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5

1  СТРАХУВАЛЬНИК / ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА 

ПІБ: 
ІПН: 
Дата народження:
Область, населений 
пункт, вулиця, 
будинок, квартира:

Паспорт, та ким виданий:

2
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СТРАХУВАННЯ МАЙНА 5.1. ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

"С" "В" "А"
5.2. Загальна страхова сума 150 000 грн 500 000 грн 1 000 000 грн
5.3. Групи майна СС Т СП СС Т СП СС Т СП

Конструктив 100 000 грн. 0,1% 100 грн. 250 000 грн. 0,17% 425 грн. 500 000 грн. 0,3% 1 500 грн.

Внутрішнє оздоблення 50 000 грн. 0,1% 50 грн. 150 000 грн. 0,15% 225 грн. 300 000 грн. 0,25% 750 грн.
Рухоме майно 100 000 грн. 0,2% 200 грн. 200 000 грн. 0,18% 360 грн.
5.4. Загальна страхова премія по 
програмі страхування 150 грн. 850 грн. 2 610 грн.

5.5. Франшиза по Договору 
страхування (по кожному випадку) 1 000 грн. 500 грн. відсутня

ПІБ / Індекс / Область / Населений пункт / Вулиця / Будинок/Квартира Дата 
народження / Номер телефону

ВИГОДОНАБУВАЧ

СС - страхова сума; Т - тариф; СП - страхова премія; Перелік страхових ризиків зазначений в частині "Б" Договору страхування

6 СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (тільки 
разом зі страхуванням майна)

  6.1. Ліміт 
відповідальності
50 000 грн.
100 000 грн.
250 000 грн.

  6.2. Тариф

0,20%
0,15%
0,12%

  6.3. Страхова 
премія
100 грн.
150 грн.
300 грн.
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Індекс / Область / Населений пункт / Вулиця / Будинок/Квартира

МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ

7 Загальна страхова премія 
по  Договору  страхування (п.5.4. + п.6.3.)

8 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
ТА УМОВИ СПЛАТИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ:

Договір страхування набуває чинності та вступає в дію з моменту 
сплати страхової премії за перший період страхування в повному 
розмірі, але не раніше 00:00 годин дати, зазначеної як початок пер-
шого періоду страхування та діє до 24:00 годин дати закінчення 
періоду страхування, за який сплачено страхову премію в повному 
розмірі. Другу частину страхової премії Страхувальник зобов'яза-
ний сплачувати до початку чергового періоду страхування. Сплата 
страхової премії частинами можлива лише для програми страху-
вання "А". Строк дії періодів страхування та розмір страхової премії:

1-й період страхування
з по

Страховий 
платіж: гривень копійок

2-й період страхування
з по

Страховий 
платіж: гривень копійок
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Страхувальник з Правилами страхування, Договором та 
інформацією, передбаченою ст. 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг» ознайомлений, всі тлумачення, терміни та 
умови страхування є йому зрозумілими.

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
НЕГАЙНО ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  

0 800 500 467 або 890 з мобільного CALLBACK



10 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

10.1. Групи застрахованого майна:
10.1.1. Конструктив – конструктивні елементи будівель та спо-
руд, що включають несучі стіни, перегородки, міжповерхові 
перекриття, покрівлю,вхідні двері, ролети, скляні елементи  
(вітражі, скляні стіни, віконне і дверне скло, віконні та дверні 
рами, окрім тих, що знаходяться всередині приміщення). Ос-
новні конструкції будинку також включають: зовнішнє оздо-
блення; огорожу навколо земельної ділянки (муровані стіни, 
паркани тощо); тераси та прибудови, з’єднані із застрахованою 
будівлею; резервуари для газу та рідкого палива (без вмісту), 
призначені для опалення; підземна та наземна інженерна ін-
фраструктура, що належить Страхувальнику; підсобні примі-
щення, що не використовуються для виробничих та с\г цілей, 
що страхуються як невід’ємна частина будинку; засклення під-
собних приміщень та споруд (пласкі), плавальні басейни; до не-
рухомого майна також відносяться: інженерні комунікації (си-
стеми електропостачання, газопостачання,  водопостачання, 
каналізації та опалення), стаціонарне інженерне обладнання 
(сантехнічне обладнання, системи очищення та нагріву води, 
повітря, сауни й парильні (індивідуальні), системи безпеки (ві-
део, звукові та інше), протипожежні системи, комп'ютерні та 
телефонні мережі, жалюзі тощо);
10.1.2. Внутрішнє оздоблення - покриття стель, стін, підлог, 
включаючи підлогу з підігрівом, штукатурку та улаштування це-
ментної стяжки, двері (внутрішні) тощо;
10.1.3. Рухоме майно – меблі та предмети інтер’єру, а також по-
бутова та електронна техніка.

10.2. Додаткові послуги:
10.2.1. Страхувальнику, в межах зазначеного у п.13.2.3.2. Ча-
стини Б Договору страхування субліміту, оплачуються послуги 
кваліфікованих сантехніків, електриків, столярів:
• прочистка каналізаційних систем та трубопроводу у випад-

ку їх забиття;
• ремонт змішувачів та труб у випадку їх пошкодження та/

або виходу з ладу;
• ремонт електропроводки у випадку її пошкодження та/або 

виходу з ладу;
• ремонт вимикачів та розеток у випадку їх пошкодження та/

або виходу з ладу;
• заміна вікон, дверей у випадку їх пошкодження та немож-

ливості використання за своїм призначенням.
10.2.2. оплата послуг з аварійного відчинення дверей кварти-
ри/будинку;
10.2.3. компенсація витрат на відновлення документів (паспорт, 
технічний паспорт на будинок, тощо) при їх втраті або пошкод-
женні внаслідок страхового випадку.

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

11.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що 
не суперечать закону і пов’язані:
11.1.2. В частині страхування майна – з володінням, користуван-
ням та розпорядженням застрахованим майном;
11.1.3. В частині страхування відповідальності - з відшкодуван-
ням Страхувальником шкоди особі або її майну, а також шкоди 
юридичній особі, заподіяної Страхувальником під час кори-
стування та/або проживання у квартирі / житловому будинку, 
зазначеному в Договорі страхування.

 ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
 СТРАХУВАННЯНЯ

12.1. Дія Договору страхування поширюється тільки на тери-
торію України, за винятком тимчасово окупованих територій 
Автономної Республіки Крим та населених пунктів, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення, відповідно до Указу Президента України № 32/2019 
від 7 лютого 2019 року на дату настання події, що має ознаки 
страхового випадку.
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 СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ 
 ВИПАДОК. ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

13.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої 
проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та ви-
падковості настання.

13.2. В частині страхування майна, страховим випадком є – 
факт понесення збитків внаслідок пошкодження, знищення чи 
втрати Застрахованого майна внаслідок подій, передбачених в 
обраній Програмі страхування та в межах лімітів, та сублімітів, 
визначених Договором страхування.

13.2.1. Програма страхування «С». За цією програмою страху-
вання надається страховий захист на випадок настання страхо-
вого випадку внаслідок таких ризиків:
13.2.1.1. Вогонь, а саме: Пожежа - це неконтрольоване горіння 
вогню, що виник поза місцями спеціально призначеними для 
його розведення та підтримання або вийшов за їх межі і здат-
ний самостійно поширюватися; Вибух - стрімкий викид великої 
кількості енергії, що ґрунтується на процесі розширення газів 
або пару;
13.2.1.2. Стихійні явища - шторм, буря, ураган, вихор, смерч, 
землетрус, повінь, паводки, льодохід, злива, град, оповзні, об-
вал, осідання, провал ґрунту, тиск снігу, лавини, сель, камене-
пад, ожеледь, снігопад, дії морозів.

13.2.2. Програма страхування «В». За цією програмою страху-
вання надається страховий захист на випадок настання страхо-
вого випадку внаслідок таких ризиків:
13.2.2.1. Страхові ризики за програмою «С», що зазначені у 
п.13.2.1. Частини Б Договору страхування;
13.2.2.2. Дія води - виток води з водопровідних, каналізаційних 
мереж і опалювальних систем, проникнення із сусідніх примі-
щень;
13.2.2.3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло - 
визнається, коли зловмисник проникає в застраховані примі-
щення, де розташоване застраховане майно, зламуючи двері 
або вікна, застосовуючи ключі-оригінали, якими заволодів шля-
хом крадіжки зі зламом або грабежу, підроблені ключі або інші 
технічні засоби;
13.2.2.4. Грабіж - визнаються випадки, якщо до Страхувальни-
ка або членів його сім’ї застосовуються насильницькі дії у разі 
їхньої спроби перешкодити вилученню застрахованого майна.

13.2.3. Програма страхування «А». За цією програмою страху-
вання надається страховий захист на випадок настання страхо-
вого випадку внаслідок таких ризиків:
13.2.3.1. Страхові ризики за програмою «В», що зазначені у 
п.13.2.2. Частини Б Договору страхування;
13.2.3.2. В межах цієї програми страхування Страхувальнику 
також відшкодовуються витрати Страхувальника на запобіган-
ня настання страхового випадку та зменшення розміру збитків, 
а саме:
• виклик та оплата послуг кваліфікованих сантехніків, елек-

триків, столярів – ліміт 500 грн.
• оплата послуг з аварійного відчинення дверей квартири/

будинку – 1 000 грн.
• компенсація витрат на відновлення документів (паспорт, 

технічний паспорт на будинок, тощо) при їх втраті або 
пошкодженні внаслідок страхового випадку – 1 000 грн.

13.3. В частині страхування відповідальності перед третіми осо-
бами страховим випадком є факт виникнення відповідальності 
Страхувальника, відповідно до чинного законодавства України 
за відшкодування шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх 
осіб, заподіяної під час проживання у житловому приміщенні 
та/або користуванні Застрахованим майном (крім ризиків ви-
робничої та професійної діяльності), що розташоване за адре-
сою, зазначеною у п.4 Договору страхування, протягом строку 
його дії.

13.4. Фактом, що підтверджує настання випадку, який може 
бути визнано страховим, є претензія, заявлена третьою особою 
у письмовій формі Страхувальнику та письмово визнана Стра-
ховиком, або рішення (вирок) суду, що встановлює відповідаль-
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• розмір збитків, брати участь у заходах по зменшенню збит-
ку та рятуванню застрахованого майна;

• повідомити третю особу якій завдані збитки про необхід-
ність звернутись до Страховика із письмовою заявою про 
виплату страхового відшкодування;

• на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю ін-
формацію, необхідну для визначення причин та обставин 
пошкодження, знищення або втрату застрахованого май-
на та розміру збитків;

• надати Страховику опис пошкодженого, знищеного або 
втраченого майна. Ці описи повинні надаватись в узгод-
жені зі Страховиком строки;

• зберігати пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно 
знаходилося після події, що відбулася та має ознаки стра-
хового випадку. Змінювати картину місця події можливо 
тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та /або 
для зменшення розміру збитків;

• передати Страховику всі документи та вжити заходи для 
забезпечення здійснення Страховиком права вимоги до 
осіб, винних у заподіянні збитків.

15.2.8. у разі отримання страхового відшкодування від Страхо-
вика повернути всю суму страхового відшкодування або його 
частину у разі, якщо виявляться обставини, які позбавляють 
Страхувальника права на отримання страхового відшкодуван-
ня або якщо збитки відшкодовані іншими особами;
15.2.9. інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним зако-
нодавством України.

15.3. Страховик має право:
15.3.1. перевіряти достовірність наданої Страхувальником ін-
формації про предмет Договору страхування;
15.3.2. ініціювати внесення змін до умов цього Договору стра-
хування;
15.3.3. ініціювати дострокове припинення дії Договору страху-
вання;
15.3.4. давати Страхувальнику рекомендації щодо збережен-
ня та рятування застрахованого майна, а також брати у цьому 
участь;
15.3.5. у будь-який час оглядати місце події і пошкоджене 
майно. Страховик має право відмовити у виплаті страхового 
відшкодування у разі, коли Страхувальник перешкоджає цьому;
15.3.6. самостійно з’ясовувати причини та обставини події, що 
відбулася та має ознаки страхового випадку та надавати запити 
у відповідні органи, які можуть володіти інформацією про при-
чини та обставини події, що відбулася та має ознаки страхового 
випадку;
15.3.7. відмовити у виплаті страхового відшкодування відповід-
но до умов цього Договору страхування; 
15.3.8. реалізувати своє право вимоги (регресу) до особи, від-
повідальної за заподіяні збитки;
15.3.9. інші права передбачені Правилами та чинним законо-
давством України.

15.4. Страховик зобов’язаний:
15.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами цього Договору 
страхування та Правил;
15.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо 
про настання події, що відбулася та має ознаки страхового ви-
падку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних доку-
ментів для своєчасної виплати страхового відшкодування Стра-
хувальнику;
15.4.3. при настанні страхового випадку прийняти рішення про 
виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування у пе-
редбачений цим Договором страхування термін;
15.4.4. тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його 
майновий стан, а винятком випадків, передбачених законодав-
ством України.   

 ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ

16.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового 
відшкодування приймається на підставі наступних документів, 
що підтверджують настання страхового випадку та розмір 
завданих збитків:
16.1.1. повідомлення про подію, що відбулася та має ознаки 
страхового випадку;

ність Страхувальника відшкодувати заподіяну третім особам 
шкоду, що набрало законної сили.

 ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАД- 
 КІВ, ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ТА  
 ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХО- 
 ВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

– зазначені у Правилах та/або передбачені чинним законодав-
ством України.

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ  
 АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ  
 ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Страхувальник має право:
15.1.1. ознайомитись з Правилами;
15.1.2. отримати страхове відшкодування у межах страхової 
суми з урахуванням конкретних умов, обумовлених цим Дого-
вором страхування;
15.1.3. ініціювати внесення змін до умов цього Договору стра-
хування;
15.1.4. ініціювати дострокове припинення дії Договору страху-
вання;
15.1.5. оскаржити відмову Страховика у страховій виплаті у су-
довому порядку;

15.2. Страхувальник зобов’язаний:
15.2.1. своєчасно сплачувати страхову премію у розмірах і в по-
рядку, визначених п. 8 частини А Договору страхування;
15.2.2. повідомляти Страховика про настання випадку, що має 
ознаки страхового, негайно, але не пізніше строків, що визна-
чені в п.15.2.7 цього Договору страхування;
15.2.3. при укладанні Договору страхування надавати Стра-
ховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають 
істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інфор-
мувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
15.2.4. при укладенні Договору страхування повідомити Страхо-
вика про інші чинні Договори страхування щодо цього предме-
та Договору страхування;
15.2.5. дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації, 
обслуговуванню застрахованого майна, а також використову-
вати це майно тільки за прямим призначенням;
15.2.6. негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 2 
(двох) робочих днів, письмово повідомити Страховика про 
зміну ризику,  знищення чи пошкодження застрахованого май-
на або заподіяння шкоди майну та/або здоров’ю третіх осіб,  
незалежно від того, чи підлягають такі збитки відшкодуванню 
Страховиком;
15.2.7. при настанні події, що відбулася та має ознаки страхово-
го випадку, вчиняти наступні дії:
• вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та ря-

тування застрахованого майна у тому числі рекомендо-
ваніСтраховиком;

• протягом 24 годин з моменту настання події, що відбулася 
та має ознаки страхового випадку повідомити про це Стра-
ховика за телефоном 0 800 500 467, 890 (з мобільного), фак-
сом +38 (044) 590-48-01 або електронною поштою krayina@
krayina.com;

• без згоди Страховика не визнавати свою вину та не підпи-
сувати документи, які визнають та/або підтверджують вину 
Страхувальника за завдані збитки, а також розмір збитків;

• негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту 
події, що відбулася та має ознаки страхового випадку, пові-
домити відповідні компетентні органи чи служби;

• негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 2 (двох) ро-
бочих днів з дня настання події, що відбулася та має ознаки 
страхового випадку, письмово повідомити про це Страхо-
вика та виконувати всі інші дії, передбачені цим Догово-
ром страхування;

• надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджу-
ють настання страхового випадку та розмір збитків та які 
передбачені розділом 16 цього Договору страхування;

• надати Страховику можливість проводити огляд або обсте-
ження пошкодженого майна, розслідувати причини та 
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         16.1.2. заява на виплату страхового відшкодування;
16.1.3. довідки компетентних органів (пожежного нагляду, 
ДСНС, комунальних служб і т.д.);
16.1.4. рахунки, квитанції й інші первинні документи, що під-
тверджують вартість застрахованого майна; 
16.1.5. для групи «Конструктив» та «Внутрішнє оздоблення» до-
кументи (кошториси та ін.) будівельних або ремонтних органі-
зацій, які залучалися до визначення розміру збитку та усунення 
наслідків події, що відбулася та має ознаки страхового випадку, 
за згодою Страховика;
16.1.6. для «Рухомого майна» - у разі відсутності документів на 
момент настання Страхового випадку, встановлюється ліміт на 
одну одиницю рухомого майна у розмірі вартості нової такої 
одиниці, але не більше 10 000 грн. (холодильник, мікрохвильо-
ва піч, пральна машинка, посудомийна машина, телевізор, му-
зичний центр та/або домашній кінотеатр, комп’ютер, гарнітури 
корпусних меблів, м‘яких меблів та інше);
16.1.7. заява потерпілої третьої особи (за наявністю);
16.1.8. копія претензії потерпілої третьої особи та/або рішен-
ням суду, що набрало законної сили;
16.1.9. документи, що підтверджують розмір претензії потер-
пілої третьої особи;
16.1.10. фіскальні документи, які підтверджують лікування;
16.1.11. фотографії пошкодженого або загиблого майна (при 
можливості);
16.1.12. примірник цього Договору страхування.

16.2. Конкретний перелік документів, на підставі яких здійс-
нюється виплата  страхового відшкодування, визначається 
Страховиком при з’ясуванні причин та обставин настання стра-
хового випадку, враховуючи особливості конкретного страхо-
вого випадку. 

16.3. Кожна із Сторін має право вимагати проведення незалеж-
ної експертизи. Експертиза проводиться за рахунок Сторони, 
що вимагає її проведення.

16.4. Рішення про виплату страхового відшкодування або відмо-
ву у виплаті страхового відшкодування приймається Страхови-
ком протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання остан-
нього документа, що підтверджує настання страхового випадку 
та розмір збитків. Прийняття рішення про виплату страхового 
відшкодування оформляється страховим актом.

16.5. Страхове відшкодування виплачується протягом 10 (деся-
ти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхо-
вого відшкодування.

16.6. У разі відмови у виплаті Страховик зобов’язаний протягом 
10 (десяти) робочих днів письмово повідомити про це Страху-
вальника з обґрунтуванням причин відмови.

16.7. Розмір збитків визначається:
16.7.1. при повному знищенні майна – у розмірі його вартості 
за вирахуванням залишків, придатних для подальшого вико-
ристання, але не більше ліміту відповідальності або страхової 
суми;
16.7.2. при пошкодженні майна – у розмірі витрат на його від-
новлення без урахування зносу до стану в якому воно знахо-
дилось до настання страхового випадку, але не більше ліміту 
відшкодування.
16.7.3. при завданні шкоди життю та здоров’ю третіх осіб - сума 
витрат на лікування травм, що виникли в результаті настання 
страхового випадку.

16.8. Витрати на відновлення містять:
16.8.1. витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для 
відновлення;
16.8.2. витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші 
витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна до 
стану, в якому воно перебувало безпосередньо перед настан-
ням страхового випадку;
16.8.3. витрати на оплату робіт по відновленню.

16.9. У витрати на відновлення не включаються:
16.9.1. витрати, пов’язані зі зміною та/або поліпшенням застра-
хованого майна;

16.9.2. витрати, на тимчасовий (допоміжний) ремонт або тим-
часове (допоміжне) відновлення;
16.9.3. витрати по перероблюванню устаткування та обладнан-
ня, його профілактичному ремонту та обслуговуванню;
16.9.4. інші витрати, здійснені незалежно від страхового випад-
ку та не пов’язані з ним.

16.10. Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про ви-
плату страхового відшкодування страхова премія була сплаче-
на не повністю (у разі сплати її частинами), Страховик визначає 
розмір страхового відшкодування за вирахуванням несплаче-
ної частини страхової премії або пропорційно до сплаченої 
страхової премії.

16.11. Страхове відшкодування зменшується на будь-які суми, 
що отримані Страхувальником за страховим випадком від 
третіх осіб.

16.12. Сума всіх страхових виплат за Договором страхування 
не може перевищувати розміру зазначеної у ньому страхової 
суми.

16.13. Страховик має право відстрочити строк прийняття рі-
шення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкоду-
вання у випадку, якщо:
16.13.1. у нього існують обґрунтовані сумніви у правомірності 
Страхувальника на отримання страхового відшкодування. 
Страхове відшкодування не виплачується, доки не будуть отри-
мані Страховиком необхідні докази, але не довше ніж на 2 (два) 
місяці з дня прийняття такого рішення;
16.13.2. відносно Страхувальника або осіб, що знаходяться в 
цивільно-правових відносинах зі Страхувальником, або Виго-
донабувача розпочато досудове розслідування - до закриття 
кримінального провадження або ухвалення судом вироку.

16.14. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Стра-
ховик сплачує Страхувальнику пеню за кожен день простро-
чення платежу у розмірі подвійної  облікової ставки НБУ, яка 
діє в період прострочення платежу на вимогу Страхувальника.

 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ  
 СУМ. ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

17.1. Страхова сума за Договором страхування є максимальною 
сумою щодо сплати Страховиком страхових відшкодувань.

17.2. Ліміт відповідальності - гранична сума, в межах якої здій-
снюється виплата страхового відшкодування, та яка, за згодою 
сторін Договору страхування, може встановлюватись по окре-
мому страховому ризику/випадку та/або видам додаткових ви-
трат та послуг:
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Додаткові витрати та 
послуги

Програма страхування

С В А

Компенсація витрат на 
відновлення документів 
(паспорт, технічний паспорт 
на будинок, тощо) при їх втраті 
або пошкодженні внаслідок 
страхового випадку (загальний 
ліміт відповідальності за період 
дії договору страхування)

х х 1 000 грн.

Оплата послуг з аварійного 
відчинення дверей квартири/
будинку (загальний ліміт 
відповідальності за період дії 
договору страхування)

х х 1 000 грн.

Виклик та оплата послуг 
кваліфікованих сантехніків, 
електриків, столярів (загальний 
ліміт відповідальності за період 
дії договору страхування)

х х 500 грн.

Максимальний ліміт 
відповідальності по 
страхуванню цивільної 
відповідальності

100 000 
грн.

250 000 
грн.

500 000 
грн.



 ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ 
 ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

18.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чин-
ність за згодою Сторін, а також у разі:

18.2. Закінчення строку дії Договору страхування. 

18.3. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхуваль-
ником у повному обсязі.

18.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законо-
давством України.

18.5. Прийняття судового рішення про визнання Договору стра-
хування недійсним.

18.6. Втрати Страхувальником (Вигодонабувачем) майнового 
інтересу до предмету страхування з документально підтвердже-
ної дати цих змін.

18.7. Відмови Страхувальника внести зміни до умов Догово-
ру страхування та сплатити додаткову страхову премію у разі 
підвищення ступеню ризику.

18.8. Несплати Страхувальником страхової премії (частини 
страхової премії) у строки, передбачені Договором страхуван-
ня. При цьому Договір страхування припиняє свою дію автома-
тично без попередження Страхувальника.

18.9. В інших випадках, передбачених чинним законодавством 
України.

18.10. Дія Договору страхування може бути достроково припи-
нена за вимогою Страхувальника або Страховика. 

18.11. Про намір достроково припинити дію Договору стра-
хування будь-яка Сторона зобов’язана повідомити письмово 
іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
припинення Договору страхування.

18.12. У разі дострокового припинення дії Договору страху-
вання за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому 
страхову  премію за період, що залишився до закінчення дії 
Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат 
на ведення справи у розмірі 40%, визначених при розрахунку 
страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодуван-
ня, що були здійснені за цим Договором страхування.  

18.13. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 
Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає 
Страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю.

18.14. У випадку дострокового припинення дії Договору страху-
вання за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються 
повністю сплачені ним страхові платежі.

18.15. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням 
Страхувальником умов цього Договору страхування, то Стра-
ховик повертає Страхувальнику страхову премію за період, що 
залишився до закінчення дії Договору страхування з відраху-
ванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 40%, 
визначених при розрахунку страхового тарифу та вирахуван-
ням виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 
цим Договором страхування.

18.16. Внесення змін та доповнень до умов Договору страху-
вання в період його дії (зміни страхової суми, місця страхуван-
ня і т. ін.) можливе лише за взаємною згодою Сторін шляхом 
укладання додаткової угоди до Договору страхування або пере-
оформлення Договору страхування. 

18.17. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору стра-
хування і складається у кількості примірників Договору страху-
вання.

18  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
19.1. Договір страхування складаються з частини А та частини Б 
Договору страхування, які є невід’ємними частинами Договору 
страхування.

19.2. Всі спори, що виникають між Сторонами під час дії Догово-
ру страхування, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 
У випадку недосягнення згоди, суперечки розглядаються від-
повідно до чинного законодавства України.

19.3. Умови цього Договору страхування мають конфіденцій-
ний характер не підлягають  розголошенню третім особам, 
крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством 
України.

19.4. Всі повідомлення та документи, що направляються Сторо-
нами одна одній у зв’язку з цим Договором страхування, повин-
ні бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись пода-
ними належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим 
листом, або подані особисто за вказаною адресою та вручені 
під розписку відповідальній особі, або надіслані телеграфом, по 
телетайпу, телефаксу з одночасним повторним направленням 
повідомлення чи документів рекомендованим листом або з 
доставкою такого повторного повідомлення чи документів по-
сильним.

19.5. Цей Договір страхування укладено шляхом підписання 
його Сторонами та скріплення печаткою (за наявності) або шля-
хом накладення Сторонами електронних цифрових підписів із 
дотриманням вимог Законів України «Про електронну комер-
цію», «Про електронні документи та електронний документо-
обіг».

19.6. У випадку невідповідності положень цього Договору стра-
хування нормам Правил Сторони повинні керуватися положен-
нями цього Договору страхування та чинним законодавством 
України.

19.7. Страхувальник дозволяє Страховику використовувати свої 
персональні дані з метою виконання цього Договору страху-
вання та надає згоду на отримання інформаційних, в тому числі 
рекламних, повідомлень на адресу та телефон, вказані в цьому 
Договорі страхування.
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