 



27.5.5. несплати страхового платежу Страхувальником у встановленому Договором порядку та строки. При цьому, договір страхування 

автоматично зупиняє свою дію в частині обов’язків Страховика, в тому числі по виплаті страхового відшкодування з 00 год. 00 хв. дати, 

до якої Страхувальник повинен був сплатити страховий платіж на наступний період страхування. 
27.5.6. в інших випадках, передбачених законодавством України. 
27.6. Дія Договору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір дострокового припинення 

дії Договору будь-яка сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше, як за 30 календарних днів до дати припинення дії 

Договору. 
27.7. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, 

що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням 40 % на ведення справи та фактичних виплат страхових сум, що були здійснені 

за Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає 

Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 
27.8. У разі дострокового припинення Договору, за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові 

платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає йому страхові 

платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням 40 % на ведення справи та фактичних виплат страхових 

сум, що були здійснені за цим Договором. 
27.9. При достроковому припиненні Договору не допускається повернення коштів готівкою. 

 
28. ПРАВО ВИМОГИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
28.1. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке 

Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 
28.2. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в 

розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, нарахованої на суму несвоєчасно здійсненого платежу, за кожен день 

прострочення. 
28.3. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно стало 

наслідком обставин непереборної сили, під якою в Договорі розуміються зовнішні і надзвичайні події, які характеризуються сукупністю 

таких умов: 
28.3.1. зазначені події настали після набрання чинності Договором в частині обов’язків Страховика; 
28.3.2. ці події не зазначені у розділі 17.3. Договору; 
28.3.3. вони виникли незалежно від волі Сторін, при цьому їх настанню і подальшій дії Сторони не могли протистояти за допомогою 

всіх доступних зусиль і засобів, які могли бути застосовані по відношенню до конкретних виявлень небезпечної сили; 
28.3.4. часткове або повне невиконання будь-якою зі Сторін зобов’язань за Договором є прямим наслідком дії обставин непереборної 

сили. 
28.4. При настанні обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань Сторін за Договором продовжується на строк, протягом 

якого діють ці обставини. Якщо цей період буде тривати довше, ніж 3 (три) місяці, то будь-яка зі Сторін має право відмовитись від 

подальшого виконання зобов’язань за Договором. При цьому жодна зі Сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків 

іншою Стороною. 
28.5. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна найбільш 

швидким із можливих способів сповістити іншу Сторону про ситуацію, яка склалася, а протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів 

вислати поштою зареєстроване повідомлення щодо цих обставин, яке видано відповідним компетентним органом. 
28.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили не дає в подальшому права Стороні, на 

яку подіяли ці обставини, посилатися на них, як на підставу звільнення від відповідальності. 

 
29. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ЗАГАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
29.1. Всі спори щодо Договору вирішуються шляхом переговорів та, при необхідності, із залученням незалежних експертів. При 

неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України. 
29.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та Правилами. 
29.3. Договір укладений українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) 

для кожної Сторони. До підписання Договору Страхувальник ознайомився і погодився з його умовами та Правилами. Усі повідомлення 

вважаються поданими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, факсимільним зв’язком з підтвердженням про 

отримання чи доставлені кур’єром. 
29.4. Усі розрахунки за Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України. 

29.5.Страховик повідомляє про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів шляхом розміщення відповідної інформації на 

офіційному сайті Страховика www.kniazha.ua. 

29.6. Страхувальник підтверджує, що його адреса, зазначена в розділі 2 Договору, є вірною і вся кореспонденція, яка направлена 

Страховиком на таку адресу, вважається отриманою Страхувальником. Страхувальник зобов’язаний повідомити про зміну адреси 

(місцезнаходження) впродовж строку дії Договору не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких змін. 

29.7. Підписанням Договору Страхувальник надає згоду Страховику на фіксацію та запис інформації, отриманої від Страхувальника 

(Лізингоотримувача) (в тому числі телефонних розмов), що була надана з метою виконання зобов’язань за Договором, а також на її 

використання будь-якою зі Сторін для вирішення спірних ситуацій та як доказів у суді або державних контролюючих чи правоохоронних 

органах. 

29.8.Підписанням Договору Страхувальник підтверджує: 

29.8.1. отримання повідомлення про включення його персональних даних до бази персональних даних Страховика «КЛІЄНТИ». 

29.8.2. надання згоди Страховику на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання 

та поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення його персональних даних з метою забезпечення 

реалізації відносин, що виникають з укладеного Договору, з метою формування статистичних даних, а також з метою організації 

поштових розсилок, розсилок SMS, Viber-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника в цілях надання 

інформації про виконання Договору, в маркетингових цілях передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги Страховика, 

а також послуги інших компаній фінансової групи ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП в Україні. 

29.8.3. отримання повідомлення про права суб’єкта даних згідно Закону України «Про захист персональних даних». 

29.8.4. отримання письмової згоди від Вигодонабувача щодо обробки його персональних даних Страховиком та повідомлення 

Вигодонабувача про обсяг та мету, з якою будуть оброблятися персональні дані, особами, яким передаються ці дані, та права, визначені 

Законом України «Про захист персональних даних». 

29.8.5. приймає всі умови Оферти (пропозиції) №048-2022 від 26.12.2022 р. та підтверджує, що з даною Офертою (пропозицією) 

(публічною частиною Договору) ознайомлений та обрав спосіб знайомлення через вебсайт  Страховика https://kniazha.ua/. 

http://www.kniazha.ua/
https://kniazha.ua/


29.9. Підписанням даного Договору страхування, Страхувальник підтверджує те, що йому до укладення цього Договору страхування 

Страховиком було додатково надано інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг». 

29.10. При укладанні договору страхування Страховиком та Страхувальником може бути використано факсимільне відтворення 

підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами, 

у відповідності до умов, розміщених на сайті kniazha.ua, до якого Страхувальник приєднується шляхом підписання Договору 

страхування. Умови страхування розміщені на сайті Страховика kniazha.ua, та є невід’ємною частиною Договору страхування. 

Підписанням Договору Страхувальник підтверджує, що з Правилами страхування та Умовами страхування ознайомлений та згодний, 

всі тлумачення, терміни та умови страхування є йому зрозумілі. 

29.11. В будь-якому випадку відшкодуванню не підлягають збитки, які виникли внаслідок втрати, пошкодження, знищення, 

ушкодження,  перекручення, стирання, псування електронних даних з будь-якої причини в будь-якому 

електронному/електромеханічному обладнанні/устаткуванні (ІТ-системі/комп’ютері, програмному забезпеченні тощо), в т.ч. але не 

обмежуючись внаслідок комп’ютерного вірусу, а також збитки, що виникли безпосередньо або опосередковано внаслідок втрати 

можливостей використання предмету договору та зниження його функціональності внаслідок подій, що визначені в цьому пункті 

Договору. 

Електронна дані - факти, концепції, інформація, що перетворені в форму, яку можна використовувати для зв'язку, інтерпретації або 

обробки за допомогою електронного/електромеханічного обладнання для обробки даних або електронно-керованого устаткування, та 

включають в себе програми, програмне забезпечення та інші закодовані інструкції для обробки і маніпуляцій даними або для контролю 

і маніпуляцій за таким обладнанням. 
Комп'ютерний вірус - набір спотворюючих, шкідливих або іншим чином несанкціонованих інструкцій або коду, включаючи набір 

зловмисно ведених несанкціонованих інструкцій або програмного або іншого коду, які поширюють себе через комп'ютерну систему або 

через мережу будь-якого типу. 
29.12. Незважаючи на будь-які інші умови цього Договору Страховик не надає страхове покриття, і не здійснює платежі будь-якого 

характеру та не надає послуги або виплати будь-якого характеру будь-якому Страхувальнику/Вигодонабувачу/Застрахованій 

особі/третій особі за цим Договором в тій мірі, в якій надання такого покриття, проведення страхової виплати або здійснення страхового 

відшкодування піддаватиме Страховика будь-яким санкціям, заборонам або обмеженням згідно з резолюціями Організації Об'єднаних 

Націй або торгово-економічними санкціями, законами чи правилами Європейського Союзу, України або Сполучених Штатів Америки 

(за умови, що це не порушуватиме будь-які норми чи конкретні закони України, що застосовуються до Страховика) 
29.13. Страховик є платником податку на прибуток на умовах п. 141.1 статті 141 Податкового кодексу України. 

29.14. Договір/Умови страхування Сторонами прочитаний (-ні), відповідає (-ють) їх намірам та досягнутим домовленостям, що 

засвідчується підписами уповноважених представників Сторін, які діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та 

повним розумінням змісту Договору/Умов страхування. 

29.15. Підписанням індивідуальної частини Договору Страхувальник підтверджує, що з Умовами страхування та Правилами 

ознайомлений та згодний. 

 
 


