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Глосарій
Будівельний майданчик – земельна ділянка, що відведена у встановленому
порядку для забудови і спорудження об’єкта будівництва.
Будівництво – зведення будівель, споруд.
Вигодонабувач – особа, призначена Страхувальником для отримання страхового
відшкодування, яка має законний матеріальний інтерес у застрахованому майні і може
зазнати збитків у випадку настання страхового випадку.
Виробник – юридична особа, яка виробляє, виготовляє об’єкти монтажу.
Власник – особа, яка володіє, користується і розпоряджається майном.
Генеральний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання усього
комплексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику і забезпечує
координацію діяльності інших підрядників.
Головний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання частини робіт на
об’єкті, здає їх генеральному підрядчику або замовнику і забезпечує координаційну
діяльність субпідрядників.
Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно
з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку
здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми Страхувальнику, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі в зазначені строки і
виконувати інші умови Договору.
Експлуатанти – кожний, хто використовує машини або механічне обладнання,
устаткування.
Замовник – учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає
закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядником. У ролі замовника може
виступати інвестор або за його дорученням інші фізичні і юридичні особи.
Об’єкт будівництва – сукупність приміщень і споруд або окремі приміщення і
споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом шляхом виконання
підрядником доручених йому робіт.
Орендарі – особи, які орендують що-небудь (беруть в оренду), тобто наймають
майно, приміщення, підприємство у тимчасове користування.
Паводок – підняття рівня води в річках, водоймах внаслідок зливи, швидкого
танення снігу, льоду.
Первісна вартість - фактична сума коштів, сплачена за певну одиницю товарноматеріальних цінностей під час її придбання, включаючи витрати на доставку, податки,
збори та інші обов'язкові платежі.
Період дії страхування - період часу, на протязі якого Страховик несе
відповідальність за загибель або пошкодження застрахованого об’єкта.
Період монтажу об’єкта - вказаний в контракті період монтажу об’єкта, починаючи
з дати вступу його в дію і до видачі останнього документа про готовність об’єкта до
експлуатації.
Підрядний контракт – Договір, що передбачає взаємні зобов’язання сторін у
процесі будівництва, монтажу (реконструкція, технологічне переозброєння і капітальний
ремонт) об’єктів виробничого і невиробничого призначення.
Підрядник – учасник будівництва або монтажу, який зобов’язаний на свій ризик і за
обумовлену ціну виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовнику у
встановлені строки.
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Постачальник – особа, організація, що постачає будь-які матеріали, товари.
Пробний пуск – випробування, перевірка в роботі, приведених в робочий стан, в
рух, дію механізмів, обладнання.
Проектна документація – техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча
документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і
комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів – виробників, а також
інша документація, яка необхідна для виконання робіт і експлуатації об’єкта.
Стандарт – зразок, якому повинні будь-що відповідати, задовольняти за своїми
ознаками, властивістю, якістю, а також документ з відповідними відомостями.
Страхове відшкодування - грошова сума, що виплачується Страховиком за
умовами страхування при настанні страхового випадку.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов`язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, що відбулась, і з
настанням якої виникає обов`язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику.
Страховий платіж (внесок, премія) - плата за страхування, яку Страхувальник
зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності настання.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний
період страхування.
Страховик - юридична особа, яка отримала у встановленому порядку ліцензію на
здійснення страхової діяльності та приймає на себе по Договору страхування за певну
винагороду (страхову премію) зобов’язання виплатити страхову суму (її частину)
Страхувальнику. В цих Правилах Страховик – Товариство з додатковою
відповідальністю страхова компанія «НАФТАГАЗСТРАХ».
Страхувальник - юридична особа чи дієздатний громадянин, що уклали із
Страховиком Договір страхування.
Субпідрядники – підрядники, які виконують спеціальні і окремі види робіт за
домовленістю з генеральним підрядником, головним підрядником або замовником.
Учасники підрядного контракту – учасники будівництва або монтажу, що
підписують контракт. При двосторонніх контрактах його учасниками є замовник і
підрядник або виготовлювач, постачальник. В багатосторонньому контракті крім
зазначених учасників можуть бути інші виконавці, що приймають участь у виконанні
замовлення.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування.
Франшиза умовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком у разі,
коли сума такого збитку не перевищує встановленого розміру франшизи. В разі
перевищення розмірів збитку над розмірами умовної франшизи, відшкодування
виплачується у повному обсязі.
Франшиза безумовна – частина збитків, що в будь-якому разі не відшкодовується
Страховиком згідно з Договором страхування і на яку при виплаті страхового
відшкодування зменшується сума страхового відшкодування.

Правила добровільного страхування
монтажних ризиків, будівництва і пробного пуску № 29

Стор.

4 з 13

ТДВ СК «НАФТАГАЗСТРАХ»

1. Загальні положення
1.1. Згідно з цивільним законодавством України, Законом України “Про страхування”
ці Правила регулюють організаційні, фінансові, правові та інші стосунки між Страховиком
та Страхувальником з приводу страхування на випадок пошкодження або знищення
майна при будівництві, монтажу та пробному пуску. На підставі цих Правил Страховик
укладає Договори добровільного страхування будівництва, монтажу і пробного пуску,
будівельні та монтажні роботи по яких виконуються за Договорами або контрактами.
1.2. Страховик за умовами цих Правил приймає на страхування майно підприємств,
організацій і закладів (далі підприємства) незалежно від форм власності.
1.3. Страхувальниками за цими Правилами можуть бути:
а) замовник будівництва, а також будівельні підприємства, виконуючі проект
будівництва, включаючи всіх підрядників (генеральний, головний), субпідрядників – при
страхуванні будівництва;
б) виготовлювач або постачальник монтажного об’єкта, якщо монтажні роботи
виконуються ним самим або під його відповідальність; особи, яким доручено проведення
монтажу; власник монтажного об’єкта; експлуатанти машин; власники або орендарі
електронних систем або електронного обладнання – при страхуванні монтажу і пробного
пуску.

2. Перелік об’єктів страхування
2.1. Об’єктом страхування є майновий інтерес Страхувальника, пов’язаний з
володінням, користуванням і розпорядженням:
а) при будівництві:
 всіма об’єктами громадського наземного і підземного будівництва (будівлі,
споруди, електростанції, аеропорти, дорожні та залізничні об’єкти, мости, дамби, греблі,
тунелі, канали), а також допоміжних споруд (тимчасові обвідні канали і дамби), всіма
матеріалами, що знаходяться на будівельному майданчику і необхідними для виконання
будівельних робіт та інше;
зокрема:
 роботами (їх вартість), які проводяться будівельним підприємством або його
підрядчиками згідно з Договором, включаючи підготовчі роботи на будівельній площадці
(виїмка ґрунту, планувальні роботи);
 обладнанням будівельної площадки (гуртожитки, склади, риштування, інженерні
мережі і інше);
 будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), що
використовуються на будівельній площадці;
 витратами на розчистку території від уламків при ліквідації збитку після
страхового випадку на будівництві.
Можуть бути застраховані роботи з монтажу машин, установок і металевих
конструкцій, якщо вартість монтажних об’єктів, включаючи витрати на монтаж, становить
менше 50 відсотків загальної страхової суми;
б) при монтажу і пробному пуску:
 всіма видами машин, механізмів, апаратів, механічного обладнання, устаткування
і конструкцій (мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори,
електродвигуни, цехи, електростанції, хімічні установи, доменні печі, парові котли та
інше), включаючи машини і устаткування для розподілу енергії (трансформатори, високоі низьковольтні установки) та виробничі і допоміжні машини (мішалки, насоси,
трубопроводи, компресори і т.п.), а також електрообладнання (електронні обчислювальні
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машини для обробки даних (центральний процесор, периферійне обладнання),
електронні і ядерні медичні апарати (рентгенівські, великогабаритні стерилізатори,
випромінювачі і т.п.), що застосовуються в медицині, обладнання призначене для
передачі інформації (телетайпи, комутатори, засоби зв’язку, установки направленого
радіозв’язку, радіолокаційні установки і т.д.) та інше (електронні мікроскопи, аналізатори,
телевізійне обладнання, тоталізатори, настільні калькулятори, розмножувальна техніка),
включаючи витрати по відновленню інформації на носіях даних, пов’язаних з виходом з
ладу ЕОМ); їх монтажем і пробним пуском;
 обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати);
 предметами, що знаходяться на монтажній площадці і мають відношення до
монтажу;
 витратами по розчистці території після нанесення збитку при монтажу.

3. Порядок визначення страхових сум
3.1. Страхова сума визначається за Договором страхування:
 будівництва –згідно з проектно – кошторисною документацією;
 обладнання на будівельній площадці, будівельних машин і наявних будівель,
машин та (або) електронного обладнання – згідно балансової вартості на момент
укладання Договору страхування;
 монтажного обладнання – у первісній вартості;
 монтажу – у вартості, визначеній проектно – кошторисною документацією,
включаючи витрати з перевезення;
3.2. В разі підвищення вартості будівництва або цін на здійснення монтажних робіт,
машини чи електронне обладнання, щоб уникнути факту неповного страхування,
Страхувальник повідомляє Страховика про збільшення страхової суми, з відповідним
перерахунком страхових платежів.
3.3. Страхова сума може бути визначена в певній частині вартості об’єкта
страхування. Якщо об’єкт застраховано на певну частину (відсоток), то всі його складові
вважаються застрахованими на ту саму частину.

4. Страхові ризики
4.1. Страховими ризиками є наступні події, які мають ознаки імовірності та
випадковості настання:
4.2. При здійсненні будівельних робіт:
 аварія, якщо вона не є виключеннями, обумовленими цими Правилами або
Договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 дія вогню (пожежа, удар блискавки, вибух та збитки, понесені під час тушіння
пожежі);
 стихійні явища (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної
місцевості снігопад, землетрус, лавина, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал, град, мороз);
 неправомірні дії третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом (пограбування);
 брак в результаті недбалості чи необережності працівника підрядника;
б) При здійсненні монтажних робіт та пробного пуску:
 аварія, якщо вона не є виключеннями, обумовленими цими Правилами або
Договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 дія вогню (пожежа, удар блискавки, вибух та збитки, понесені під час тушіння
пожежі);
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 стихійні явища (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної
місцевості снігопад, землетрус, лавина, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал);
 помилки при монтажу, допущені працівниками підрядника;
 коротке замикання, надлишкова напруга, електричні дуги;
 підвищення і пониження тиску, розрив внаслідок дії відцентрової сили;
 заподіяння шкоди предметам монтажу частинами, які відвалюються або падають,
проникненням сторонніх частин;
 при перевезенні предметів монтажу на монтажній площадці;
 заподіяння шкоди машинам та/або електронному обладнанню внаслідок помилок
в конструкції і розрахунках, допущених при монтажу, дефектами лиття і матеріалу;
 недостача води в парогенераторах;
 фізичний вибух;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок аварії комунікаційних
мереж;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок диму, сажі;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок дії води і вологи, якщо
вона не зумовлена атмосферними опадами;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок відсутності кондиціювання
повітря через пошкодження кондиціонеру в електронних системах, якщо така умова
передбачена Договором страхування.
4.3. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик відшкодовує
збитки завдані внаслідок помилок та/або прорахунків в проектно - кошторисній
документації за умови сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.

5. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування.
5.1. Не відшкодовується збиток, який виник внаслідок:
 військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних
актів політичних організацій і осіб;
 навмисних дій Страхувальника або його представника;
 дії (бездіяльність) Страхувальника або його представника, що призвели до
настання страхового випадку, вчинені в стані алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння;
 впливу іонізуючого випромінювання, ядерного інциденту;
 внутрішніх пошкоджень (викликаних не зовнішніми факторами) будівельних
машин або несправності машин і обладнання в результаті експлуатації монтажного
устаткування;
 помилкового проектування (помилка в конструкції) або використання
непридатного для будівництва матеріалу, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
 допущення помилок у конструкції, дефектів матеріалу або при виготовленні (не
пов’язаних з монтажем) монтажного обладнання, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
 зношення машин і безпосередньої дії ерозії, корозії та накипу на деталі і
зношення електронного обладнання в процесі експлуатації та дії корозії на нього;
 експлуатації несправних, на момент укладення Договору страхування машин, про
які Страхувальник знав, проте не повідомив Страховика;
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 несправностей електронного обладнання, зумовлених виходом із строю або
перериванням системи постачання газом, водою чи електроенергією.
5.2. Не підлягають відшкодуванню:
 витрати на проведення робіт технічного обслуговування електронного
обладнання;
 естетичні недоліки (подряпини на полірованих, лакованих поверхнях
електронного обладнання та інше);
 претензії за неустойки і недоліки в наданні послуг.

6. Порядок укладання Договору страхування і припинення його дії
6.1. Договір страхування будівництва та монтажу і пробного пуску укладається на
підставі заяви - анкеті Страхувальника із зазначенням відомостей, необхідних для
визначення ступеня ризику і яка є невід’ємною частиною Договору страхування.
Одночасно із заявою Страхувальник подає копію контракту на проведення
будівельних, монтажних робіт і копії ліцензії на їх виконання та проектно – кошторисної
документації або протоколу її затвердження.
При страхуванні машин і електронного обладнання до заяви додається опис їх із
зазначенням основних технічних даних і вартості.
6.2. Договір страхування повинен містити:
 назву документа;
 назву та адресу Страховика;
 прізвище, ім'я, по батькові або назву Страхувальника, їх адреси та дати
народження;
 прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву Вигодонабувача та його
адресу;
 зазначення об'єкта страхування;
 розмір страхової суми;
 перелік страхових випадків;
 розміри страхових платежів і строки їх сплати;
 страховий тариф;
 строк дії Договору;
 порядок зміни і припинення дії Договору;
 умови виплати страхового відшкодування;
 причини відмови у виплаті страхового відшкодування;
 права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов Договору;
 інші умови за згодою сторін;
 підписи сторін.
6.3. Договір страхування може бути укладено на користь іншої особи Вигодонабувача.
6.4. При укладенні Договору страхування обумовлюється франшиза (умовна або
безумовна).
6.5. Обчислення страхових платежів здійснюється виходячи із страхової суми,
страхового тарифу і франшизи. Тариф визначається за кожним страховим ризиком
згідно із Додатком № 1 до цих Правил. Загальний страховий тариф визначається
шляхом підсумовування і в кожному конкретному випадку може коригуватися залежно від
ступеня ризику та особливих обставин, обумовлених Договором страхування.
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6.6. Договір страхування може бути укладений на строк від одного місяця до одного
року.
6.7. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.8. Укладені Договори страхування діють на території України, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
6.9. В разі продовження Договору страхування платіж за наступний строк
страхування повинен бути внесений до того, як втратить чинність попередній Договір.
6.10. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін,
а також у разі:
6.10.1. Закінчення строку дії Договору страхування.
6.10.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
6.10.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлений Договором
страхування строк. При цьому Договір вважається достроково припиненим у разі, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 робочих днів з дня надання такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
6.10.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
6.10.5. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків передбачених чинним
законодавством.
6.10.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
6.10.7. Інших випадків, передбачених чинним законодавством.
6.11. Про намір достроково припинити дію Договору страхування сторони
зобов’язані не пізніше як за 30 календарних днів до дати, що визначається як дата
припинення дії Договору страхування, в письмовій формі повідомити один одного, якщо
інше не обумовлено Договором страхування.
6.11.1. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових
відшкодувань, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
6.11.2. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених нормативом страхового тарифу, виплат страхових відшкодувань, що
були здійснені за Договором страхування.
6.12. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання:
 у випадках, передбачених Цивільним Кодексом України;
 у разі його укладання після настання страхового випадку;
 якщо об’єктом Договору страхування є майно, що підлягає конфіскації;
 в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
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6.13. Закінчення строку дії Договору страхування не звільняє сторони від виконання
розрахунків між ними в повному обсязі.
6.14. При укладенні Договору страхування на строк менший одного року в
залежності від строку страхування застосовуються відсотки до базового річного
страхового тарифу:
Строк страхування
Страховий тариф
(у відсотках до
річного)

15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
днів місяць місяці місяці місяці місяців місяців місяців місяців місяців місяців місяців
15

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

За неповні місяці страховий внесок перелічується як за повні.
До чинного Договору додається Додаткова угода з відображенням змін.
6.15. Договором страхування може бути передбачено, що страховий захист при
здійсненні будівельних робіт діє з дня початку будівельних робіт або з моменту
завезення предметів будівництва (монтажу) (будівельні матеріали, машини,
устаткування, конструкції тощо) на будівельний майданчик, але не раніше дати,
обумовленої Договором страхування, при умові своєчасної сплати страхових платежів, і
закінчується з дня наступного за днем здачі або введенням споруди в експлуатацію але
не пізніше обумовленої Договором страхування дати та строку дії ліцензії на виконання
будівельних робіт. За обладнання (в тому числі електронне), машини та устаткування,
що знаходиться на будівельному майданчику площадки відповідальність Страховика
починається після їх вивантаження на будівельний майданчик, при умові своєчасної
сплати страхових платежів, і закінчується в момент їх вивезення, але не пізніше
закінчення строку дії Договору страхування.
6.16. Договором страхування може бути передбачено, що при страхуванні
монтажних робіт Страховик несе відповідальність з моменту вивантаження матеріалу на
монтажній площадці, при умові своєчасної сплати страхових платежів, до закінчення всіх
робіт з монтажу предметів і пробного їх пуску, строк яких не повинен перевищувати строк
дії Договору страхування і ліцензії на виконання монтажних робіт.

7. Обов’язки та права сторін
7.1. Страховик зобов’язаний:
 ознайомити Страхувальника з цими Правилами та умовами страхування;
 не пізніше як за два робочі дні після одержання письмової заяви Страхувальника
про страховий випадок, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику та протягом 30
(тридцяти) робочих днів визначити розмір збитку та виплатити страхове відшкодування;
 керуватися висновками органів пожежної охорони, гідрометеорологічної служби
та іншою інформацією компетентних відомств і установ, документами слідчих органів,
судів про причини настання страхового випадку та розмір збитку;
 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
протягом 30 днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасно здійснену виплату страхового
відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами Договору страхування;
 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору;
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 за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
 протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви від Страхувальника про
настання страхового випадку а також всіх необхідних документів скласти страховий акт;
 протягом 10 робочих днів з дати складання страхового акту прийняти рішення про
виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування;
 в разі відмови у виплаті страхового відшкодування, протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів після прийняття рішення про це, повідомити Страхувальника в письмовій
формі з обґрунтуванням причин відмови;
 тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страховика.
7.2. Страховик має право:
 перевірити правильність відомостей, наданих йому Страхувальником, і в разі
виявлення недостовірної інформації, що може вплинути на розмір збитку або ступінь
ризику, достроково припинити дію Договору страхування;
 проводити огляд будівельного, монтажного об’єкта та запитувати необхідну
технічну документацію на них і контролювати проведення будівельних та монтажних
робіт протягом строку дії Договору страхування;
 вести від імені Страхувальника за його дорученням переговори стосовно
відшкодування втрат, вживати заходів для з’ясування обставин, причин і розміру
нанесеного збитку;
 при підвищенні ступеня ризику або розширення його об’єму запропонувати
Страхувальнику змінити або доповнити умови Договору страхування з додатковою
сплатою суми страхових платежів;
 затримати виплату страхового відшкодування, якщо проти Страхувальника
порушено кримінальну справу з причин, які мають відношення до претензії, до прийняття
ухвали або вироку по кримінальної справи.
7.3. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
 навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням
ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової
репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або Вигодонабувача, встановлюється
відповідно до чинного законодавства України;
 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх
заподіянні;
 Страхувальник свідомо надав неправдиві відомості про об’єкт страхування або
про факт настання страхового випадку;
 вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів
до страхового випадку;
 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
 інші випадки, передбачені Договором страхування або законодавством України.
7.4. Страхувальник зобов’язаний:
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 надати Страховику необхідну достовірну інформацію про всі обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику. Зазначена інформація повинна бути
викладена в заяві-анкеті оцінки ризику. Страхувальник зобов’язаний письмово
інформувати Страховика протягом трьох робочих днів про будь-яку зміну страхового
ризику з моменту її настання;
 своєчасно сплачувати страхові платежі;
 повідомляти Страховика про інші діючі Договори страхування стосовно об’єктів
страхування;
 в разі настання страхового випадку терміново прийняти всі можливі і доцільні
заходи щодо запобігання або зменшення збитку;
 письмово повідомити Страховика про реорганізацію (для переукладання Договору
страхування), ліквідацію (для дострокового припинення дії Договору) – не пізніш як за
три доби до цього; про загибель або пошкодження об’єкта страхування – протягом
одного робочого дня з моменту настання страхового випадку;
 утримувати майно будівництва, предмети монтажу, машини і електронне
обладнання у суворій відповідності до протипожежних правил, дотримуватись правил
зберігання і експлуатації їх та технології виконання робіт, забезпечувати виконання
вимог органів пожежного нагляду;
 негайно сповістити органи пожежної служби в разі загибелі або пошкодження
застрахованого об’єкта вогнем, терміново заявити в органи міліції про неправомірні дії
третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом. Страхувальник не має права розпочинати
огляд об’єкта без представників Страховика та правоохоронних органів;
 при настанні страхового випадку – подати Страховику довідку пожежної охорони,
гідрометеорологічної служби, копії протоколу або акта, а також інші документи
компетентних органів, які необхідні для встановлення причин загибелі або пошкодження
об’єктів страхування і визначення розміру збитків.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника.

8. Порядок і умови виплати страхового відшкодування
8.1. При настанні страхового випадку страхове відшкодування виплачується у
відповідності до умов Договору страхування на підставі:
 письмової заяви Страхувальника про настання страхового випадку;
 документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитку
(довідка правоохоронних органів, пожежної служби, гідрометеорологічної служби та інша
інформація компетентних органів, експертних комісій, копії позовної заяви, рішення
судової установи про відшкодування збитку);
 акта про втрати та додаткових розрахунків до нього, який складається
компетентними органами.
В разі необхідності Страховик робить запити про відомості, пов’язані із страховим
випадком, до правоохоронних органів та інших організацій, що володіють інформацією
стосовно обставин страхового випадку.
8.2. Страховик відшкодовує Страхувальнику витрати, необхідні для покриття збитку,
заподіяного обладнанню, машинам, устаткуванню, що знаходяться на будівельному
майданчику, будівельним машинам, наявним будівлям виходячи із прийнятої на
страхування вартості на підставі кошторису, при наявності необхідних документів,
зазначених в п. 8.1.
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Будівельний майданчик – земельна ділянка, що відведена у встановленому
порядку для забудови і спорудження об’єкта будівництва.
Будівництво – зведення будівель, споруд.
Вигодонабувач – особа, призначена Страхувальником для отримання страхового
відшкодування, яка має законний матеріальний інтерес у застрахованому майні і може
зазнати збитків у випадку настання страхового випадку.
Виробник – юридична особа, яка виробляє, виготовляє об’єкти монтажу.
Власник – особа, яка володіє, користується і розпоряджається майном.
Генеральний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання усього
комплексу робіт, передбачених замовленням, передачу їх замовнику і забезпечує
координацію діяльності інших підрядників.
Головний підрядник – підрядник, який відповідає за виконання частини робіт на
об’єкті, здає їх генеральному підрядчику або замовнику і забезпечує координаційну
діяльність субпідрядників.
Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно
з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку
здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми Страхувальнику, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі в зазначені строки і
виконувати інші умови Договору.
Експлуатанти – кожний, хто використовує машини або механічне обладнання,
устаткування.
Замовник – учасник контракту, який визначає умови складання контракту, приймає
закінчені роботи і здійснює розрахунки за них з підрядником. У ролі замовника може
виступати інвестор або за його дорученням інші фізичні і юридичні особи.
Об’єкт будівництва – сукупність приміщень і споруд або окремі приміщення і
споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом шляхом виконання
підрядником доручених йому робіт.
Орендарі – особи, які орендують що-небудь (беруть в оренду), тобто наймають
майно, приміщення, підприємство у тимчасове користування.
Паводок – підняття рівня води в річках, водоймах внаслідок зливи, швидкого
танення снігу, льоду.
Первісна вартість - фактична сума коштів, сплачена за певну одиницю товарноматеріальних цінностей під час її придбання, включаючи витрати на доставку, податки,
збори та інші обов'язкові платежі.
Період дії страхування - період часу, на протязі якого Страховик несе
відповідальність за загибель або пошкодження застрахованого об’єкта.
Період монтажу об’єкта - вказаний в контракті період монтажу об’єкта, починаючи
з дати вступу його в дію і до видачі останнього документа про готовність об’єкта до
експлуатації.
Підрядний контракт – Договір, що передбачає взаємні зобов’язання сторін у
процесі будівництва, монтажу (реконструкція, технологічне переозброєння і капітальний
ремонт) об’єктів виробничого і невиробничого призначення.
Підрядник – учасник будівництва або монтажу, який зобов’язаний на свій ризик і за
обумовлену ціну виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовнику у
встановлені строки.
Постачальник – особа, організація, що постачає будь-які матеріали, товари.
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Пробний пуск – випробування, перевірка в роботі, приведених в робочий стан, в
рух, дію механізмів, обладнання.
Проектна документація – техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча
документація, технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і
комплектуючі вироби, документація, що одержується від заводів – виробників, а також
інша документація, яка необхідна для виконання робіт і експлуатації об’єкта.
Стандарт – зразок, якому повинні будь-що відповідати, задовольняти за своїми
ознаками, властивістю, якістю, а також документ з відповідними відомостями.
Страхове відшкодування - грошова сума, що виплачується Страховиком за
умовами страхування при настанні страхового випадку.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов`язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, що відбулась, і з
настанням якої виникає обов`язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику.
Страховий платіж (внесок, премія) - плата за страхування, яку Страхувальник
зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності настання.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний
період страхування.
Страховик - юридична особа, яка отримала у встановленому порядку ліцензію на
здійснення страхової діяльності та приймає на себе по Договору страхування за певну
винагороду (страхову премію) зобов’язання виплатити страхову суму (її частину)
Страхувальнику. В цих Особливих умовах Страховик – Товариство з додатковою
відповідальністю страхова компанія «НАФТАГАЗСТРАХ».
Страхувальник - юридична особа чи дієздатна фізична особа, що уклали із
Страховиком Договір страхування.
Субпідрядники – підрядники, які виконують спеціальні і окремі види робіт за
домовленістю з генеральним підрядником, головним підрядником або замовником.
Учасники підрядного контракту – учасники будівництва або монтажу, що
підписують контракт. При двосторонніх контрактах його учасниками є замовник і
підрядник або виготовлювач, постачальник. В багатосторонньому контракті крім
зазначених учасників можуть бути інші виконавці, що приймають участь у виконанні
замовлення.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування.
Франшиза умовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком у разі,
коли сума такого збитку не перевищує встановленого розміру франшизи. В разі
перевищення розмірів збитку над розмірами умовної франшизи, відшкодування
виплачується у повному обсязі.
Франшиза безумовна – частина збитків, що в будь-якому разі не відшкодовується
Страховиком згідно з Договором страхування і на яку при виплаті страхового
відшкодування зменшується сума страхового відшкодування.

1. Загальні положення
1.1. Згідно з цивільним законодавством України, Законом України “Про страхування”
ці Особливі умови регулюють організаційні, фінансові, правові та інші стосунки між
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Страховиком та Страхувальником з приводу страхування на випадок пошкодження або
знищення майна при будівництві, монтажу та пробному пуску. На підставі цих Особливих
умов Страховик укладає Договори добровільного страхування будівництва, монтажу і
пробного пуску, будівельні та монтажні роботи по яких виконуються за Договорами або
контрактами.
1.2. Страховик за умовами цих Особливих умов приймає на страхування майно
підприємств, організацій і закладів (далі підприємства) незалежно від форм власності.
1.3. Страхувальниками за цими Особливими умовами можуть бути:
а) замовник будівництва, а також будівельні підприємства, виконуючі проект
будівництва, включаючи всіх підрядників (генеральний, головний), субпідрядників – при
страхуванні будівництва;
б) виготовлювач або постачальник монтажного об’єкта, якщо монтажні роботи
виконуються ним самим або під його відповідальність; особи, яким доручено проведення
монтажу; власник монтажного об’єкта; експлуатанти машин; власники або орендарі
електронних систем або електронного обладнання – при страхуванні монтажу і пробного
пуску.

2. Предмет договору страхування
2.1. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника,
пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням:
а) при будівництві:
 всіма об’єктами громадського наземного і підземного будівництва (будівлі,
споруди, електростанції, аеропорти, дорожні та залізничні об’єкти, мости, дамби, греблі,
тунелі, канали), а також допоміжних споруд (тимчасові обвідні канали і дамби), всіма
матеріалами, що знаходяться на будівельному майданчику і необхідними для виконання
будівельних робіт та інше;
зокрема:
 роботами (їх вартість), які проводяться будівельним підприємством або його
підрядчиками згідно з Договором, включаючи підготовчі роботи на будівельній площадці
(виїмка ґрунту, планувальні роботи);
 обладнанням будівельної площадки (гуртожитки, склади, риштування, інженерні
мережі і інше);
 будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), що
використовуються на будівельній площадці;
 витратами на розчистку території від уламків при ліквідації збитку після
страхового випадку на будівництві.
Можуть бути застраховані роботи з монтажу машин, установок і металевих
конструкцій, якщо вартість монтажних об’єктів, включаючи витрати на монтаж, становить
менше 50 відсотків загальної страхової суми;
б) при монтажу і пробному пуску:
 всіма видами машин, механізмів, апаратів, механічного обладнання, устаткування
і конструкцій (мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори,
електродвигуни, цехи, електростанції, хімічні установи, доменні печі, парові котли та
інше), включаючи машини і устаткування для розподілу енергії (трансформатори, високоі низьковольтні установки) та виробничі і допоміжні машини (мішалки, насоси,
трубопроводи, компресори і т.п.), а також електрообладнання (електронні обчислювальні
машини для обробки даних (центральний процесор, периферійне обладнання),
електронні і ядерні медичні апарати (рентгенівські, великогабаритні стерилізатори,
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випромінювачі і т.п.), що застосовуються в медицині, обладнання призначене для
передачі інформації (телетайпи, комутатори, засоби зв’язку, установки направленого
радіозв’язку, радіолокаційні установки і т.д.) та інше (електронні мікроскопи, аналізатори,
телевізійне обладнання, тоталізатори, настільні калькулятори, розмножувальна техніка),
включаючи витрати по відновленню інформації на носіях даних, пов’язаних з виходом з
ладу ЕОМ); їх монтажем і пробним пуском;
 обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати);
 предметами, що знаходяться на монтажній площадці і мають відношення до
монтажу;
 витратами по розчистці території після нанесення збитку при монтажу.

3. Порядок визначення страхових сум
3.1. Страхова сума визначається за Договором страхування:
 будівництва –згідно з проектно – кошторисною документацією;
 обладнання на будівельній площадці, будівельних машин і наявних будівель,
машин та (або) електронного обладнання – згідно балансової вартості на момент
укладання Договору страхування;
 монтажного обладнання – у первісній вартості;
 монтажу – у вартості, визначеній проектно – кошторисною документацією,
включаючи витрати з перевезення;
3.2. В разі підвищення вартості будівництва або цін на здійснення монтажних робіт,
машини чи електронне обладнання, щоб уникнути факту неповного страхування,
Страхувальник повідомляє Страховика про збільшення страхової суми, з відповідним
перерахунком страхових платежів.
3.3. Страхова сума може бути визначена в певній частині вартості предмета
Договору страхування. Якщо предмет Договору страхування застраховано на певну
частину (відсоток), то всі його складові вважаються застрахованими на ту саму частину.

4. Страхові ризики
4.1. Страховими ризиками є наступні події, які мають ознаки імовірності та
випадковості настання:
4.2. При здійсненні будівельних робіт:
 аварія, якщо вона не є виключеннями, обумовленими цими Особливими умовами
або Договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 дія вогню (пожежа, удар блискавки, вибух та збитки, понесені під час тушіння
пожежі);
 стихійні явища (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної
місцевості снігопад, землетрус, лавина, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал, град, мороз);
 неправомірні дії третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом (пограбування);
 брак в результаті недбалості чи необережності працівника підрядника;
б) При здійсненні монтажних робіт та пробного пуску:
 аварія, якщо вона не є виключеннями, обумовленими цими Особливими умовами
або Договором (відповідно до правил техніки безпеки);
 дія вогню (пожежа, удар блискавки, вибух та збитки, понесені під час тушіння
пожежі);
 стихійні явища (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної
місцевості снігопад, землетрус, лавина, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал);
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 помилки при монтажу, допущені працівниками підрядника;
 коротке замикання, надлишкова напруга, електричні дуги;
 підвищення і пониження тиску, розрив внаслідок дії відцентрової сили;
 заподіяння шкоди предметам монтажу частинами, які відвалюються або падають,
проникненням сторонніх частин;
 при перевезенні предметів монтажу на монтажній площадці;
 заподіяння шкоди машинам та/або електронному обладнанню внаслідок помилок
в конструкції і розрахунках, допущених при монтажу, дефектами лиття і матеріалу;
 недостача води в парогенераторах;
 фізичний вибух;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок аварії комунікаційних
мереж;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок диму, сажі;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок дії води і вологи, якщо
вона не зумовлена атмосферними опадами;
 заподіяння шкоди електронному обладнанню внаслідок відсутності кондиціювання
повітря через пошкодження кондиціонеру в електронних системах, якщо така умова
передбачена Договором страхування.
4.3. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик відшкодовує
збитки завдані внаслідок помилок та/або прорахунків в проектно - кошторисній
документації за умови сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.

5. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування.
5.1. Не відшкодовується збиток, який виник внаслідок:
 військових заходів, військових дій, страйків, заворушень, заколотів, незаконних
актів політичних організацій і осіб;
 навмисних дій Страхувальника або його представника;
 дії (бездіяльність) Страхувальника або його представника, що призвели до
настання страхового випадку, вчинені в стані алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння;
 впливу іонізуючого випромінювання, ядерного інциденту;
 внутрішніх пошкоджень (викликаних не зовнішніми факторами) будівельних
машин або несправності машин і обладнання в результаті експлуатації монтажного
устаткування;
 помилкового проектування (помилка в конструкції) або використання
непридатного для будівництва матеріалу, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
 допущення помилок у конструкції, дефектів матеріалу або при виготовленні (не
пов’язаних з монтажем) монтажного обладнання, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
 зношення машин і безпосередньої дії ерозії, корозії та накипу на деталі і
зношення електронного обладнання в процесі експлуатації та дії корозії на нього;
 експлуатації несправних, на момент укладення Договору страхування машин, про
які Страхувальник знав, проте не повідомив Страховика;
 несправностей електронного обладнання, зумовлених виходом із строю або
перериванням системи постачання газом, водою чи електроенергією.
5.2. Не підлягають відшкодуванню:
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 витрати на проведення робіт технічного обслуговування електронного
обладнання;
 естетичні недоліки (подряпини на полірованих, лакованих поверхнях
електронного обладнання та інше);
 претензії за неустойки і недоліки в наданні послуг.

6. Порядок укладання Договору страхування і припинення його дії
6.1. Договір страхування будівництва та монтажу і пробного пуску укладається на
підставі заяви - анкеті Страхувальника із зазначенням відомостей, необхідних для
визначення ступеня ризику і яка є невід’ємною частиною Договору страхування.
Одночасно із заявою Страхувальник подає копію контракту на проведення
будівельних, монтажних робіт і копії ліцензії на їх виконання та проектно – кошторисної
документації або протоколу її затвердження.
При страхуванні машин і електронного обладнання до заяви додається опис їх із
зазначенням основних технічних даних і вартості.
6.2. Договір страхування повинен містити:
 назву документа;
 назву та адресу Страховика;
 прізвище, ім'я, по батькові або назву Страхувальника, їх адреси та дати
народження;
 прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву Вигодонабувача та його
адресу;
 зазначення предмета Договору страхування;
 розмір страхової суми;
 перелік страхових випадків;
 розміри страхових платежів і строки їх сплати;
 страховий тариф;
 строк дії Договору;
 порядок зміни і припинення дії Договору;
 умови виплати страхового відшкодування;
 причини відмови у виплаті страхового відшкодування;
 права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов Договору;
 інші умови за згодою сторін;
 підписи сторін.
6.3. Договір страхування може бути укладено на користь іншої особи Вигодонабувача.
6.4. При укладенні Договору страхування обумовлюється франшиза (умовна або
безумовна).
6.5. Обчислення страхових платежів здійснюється виходячи із страхової суми,
страхового тарифу і франшизи. Тариф визначається за кожним страховим ризиком
згідно із Додатком № 1 до цих Особливих умов. Загальний страховий тариф
визначається шляхом підсумовування і в кожному конкретному випадку може
коригуватися залежно від ступеня ризику та особливих обставин, обумовлених
Договором страхування.
6.6. Договір страхування може бути укладений на строк від одного місяця до одного
року.
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6.7. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.8. Укладені Договори страхування діють на території України, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
6.9. В разі продовження Договору страхування платіж за наступний строк
страхування повинен бути внесений до того, як втратить чинність попередній Договір.
6.10. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін,
а також у разі:
6.10.1. Закінчення строку дії Договору страхування.
6.10.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
6.10.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлений Договором
страхування строк. При цьому Договір вважається достроково припиненим у разі, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 робочих днів з дня надання такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
6.10.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
6.10.5. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків передбачених чинним
законодавством.
6.10.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
6.10.7. Інших випадків, передбачених чинним законодавством.
6.11. Про намір достроково припинити дію Договору страхування сторони
зобов’язані не пізніше як за 30 календарних днів до дати, що визначається як дата
припинення дії Договору страхування, в письмовій формі повідомити один одного, якщо
інше не обумовлено Договором страхування.
6.11.1. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових
відшкодувань, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
6.11.2. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених нормативом страхового тарифу, виплат страхових відшкодувань, що
були здійснені за Договором страхування.
6.12. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання:
 у випадках, передбачених Цивільним Кодексом України;
 у разі його укладання після настання страхового випадку;
 якщо предметом Договору страхування є майно, що підлягає конфіскації;
 в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
6.13. Закінчення строку дії Договору страхування не звільняє сторони від виконання
розрахунків між ними в повному обсязі.
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6.14. При укладенні Договору страхування на строк менший одного року в
залежності від строку страхування застосовуються відсотки до базового річного
страхового тарифу:
Строк страхування
Страховий тариф
(у відсотках до
річного)

15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
днів місяць місяці місяці місяці місяців місяців місяців місяців місяців місяців місяців
15

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

За неповні місяці страховий внесок перелічується як за повні.
До чинного Договору додається Додаткова угода з відображенням змін.
6.15. Договором страхування може бути передбачено, що страховий захист при
здійсненні будівельних робіт діє з дня початку будівельних робіт або з моменту
завезення предметів будівництва (монтажу) (будівельні матеріали, машини,
устаткування, конструкції тощо) на будівельний майданчик, але не раніше дати,
обумовленої Договором страхування, при умові своєчасної сплати страхових платежів, і
закінчується з дня наступного за днем здачі або введенням споруди в експлуатацію але
не пізніше обумовленої Договором страхування дати та строку дії ліцензії на виконання
будівельних робіт. За обладнання (в тому числі електронне), машини та устаткування,
що знаходиться на будівельному майданчику площадки відповідальність Страховика
починається після їх вивантаження на будівельний майданчик, при умові своєчасної
сплати страхових платежів, і закінчується в момент їх вивезення, але не пізніше
закінчення строку дії Договору страхування.
6.16. Договором страхування може бути передбачено, що при страхуванні
монтажних робіт Страховик несе відповідальність з моменту вивантаження матеріалу на
монтажній площадці, при умові своєчасної сплати страхових платежів, до закінчення всіх
робіт з монтажу предметів і пробного їх пуску, строк яких не повинен перевищувати строк
дії Договору страхування і ліцензії на виконання монтажних робіт.

7. Обов’язки та права сторін
7.1. Страховик зобов’язаний:
 ознайомити Страхувальника з цими Особливими умовами та умовами
страхування;
 не пізніше як за два робочі дні після одержання письмової заяви Страхувальника
про страховий випадок, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику та протягом 30
(тридцяти) робочих днів визначити розмір збитку та виплатити страхове відшкодування;
 керуватися висновками органів пожежної охорони, гідрометеорологічної служби
та іншою інформацією компетентних відомств і установ, документами слідчих органів,
судів про причини настання страхового випадку та розмір збитку;
 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
протягом 30 днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасно здійснену виплату страхового
відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами Договору страхування;
 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору;
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 за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
 протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви від Страхувальника про
настання страхового випадку а також всіх необхідних документів скласти страховий акт;
 протягом 10 робочих днів з дати складання страхового акту прийняти рішення про
виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування;
 в разі відмови у виплаті страхового відшкодування, протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів після прийняття рішення про це, повідомити Страхувальника в письмовій
формі з обґрунтуванням причин відмови;
 тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страховика.
7.2. Страховик має право:
 перевірити правильність відомостей, наданих йому Страхувальником, і в разі
виявлення недостовірної інформації, що може вплинути на розмір збитку або ступінь
ризику, достроково припинити дію Договору страхування;
 проводити огляд будівельного, монтажного об’єкта та запитувати необхідну
технічну документацію на них і контролювати проведення будівельних та монтажних
робіт протягом строку дії Договору страхування;
 вести від імені Страхувальника за його дорученням переговори стосовно
відшкодування втрат, вживати заходів для з’ясування обставин, причин і розміру
нанесеного збитку;
 при підвищенні ступеня ризику або розширення його об’єму запропонувати
Страхувальнику змінити або доповнити умови Договору страхування з додатковою
сплатою суми страхових платежів;
 затримати виплату страхового відшкодування, якщо проти Страхувальника
порушено кримінальну справу з причин, які мають відношення до претензії, до прийняття
ухвали або вироку по кримінальної справи.
7.3. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
 навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням
ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової
репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або Вигодонабувача, встановлюється
відповідно до чинного законодавства України;
 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх
заподіянні;
 Страхувальник свідомо надав неправдиві відомості про предмет Договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
 вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів
до страхового випадку;
 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
 інші випадки, передбачені Договором страхування або законодавством України.
7.4. Страхувальник зобов’язаний:
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 надати Страховику необхідну достовірну інформацію про всі обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику. Зазначена інформація повинна бути
викладена в заяві-анкеті оцінки ризику. Страхувальник зобов’язаний письмово
інформувати Страховика протягом трьох робочих днів про будь-яку зміну страхового
ризику з моменту її настання;
 своєчасно сплачувати страхові платежі;
 повідомляти Страховика про інші діючі Договори страхування стосовно предмета
Договору страхування;
 в разі настання страхового випадку терміново прийняти всі можливі і доцільні
заходи щодо запобігання або зменшення збитку;
 письмово повідомити Страховика про реорганізацію (для переукладання Договору
страхування), ліквідацію (для дострокового припинення дії Договору) – не пізніш як за
три доби до цього; про загибель або пошкодження предмета Договору страхування –
протягом одного робочого дня з моменту настання страхового випадку;
 утримувати майно будівництва, предмети монтажу, машини і електронне
обладнання у суворій відповідності до протипожежних правил, дотримуватись правил
зберігання і експлуатації їх та технології виконання робіт, забезпечувати виконання
вимог органів пожежного нагляду;
 негайно сповістити органи пожежної служби в разі загибелі або пошкодження
застрахованого об’єкта вогнем, терміново заявити в органи міліції про неправомірні дії
третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом. Страхувальник не має права розпочинати
огляд об’єкта без представників Страховика та правоохоронних органів;
 при настанні страхового випадку – подати Страховику довідку пожежної охорони,
гідрометеорологічної служби, копії протоколу або акта, а також інші документи
компетентних органів, які необхідні для встановлення причин загибелі або пошкодження
предметів Договору страхування і визначення розміру збитків.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника.

8. Порядок і умови виплати страхового відшкодування
8.1. При настанні страхового випадку страхове відшкодування виплачується у
відповідності до умов Договору страхування на підставі:
 письмової заяви Страхувальника про настання страхового випадку;
 документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір збитку
(довідка правоохоронних органів, пожежної служби, гідрометеорологічної служби та інша
інформація компетентних органів, експертних комісій, копії позовної заяви, рішення
судової установи про відшкодування збитку);
 акта про втрати та додаткових розрахунків до нього, який складається
компетентними органами.
В разі необхідності Страховик робить запити про відомості, пов’язані із страховим
випадком, до правоохоронних органів та інших організацій, що володіють інформацією
стосовно обставин страхового випадку.
8.2. Страховик відшкодовує Страхувальнику витрати, необхідні для покриття збитку,
заподіяного обладнанню, машинам, устаткуванню, що знаходяться на будівельному
майданчику, будівельним машинам, наявним будівлям виходячи із прийнятої на
страхування вартості на підставі кошторису, при наявності необхідних документів,
зазначених в п. 8.1.
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За розчистку території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку
виплачується не більш як десять відсотків від загальної суми здійснення витрат. Але в
будь-якому разі загальна сума страхового відшкодування не може перевищувати
страхової суми за Договором страхування.
8.3. В разі завдання збитку при здійсненні монтажних робіт та/або пробному пуску
відшкодовуються витрати на приведення пошкодженого (загиблого) предмету до стану, в
якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку, включаючи
витрати з демонтажу, фрахту і повторного монтажу із вирахуванням вартості придатних
до використання залишків.
8.4. Страхувальник має право, якщо збиток оцінюється в 70% та більше від
страхової суми за Договором страхування, звернутися до Страховика з відмовою від
своїх прав на застрахований об’єкт з метою одержання страхового відшкодування у
повному обсязі.
У випадку, якщо Страховик приймає відмову Страхувальника, він виплачує
страхове відшкодування у розмірі страхової суми за винятком амортизаційного зносу та
встановленої безумовної франшизи, при цьому Страхувальник передає право власності
на пошкоджений об’єкт Страховику, причому страхове відшкодування виплачується після
виконання зазначеної вище умови.
У випадку відмови Страхувальника передати Страховику пошкоджений об’єкт із
суми страхового відшкодування вираховується вартість залишків транспортного засобу
(агрегату, деталі).
Пошкоджений об’єкт приймається Страховиком на свій баланс. Витрати щодо
передачі права власності Страховиком не покриваються.
Після передачі пошкодженого об’єкту на баланс Страховика та виплати страхового
відшкодування дія Договору страхування припиняється по відношенню до цього
транспортного засобу.
8.5. Договір страхування, за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає
чинність в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою Договором, і сумою
виплаченого страхового відшкодування.
8.6. Страхове відшкодування визначається у такому відсотку суми збитку, в якому
був застрахований об’єкт і загальна сума не може перевищувати страхову суму за
Договором страхування.
8.7. Якщо об’єкт застраховано кількома Страховиками і загальна страхова сума
перевищує вартість предмета договору страхування, Страховик виплачує страхове
відшкодування у такому відсотку суми збитку, який складає вартість об’єкта від загальної
страхової суми за укладеним Договором страхування.
8.8. Договором страхування може бути передбачено, що у випадку порушення
кримінальної справи за страховим випадком, страхове відшкодування виплачується у
період проведення розслідування кримінальної справи для того, щоб право вимоги до
винних осіб могло бути реалізовано Страховиком під час судового розгляду кримінальної
справи.
Якщо збиток Страхувальнику відшкодовано винною особою, але не в повному
обсязі, Страховиком виплачується страхове відшкодування з вирахуванням цієї
одержаної суми.
Страхувальник, якому було повернуто викрадене майно, у місячний строк повинен
повернути Страховику одержане страхове відшкодування. Якщо цього не буде виконано,
Страховик подає на Страхувальника позов у встановленому законом порядку.
8.9. Спори, пов’язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
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9.

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

9.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
1) навмисні дії Страхувальника або його посадових осіб, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним
громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація
дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
2) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
Договору страхування або про факт настання страхового випадку;
3) вчинення Страхувальником – фізичною особою умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;
4) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
5) керування повітряним транспортом членом екіпажу в стані алкогольного
сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин або під впливом лікарських
препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;
6) технічна несправність повітряного транспорту, про що було відомо
Страхувальнику до початку його експлуатації;
7) експлуатація Страхувальником повітряного транспорту в умовах, що не
передбачені його класом або призначенням;
8) закінченням або призупиненням дії Свідоцтва льотної придатності повітряного
транспорту, Сертифіката експлуатанта повітряного транспорту або інших відповідних
документів до страхового випадку.
9.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить чинному законодавству
України чи іншим нормативним актам.
9.3. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено
Страхувальником у судовому порядку.

10.

Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори щодо дотримання Сторонами умов Договору страхування
розглядаються і вирішуються шляхом переговорів, а при не досягненні згоди – у
судовому порядку відповідно до законодавства України.

11. Особливі умови
11.1. Зміни та/або доповнення до цих Особливих умов в обов'язковому порядку
подаються Страховиком для реєстрації до Уповноваженого органу.
11.2. Внесення змін до Особливих умов страхування не впливає на дію Договорів
страхування, які були укладені до дати їх внесення.
11.3. Договором страхування може бути передбачено, що обидві Сторони
залишають за собою право припинити взаємні обов'язки за Договором страхування у
випадку введення особливого положення та інших надзвичайних заходів, об'явлених у
встановленому порядку, а також у випадку дії непереборної сили, настання якої
неможливо упередити, запобігти або уникнути – форс-мажор. Сторони повертаються до
виконання своїх зобов’язань за Договором страхування після закінчення дії таких
обставин.
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11.4. Факт настання форс-мажорних обставин засвідчує Торгово-промислова
палата України або інший, уповноважений законодавством України на це орган.
11.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші особливі умови
страхування, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.
11.6. Усі доповнення і зміни по Договору страхування дійсні, якщо вони виконані у
письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками Сторін.
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За розчистку території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку
виплачується не більш як десять відсотків від загальної суми здійснення витрат. Але в
будь-якому разі загальна сума страхового відшкодування не може перевищувати
страхової суми за Договором страхування.
8.3. В разі завдання збитку при здійсненні монтажних робіт та/або пробному пуску
відшкодовуються витрати на приведення пошкодженого (загиблого) предмету до стану, в
якому він знаходився безпосередньо перед настанням страхового випадку, включаючи
витрати з демонтажу, фрахту і повторного монтажу із вирахуванням вартості придатних
до використання залишків.
8.4. Страхувальник має право, якщо збиток оцінюється в 70% та більше від
страхової суми за Договором страхування, звернутися до Страховика з відмовою від
своїх прав на застрахований об’єкт з метою одержання страхового відшкодування у
повному обсязі.
У випадку, якщо Страховик приймає відмову Страхувальника, він виплачує
страхове відшкодування у розмірі страхової суми за винятком амортизаційного зносу та
встановленої безумовної франшизи, при цьому Страхувальник передає право власності
на пошкоджений об’єкт Страховику, причому страхове відшкодування виплачується після
виконання зазначеної вище умови.
У випадку відмови Страхувальника передати Страховику пошкоджений об’єкт із
суми страхового відшкодування вираховується вартість залишків транспортного засобу
(агрегату, деталі).
Пошкоджений об’єкт приймається Страховиком на свій баланс. Витрати щодо
передачі права власності Страховиком не покриваються.
Після передачі пошкодженого об’єкту на баланс Страховика та виплати страхового
відшкодування дія Договору страхування припиняється по відношенню до цього
транспортного засобу.
8.5. Договір страхування, за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає
чинність в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою Договором, і сумою
виплаченого страхового відшкодування.
8.6. Страхове відшкодування визначається у такому відсотку суми збитку, в якому
був застрахований об’єкт і загальна сума не може перевищувати страхову суму за
Договором страхування.
8.7. Якщо об’єкт застраховано кількома Страховиками і загальна страхова сума
перевищує вартість об’єкта страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування у
такому відсотку суми збитку, який складає вартість об’єкта від загальної страхової суми
за укладеним Договором страхування.
8.8. Договором страхування може бути передбачено, що у випадку порушення
кримінальної справи за страховим випадком, страхове відшкодування виплачується у
період проведення розслідування кримінальної справи для того, щоб право вимоги до
винних осіб могло бути реалізовано Страховиком під час судового розгляду кримінальної
справи.
Якщо збиток Страхувальнику відшкодовано винною особою, але не в повному
обсязі, Страховиком виплачується страхове відшкодування з вирахуванням цієї
одержаної суми.
Страхувальник, якому було повернуто викрадене майно, у місячний строк повинен
повернути Страховику одержане страхове відшкодування. Якщо цього не буде виконано,
Страховик подає на Страхувальника позов у встановленому законом порядку.
8.9. Спори, пов’язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
Правила добровільного страхування
монтажних ризиків, будівництва і пробного пуску № 29
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