ОСОБЛИВІ УМОВИ
щодо добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
при проведенні будівельно-монтажних робіт від 20.08.2007 року
(зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 11.09.2007р. за № 1571993)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Особливі умови складені на підставі та у відповідності до «Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми
особами (іншої ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»)» Закритого акціонерного товариства
«Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна».
1.2. На підставі цих Особливих умов ЗАТ «АСК «ІНГО Україна» укладає Договори страхування відповідальності перед Третіми
особами при проведенні будівельно-монтажних робіт. Страхувальниками за Договором страхування відповідальності перед Третіми
особами при проведенні будівельно-монтажних робіт можуть бути юридичні особи (підприємства, організації і установи незалежно від
форми власності) та фізичні особи (суб’єкти підприємницької діяльності, дієздатні громадяни) які мають щодо предмету Договору
страхування майновий інтерес.
1.3. Страхувальники мають право при укладанні Договорів страхування призначати громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачі),
які можуть зазнати збитків у результаті настання Страхового випадку, для отримання Страхового відшкодування, а також замінювати
їх до настання Страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
1.4. Страхувальники мають право укладати із Страховиком Договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх
згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків Страхувальника
згідно з Договором страхування.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
2.1. Страховик – Закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», яке є стороною Договору
страхування.
2.2. Страхувальник – юридичні особи (підприємства, організації і установи незалежно від форми власності) та фізичні особи (суб’єкти
підприємницької діяльності, дієздатні громадяни) які уклали зі Страховиком Договір страхування та мають щодо предмету Договору
страхування майновий інтерес.
2.3. Вигодонабувач – це особа, яка може отримати збитки внаслідок настання Страхового випадку та призначена Страхувальником для
отримання Страхового відшкодування.
2.4. Застрахована особа – це особа, майнові інтереси якої застраховані за Договором страхування. Застраховані особи можуть набувати
прав і обов’язків Страхувальника згідно з Договором страхування (окрім обов’язку сплати Страхової премії). Якщо інше не
передбачено Договором страхування, правовий статус Застрахованої особи прирівнюється до статусу Страхувальника.
2.5. Треті особи – юридичні особи (підприємства, організації і установи незалежно від форми власності) та фізичні особи (суб’єкти
підприємницької діяльності, дієздатні громадяни) які не є Страхувальником за умовами Договору страхування.
Якщо інше не передбачено в Договорі страхування, Третіми особами не можуть бути фізичні та юридичні особи, які є:
- співробітниками Страхувальника (в тому числі працівниками, які працюють на підставі цивільно-правового договору);
- родичами Страхувальника;
- юридичними або фізичними особами, майно яких частково або повністю належить або контролюється Страхувальником (для цілей
цього та наступного визначень термін «контроль» означає повноваження, чи то прямо, чи опосередковано, здійснювати/проводити
управління та/або політику, чи то через власність на акції, чи на інші цінні папери, чи то за договором, чи у будь-який інший спосіб);
- юридичними або фізичними особами, які частково або повністю володіють майном або контролюють Страхувальника;
- особами, відповідальність яких застрахована за одним Договором страхування, один до одного;
- особами, яким доручена ліквідація (санація) юридичної особи, до такої юридичної особи;
- засновниками або учасниками Страхувальника, а також іншими особами, які є членами правління, спостережної ради та інших
органів управління Страхувальника.
Договором страхування можуть бути передбачені інші категорії осіб, які не можуть бути Третіми особами.
2.6. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання
у разі настання Страхового випадку здійснити Страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування
Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, або потерпілій Третій особі за згодою зі Страхувальником, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору.
2.7. Страхова сума (та/або Ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування
зобов’язаний провести виплату Страхового відшкодування при настанні Страхового випадку.
2.8. Субліміт – сума чи відсоток від страхової сумі (ліміту відповідальності), зазначений у Договорі страхування, який означає
обмеження відповідальності Страховика за конкретно встановленим Страховим випадком, предметом Договору страхування,
додатковими витратами тощо.
2.9. Страхова виплата (Страхове відшкодування) – грошова сума, яка виплачується Страховиком у межах Страхової суми відповідно
до умов Договору страхування при настанні Страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого
збитку, якого зазнав Страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено Договором страхування.
2.10. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
2.11. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок Страховика
здійснити виплату Страхового відшкодування Страхувальнику, Застрахованій особі, Вигодонабувачу або Третій особі яка зазнала
збитків.
2.12. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування. Розрізняють умовну та
безумовну Франшизи. Умовна Франшиза – самостійне відшкодування збитків Страхувальником, якщо їх сума не перевищує суму
Франшизи, та повне відшкодування збитків Страховиком, якщо сума збитків вище Франшизи. Безумовна Франшиза – у всіх випадках
сума Франшизи віднімається із суми збитку. Франшиза може бути встановлена у вигляді визначеного відсотку від Страхової суми,
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визначеної абсолютної суми або іншим чином.
2.13. Період страхування – проміжок календарного часу в межах періоду дії Договору страхування, протягом якого діє страхове
покриття відносно застрахованого предмета Договору страхування, зазначеного в Договорі страхування (крім особливих випадків,
передбачених Договором страхування).
2.14. Страхова премія (Страховий внесок, Страховий платіж) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести
Страховику згідно з Договором страхування.
2.15. Страховий тариф – ставка Страхової премії з одиниці Страхової суми за визначений Період страхування.
2.16. Страховий акт – документ, який підтверджує рішення Страховика щодо визнання Страхового випадку та регламентує розмір та
порядок виплати Страхового відшкодування. Страховий акт повинен бути оформлений в строки передбачені цими Особливими
умовами або Договором страхування та підписаний Страховиком.
2.17. Місце (територія) дії Договору страхування – визначена Договором страхування адміністративно-територіальна одиниця чи
індивідуально означена адреса в межах якої розповсюджується дія страхового захисту, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
2.18. Будівельний (монтажний) майданчик – визначена будівельним (монтажним) планом та виділена у встановленому порядку ділянка
(територія) для проведення будівельних, монтажних та інших робіт.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону, пов’язані з його обов’язком у
порядку, встановленому законодавством, відшкодувати майнову шкоду або шкоду життю та здоров’ю, яка нанесена Третім особам при
здійснені Страхувальником діяльності, яка зазначена у Договорі страхування.
3.2. Застрахованою діяльністю за Договором страхування може бути проведення (виконання) будівельних, монтажних,
пусконалагоджувальних та інших подібних робіт, а також, якщо це окремо передбачено Договором страхування, виконання
гарантійних зобов’язань (технічного обслуговування).
3.3. Якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, страхуванню не підлягає будь-яка шкода, яка нанесена Третім особам
внаслідок:
- використання транспортних засобів, що експлуатуються (допущені до експлуатації) на дорогах загального використання;
- використання плавучих засобів та повітряного транспорту.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
4.1. Страхова сума визначається за згодою сторін, встановлюється з урахуванням розміру ймовірних збитків, що можуть бути заподіяні
Третім особам.
4.2. Якщо Договором страхування не передбачено інше, зазначена у Договорі страхування Страхова сума вважається встановлена в
єдиній сумі як для фізичної, так і майнової шкоди, а також для одного та всіх Страхових випадків.
4.3. Договором страхування може бути передбачено встановлення окремих сублімітів відповідальності за:
- заподіювання фізичної шкоди одній або декільком особам;
- заподіювання майнової шкоди одній або декільком особам;
- Страховим випадком;
- одним постраждалим тощо.
4.4. В усіх випадках розмір Страхового відшкодування за Договором страхування не повинен у цілому перевищувати Страхової суми
та розміру дійсних збитків внаслідок настання Страхового випадку.
4.5. Після виплати Страхового відшкодування Страхова сума зменшується на величину виплаченого Страхового відшкодування.
Зменшення Страхової суми здійснюється з дня настання Страхового випадку.
4.6. Якщо у момент настання Страхового випадку стосовно застрахованих Страховиком предметів Договору страхування діяли також
інші договори страхування з іншими страховиками, відшкодування по збиткам розподіляється пропорційно співвідношенню страхових
сум, у яких предмет Договору страхування застрахований кожним страховиком, а Страховик виплачує Страхове відшкодування тільки
у частині, яка припадає на його частку.
5. СТРАХОВІ РИЗИКИ
5.1. За Договором страхування, який укладений на підставі цих Особливих умов, на страхування приймається ризик настання події, яка
трапилась в Період страхування та передбачена умовами цих Особливих умов та Договору страхування, яка безпосередньо пов’язана із
зазначеною у Договорі страхування Застрахованою діяльністю, та яка відповідно до цивільного законодавства є підставою для
пред’явлення претензій Третіми особами Страхувальнику щодо відшкодування завданої їм шкоди.
5.2. Страховим випадком визнається подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась, і з настанням якої виникає
зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або потерпілим Третім особам, після
пред’явлення Страхувальникові Третіми особами претензій на відшкодування:
а) шкоди, заподіяної життю та/або здоров’ю Третіх осіб та/або
б) шкоди, заподіяної майну Третіх осіб (майнової шкоди)
якщо ця подія відбулася безпосередньо у зв’язку із Застрахованою діяльністю, на Будівельному майданчику або в безпосередній
близькості до нього в Період страхування.
5.3. Договором страхування може бути передбаченій додатковий строк пред’явлення претензії Страховику по Страховому випадку,
який мав місце в Період страхування.
6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
6.1. У всіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки, витрати або відповідальність, які настали внаслідок:
6.1.1. Війни, вторгнення військ, дії іноземного ворогу, військових дій та військових операцій, включаючи їх наслідки (незалежно від
того, була оголошена війна чи ні), використання ядерної зброї;
6.1.2. Громадянської війни, заколоту, революції, повстання, блокади, військового повстання або бунту, захвату (узурпації) влади
військовими або протиправного захвату (узурпації) влади;
6.1.3. Конфіскації, реквізиції, арешту, націоналізації, насильницького відбирання або руйнування чи пошкодження майна, що було
здійснено за наказом військових або цивільних влад або будь-яким іншим публічним муніципальним місцевим або митним органом
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країни або території;
6.1.4. Впливу ядерної енергії у будь-якій формі, іонізуючої радіації;
6.1.5. Радіоактивного, хімічного, біологічного або токсичного забруднення або зараження, застосування вибухових речовин;
6.1.6. Навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника (або будь-якого із його керівників, працівників, агентів або інших
відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне
господарювання). Груба недбалість - не проявлення елементарної обачливості та турботи щодо виконання обов’язків по нагляду за
застрахованим майном з боку Страхувальника - такої, яку можна вимагати від будь-якої дієздатної особи внаслідок її майнових прав та
обов’язків або посадових повноважень.
6.1.7. Здійснення Страхувальником (або будь-яким із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також
особами, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) дій, за які передбачена
кримінальна відповідальність;
6.1.8. Повного або часткового припинення робіт, включаючи зниження темпів робіт;
6.1.9. Використання транспортних засобів, що допущені до експлуатації на дорогах загального використання, або плавучих засобів або
повітряного транспорту;
6.1.10. Загибелі або пошкодження майна, що належать, знаходяться на утриманні, збереженні або під контролем Страхувальника або
інших осіб, що пов’язані з виконанням Застрахованої діяльності, або їх службовців та/або робітників; а також загибелі або
пошкодження майна протягом періоду технічного обслуговування (гарантійного періоду), яке являється предметом гарантійних
зобов’язань;
6.1.11. Смерті, тілесних ушкоджень або хвороби службовців та/або робітників Страхувальника або інших осіб, що пов’язані з
виконанням Застрахованої діяльності, або членів їх родин;
6.1.12. Будь-яких вимог або позовів про відшкодування моральної шкоди;
6.1.13. Будь-яких вимог або позовів про відшкодування шкоди у зв’язку з пошкодженням, знищенням або псуванням предметів, які
Страхувальник або інші особи, що пов’язані з виконанням Застрахованої діяльності, взяли у оренду, прокат, лізинг або заставу, чи
прийняли на зберігання за угодою або у якості додаткової послуги;
6.1.14. Використанням матеріалів, до складу яких входить азбест, діетилстирол, формальдегіди та інші шкідливі для здоров’я речовини
або компоненти;
6.1.15. Договором страхування можуть бути передбачені інші збитки, витрати або відповідальність, що не підлягають відшкодуванню,
якщо це не суперечить чинному законодавству України.
6.2. Якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, не підлягають відшкодуванню збитки, витрати або відповідальність, які
настали внаслідок:
6.2.1. Будь-якого страйку, бунту чи громадських заворушень, або будь-якої дії чи діяльності, які вважаються або у результаті які
можуть призвести до бунту, страйку чи громадських заворушень (термін «громадські заворушення» включає також трудові
заворушення та локаути);
6.2.2. Терористичних актів. Під терористичним актом розуміється акт, який включає, не обмежуючись, вживання сили або насильства
та/або загрозу вжити силу або насильство, з боку будь-якої особи або групи (груп) осіб, які діють самостійно або від імені чи у зв’язку
з будь-якою організацією (організаціями) або органом (органами) влади, здійснені з політичних, релігійних, ідеологічних або
аналогічних причин або цілей, включаючи намір вплинути на будь-який орган влади та/або привести громадськість, або будь-яку
частину громадськості, в стан страху. Це виключення також виключає збиток, пошкодження, витрати і видатки будь-якого типу, які
прямо чи опосередковано спричинені, сталися в результаті або у зв’язку з будь-якою дією, що проводилась в ході контролю,
запобігання, придушення, або будь-яким іншим чином пов’язаною з актом тероризму. Якщо Страховик стверджує, що внаслідок дії
цього виключення будь-який збиток, пошкодження, витрати і видатки не є застрахованими за Договором страхування, зобов’язання
доказу зворотного покладається на Страхувальника.
6.2.3. Будь-яких вимог або позовів, які пред’являються Страхувальником або іншими особами, що пов’язані з виконанням
Застрахованої діяльності, один до одного (перехресна відповідальність);
6.2.4. Вібрації, а також видалення або ослаблення несучих елементів.
6.3. За Договором страхування не покриваються:
6.3.1. Збитки чи шкода, завдані поза межами Місця (території) дії Договору страхування;
6.3.2. Збитки чи шкода, що виникли до початку Періоду страхування, але виявлені після його початку;
6.3.3. Будь-які непрямі збитки (в тому числі втрата орендної плати, втрата прибутку, зменшення обороту, штрафні санкції тощо), навіть
якщо їх настання викликане Страховим випадком;
6.3.4. Збитки чи шкода, що виникли внаслідок проведення експериментальних та дослідницьких робіт, навіть якщо їх проведення
пов’язане із Застрахованою діяльністю;
6.3.5. Збитки чи шкода, що виникли внаслідок неналежного виконання або невиконання договірних зобов’язань;
6.3.6. Збитки чи шкода, які сталися внаслідок випадків, не передбачених в Договорі страхування.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на весь термін проведення Застрахованої діяльності, якщо Договором страхування не
передбачено інше.
7.2. При укладанні Договору страхування на термін, менший ніж один рік, базові Страхові тарифи не коригуються.
7.3. Якщо інше не зазначено в Договорі страхування, Договір страхування набуває чинності з 00.00 годин дня, наступного за днем
сплати Страхувальником Страхової премії або її першої частини (якщо Договором страхування передбачена розстрочка платежу), але
не раніше зазначеної у Договорі страхування дати початку Періоду страхування.
7.4. Якщо Страховик надає попередній страховий захист, Договір страхування набуває чинності з дня, зазначеного у письмовому
підтвердженні Страховика про надання такого захисту за умовою сплати Страхувальником Страхової премії або її першої частини
(якщо Договором страхування передбачена розстрочка платежу) у строки, вказані Страховиком.
7.5. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, відповідальність Страховика за Договором страхування закінчується у
зазначений у Договорі страхування строк (але не пізніше закінчення проведення Застрахованої діяльності) або як закінчиться термін
попереднього страхового захисту.
7.7. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, дія Договору страхування поширюється на діяльність, яка проводиться в
період технічного обслуговування (гарантійний період).
7.8. Договір страхування діє на території, зазначеній у Договорі страхування.
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8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Договір страхування укладається на підставі письмової або зробленої іншим чином заяви Страхувальника. При укладанні
Договору страхування Страховик має право запросити всі необхідні дані щодо предмету Договору страхування та іншу інформацію,
яка необхідна для встановлення ступеню ризику та укладання Договору страхування. Після укладання Договору страхування заява та
інша інформація і ствердження, зроблені Страхувальником чи від його імені вважаються невід’ємною частиною Договору страхування,
незалежно від того, були вони фізично додані до Договору страхування чи ні.
8.2. До укладання Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховику про всі відомі йому обставини та факти,
що мають суттєве значення для визначення ступеню ризику. Страхувальник зобов’язаний також дати правдиві відповіді на усі
поставлені йому Страховиком питання, що мають відношення до визначення ступеню ризику стосовно предмету Договору
страхування.
8.3. Невиконання Страхувальником або будь-якою особою, яка діє від його імені обов’язків, зазначених в пунктах 8.1 та 8.2, тягне за
собою звільнення Страховика від зобов’язань щодо виплати Страхового відшкодування.
8.4. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим полісом, страховим свідоцтвом або страховим
сертифікатом, які є формою Договору страхування.
8.5. Договір страхування, Особливі умови (або витяги з них, які застосовуються до умов конкретного Договору страхування), Додатки
та Додаткові угоди повинні розглядатися разом як одна угода.
8.6. Відповідно до міжнародних систем страхування або міжнародних програм страхування, які вимагають застосування уніфікованих
умов страхування, Договори страхування укладаються відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених
Законом України «Про страхування».
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник зобов’язаний:
9.1.1. Своєчасно сплачувати Страхові платежі (премії, внески);
9.1.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини і факти, що мають істотне
значення для оцінки Страхового ризику;
9.1.3. Під час дії Договору страхування повідомляти Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування
предметом Договору страхування, а саме:
- зміна генерального підрядника;
- зміна термінів проведення Застрахованої діяльності;
- зміна проекту або відхилення від проекту;
- проведення на Будівельному майданчику інших робіт, не пов’язаних із Застрахованою діяльністю;
- якщо відбулися будь-які матеріальні зміни у ризику, що підвищують можливість настання збитків.
Страхувальник повинен негайно, як тільки про це стане відомо, або повинно було стати відомо, але у будь-якому випадку не пізніше
ніж 5 (п’ять) календарних днів, письмово повідомити Страховика про всі істотні зміни ступеню ризику за прийнятим на страхування
предметом Договору страхування, включаючи обставини, які можуть привести до настання страхового випадку.
За будь-яких обставин, що наведені вище у цьому пункті, страхове покриття припиняється щодо предмету Договору страхування, який
безпосередньо пов’язаний з такими обставинами, окрім випадків, коли такі зміни та обставини були погоджені зі Страховиком шляхом
підписання Додаткової угоди до Договору страхування або надіслання Страховиком погоджувального листа Страхувальнику.
У випадку, якщо після зміни ступеню ризику будь-яка із сторін не погоджується поновити дію Договору страхування на нових умовах,
Страховик повертає Страхувальнику Страхові платежі за період, що залишився до закінчення Періоду страхування, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку Страхового тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування,
що були здійснені за цим Договором страхування;
9.1.4. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмету Договору страхування;
9.1.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання Страхового випадку;
9.1.6. При настанні Страхового випадку діяти відповідно до умов розділу 10 цих Особливих умов;
9.1.7. Для отримання Страхового відшкодування надати Страховику письмову заяву на виплату Страхового відшкодування та
необхідні документи для з’ясування розміру шкоди, причин та характеру Страхового випадку, зазначені в розділі 11 цих Особливих
умов;
9.1.9. Дотримуватися вимог протипожежної та іншої безпеки, що встановлені законами або іншими нормативними актами щодо
предмета Договору страхування (правила та норми протипожежної безпеки, безпеки проведення робіт або інші аналогічні норми);
9.1.10. Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги за пред’явленими претензіями або позовами, а також
не приймати на себе будь-яких прямих чи непрямих зобов’язань по задоволенню таких вимог без письмової згоди Страховика;
9.1.11. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки Страхувальника, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
9.2. Страхувальник має право:
9.2.1. Отримати Страхове відшкодування при настанні Страхового випадку;
9.2.2. Достроково припинити дію Договору страхування у відповідності з цими особливими умовами або Договором страхування;
9.2.3. Призначити Вигодонабувача для отримання Страхового відшкодування;
9.2.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
9.3. Страховик зобов’язаний:
9.3.1. Ознайомити Страхувальника з Особливими умовами страхування;
9.3.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання Страхового випадку (події(й), які мають ознаки Страхового
випадку), вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати Страхового відшкодування
Страхувальнику;
9.3.3. При настанні Страхового випадку здійснити виплату Страхового відшкодування у передбачений Договором страхування строк.
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату Страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;
9.3.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні Страхового випадку з метою запобігання або зменшення обсягу
збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
9.3.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили Страховий ризик переукласти з ним Договір страхування
на відповідних умовах;
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9.3.6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
9.3.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки Страховика, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
9.4. Страховик має право:
9.4.1. Перевіряти інформацію, що надана Страхувальником, а також коригувати умови Договору страхування за згодою сторін, якщо в
період його дії відбудеться зміна ризику або обсягу страхової відповідальності Страховика;
9.4.2. Відмовити у виплаті Страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо Страхувальник не виконає будь-яких із
перелічених у Договорі страхування своїх обов’язків;
9.4.3. Приймати участь в огляді предмету Договору страхування;
9.4.4. Достроково припинити дію Договору страхування у відповідності з цими Особливими умовами або Договором страхування;
9.4.5. Вимагати повернення Страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником компенсації від третіх осіб;
9.4.6. Проводити експертизу позовів та претензій, пред’явлених до Страхувальника;
9.4.7. Взяти на себе захист прав Страхувальника і вести справи по врегулюванню претензії Третіх осіб, а також примати участь при
судовому розгляді з метою захисту своїх майнових інтересів, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної Страхувальником шкоди;
9.4.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страховика, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. При настанні Страхового випадку або події(й), що має ознаки Страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:
10.1.1. Негайно, як тільки про це стане відомо, але у будь-якому випадку не пізніше ніж 2 (два) календарні дні з моменту, коли він
дізнався або повинен був дізнатися про настання Страхового випадку (або обставин, які мають ознаки Страхового випадку), сповістити
про це Страховика або його представника та письмово оформити та направити Страховику повідомлення про Страховий випадок не
пізніше ніж 3 (три) робочі дні з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про настання Страхового випадку (або обставин,
які мають ознаки Страхового випадку). Договором страхування можуть бути передбачені інші строки повідомлення про настання
Страхового випадку;
10.1.2. Вжити всі можливі та розумні заходи для запобігання або зменшення шкоди;
10.1.3. Надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування стосовно причин настання Страхового
випадку та розміру збитку, приймати участь у заходах для зменшення розміру збитку;
10.1.4. На вимогу Страховика надати йому у письмовому вигляді інформацію, необхідну для визначення розміру збитку та причин його
настання.
10.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-який з вищезазначених обов’язків, Страховик має право відмовити у виплаті Страхового
відшкодування або зменшити його розмір.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Виплата Страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі письмової заяви Страхувальника із зазначенням дати
та місця Страхового випадку, причини його настання, детальним описом обставин настання Страхового випадку, розміру шкоди, та
Страхового акту.
11.2. Для отримання Страхового відшкодування Страхувальником мають бути надані наступні документи (або додатково запрошені
Страховиком, в залежності від обставин):
- претензія (позов) Третьої особи до Страхувальника;
- пояснювальна записка Страхувальника та/або посадової особи Страхувальника, з вини якого відбулася страхова подія;
- документи компетентних органів, які встановлюють, що в результаті дій Страхувальника завдано шкоду життю, здоров’ю або майну
Третьої особи, а також які підтверджують факт настання події, яка спричинила збитки та причинний зв’язок між діями (бездіяльністю)
Страхувальника та завданим збитком;
- документи відповідних органів, які підтверджують розмір збитків;
- акт врегулювання претензії, підписаний сторонами, в разі досудового врегулювання претензії;
- рішення суду, що набрало законної сили, в разі врегулювання спору в судовому порядку.
- інші документи, необхідні в кожному конкретному випадку для підтвердження настання Страхового випадку, встановлення його
причин, розрахунку величини збитку, визначення винних осіб тощо.
11.3. Вищезазначені документи надаються Страхувальником у формі оригінальних документів або нотаріально завірених копій або
простих копій при умові надання Страховику можливості звірення цих копій з оригіналами документів.
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
12.1. Страхове відшкодування виплачується в розмірах, встановлених діючим законодавством України щодо відшкодування збитків.
12.2. Страхове відшкодування виплачується у межах Ліміту відповідальності Страховика (Страхової суми), зазначеного в Договорі
страхування, за вирахуванням обумовленої в Договорі страхування Франшизи.
12.3. У разі відсутності спорів щодо визнання факту настання Страхового випадку, наявності у потерпілої Третьої особи права на
отримання відшкодування та обов’язку Страхувальника сплатити це відшкодування, причинно-наслідкового зв’язку між діями
(бездіяльністю) Страхувальника та шкодою Третьої особи, а також розмірів суми збитку, заявлені вимоги задовольняються та Страхове
відшкодування сплачується в досудовому порядку.
12.4. У випадку досудового врегулювання Страхового випадку розмір Страхового відшкодування визначається за згодою сторін на
підставі документів, перелічених розділі 11 цих Особливих умов.
12.5. В разі звернення однієї із сторін до суду щодо врегулювання Страхового випадку, рішення про виплату та розмір Страхового
відшкодування визначається на підставі рішення суду.
12.6. Якщо сума Страхового відшкодування перевищує Ліміт відповідальності Страховика (Страхову суму), то Страховик сплачує
Страхове відшкодування в розмірі Ліміту відповідальності, а частина відшкодування, що залишилася, сплачується Страхувальником
самостійно.
12.7. Виплата Страхового відшкодування здійснюється потерпілій Третій особі або Страхувальнику. У випадку добровільної
компенсації Страхувальником, з письмової згоди Страховика, збитків потерпілій Третій особі виплата страхового відшкодування
здійснюється Страхувальнику після надання документів, що підтверджують таку виплату.
12.8. При нанесенні збитків декільком Третім особам Страховик виплачує Страхове відшкодування в межах встановлених у Договорі
Особливі умови щодо добровільного страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні будівельно-монтажних робіт
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страхування Лімітів відповідальності (Сублімітів).
12.9. Витрати, що понесені Страхувальником з метою зменшення збитків, якщо такі витрати були необхідні або були зроблені для
виконання вказівок Страховика, відшкодовуються Страховиком в межах Страхової суми, навіть якщо такі витрати виявилися
безуспішними.
12.10. За умови відсутності простроченої заборгованості по оплаті Страхової премії згідно графіку (якщо Договором страхування
передбачена розстрочка платежу), Страховик сплачує Страхове відшкодування повністю у випадку, якщо Страхувальник протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з моменту настання Страхового випадку сплатив Страхову премію в повному обсязі. У випадку, якщо
Страхувальник не сплачує Страхову премію в повному обсязі у встановлені терміни, Страховик має право зменшити суму виплати
Страхового відшкодування на розмір заборгованості по оплаті Страхової премії за Договором страхування. У випадку, коли сума
заборгованості по оплаті Страхової премії перевищує суму Страхового відшкодування, виплата Страхового відшкодування
здійснюється тільки після оплати Страхової премії в повному обсязі.
12.11. Після сплати Страхового відшкодування Страховику, за його згодою, у межах виплаченої ним суми Страхового відшкодування
переходять права вимоги, які Страхувальник має по відношенню до осіб, що несуть відповідальність за заподіяні збитки (право
регресу). Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі документи та вжити всі заходи, які необхідні для здійснення права
вимоги до винних осіб. Якщо Страхувальник відмовляються від таких прав або здійснення цих прав стає неможливим з його вини, то
Страховик звільняється від обов’язків сплачувати Страхове відшкодування у відповідній частині. У випадку, якщо сплата Страхового
відшкодування вже здійснена, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику відповідну частину Страхового відшкодування.
12.12. Якщо Страхувальник або Треті особи одержали відшкодування за збиток від осіб, що несуть відповідальність за заподіяні
збитки, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами Договору страхування, та сумою, отриманою від
таких осіб за винятком суми, що сплачуються як відшкодування шкоди зверх Ліміту відповідальності Страховика по Договору
страхування за умови, що на таку суму не можуть бути звернені обґрунтовані регресні вимоги Страховика. Страхувальник
зобов’язаний негайно сповістити Страховика про отримання таких сум. Якщо відшкодування від винних осіб було отримано пізніше,
ніж відшкодування від Страховика, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту
отримання відшкодування від винних осіб надлишкові кошти.
12.13. Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане Страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо
протягом передбачених чинним законодавством України строків позовної давності виявлені такі обставини, що існували на момент
виплати Страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України повністю або частково позбавляють Страхувальника
права на отримання Страхового відшкодування.
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
13.1. Строк прийняття рішення відносно виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування складає 30 (тридцять) календарних
днів з дня надання Страхувальником Страховику останнього з необхідних документів, зазначених в розділі 11 цих Особливих умов.
13.2. Страховик має право відкласти рішення щодо виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування у випадку:
- якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на отримання Страхового відшкодування – до отримання необхідних
доказів, але не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів;
- якщо органами внутрішніх справ порушена кримінальна справа проти Страхувальника (або будь-якого із його керівників,
працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також осіб, які є членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або
ведуть спільне господарювання) та/або ведеться розслідування обставин, які спричинили настання Страхового випадку - до закінчення
розслідування;
- якщо за фактом настання Страхового випадку порушена кримінальна справа проти осіб, що винні в настанні Страхового випадку – до
закінчення розслідування або винесення судом відповідного рішення (припинення або призупинення цієї справи), але не більше, ніж 90
(дев’яносто) календарних днів;
- якщо для з’ясовування обставин настання Страхового випадку та/або визначення розміру шкоди призначена експертиза – до
отримання результатів такої експертизи.
Договором страхування можуть бути передбачені інші причини та строки відкладення рішення Страховиком щодо виплати або
відмови у виплаті Страхового відшкодування
13.3. Рішення щодо виплати Страхового відшкодування оформлюється Страховим актом, який має бути підписаний Страховиком.
13.4. Відмова у виплаті або відстрочка прийняття рішення щодо виплати повинні бути зроблені Страховиком у письмовому вигляді з
обґрунтуванням таких та надані Страхувальнику в строк, що не перевершує 30 (тридцять) календарних днів з дати отримання
Страховиком усіх необхідних, належним чином оформлених документів.
13.5. Виплата Страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом (з моменту підписання Страховиком Страхового акту):
Сума Страхового відшкодування, (гривень)
до 100.000
від 100.000 до 300.000
від 300.000 до 500.000
від 500.000 до 1.000.000
від 1.000.000 та більше

Максимальний строк виплати (робочі дні)
10 (десять)
15 (п’ятнадцять)
30 (тридцять)
45 (сорок п’ять)
60 (шістдесят)

Страховим актом може бути передбачений інший строк виплати Страхового відшкодування.
13.6. Днем виплати Страхового відшкодування вважається день перерахування грошових коштів на поточний рахунок Страхувальника
або день здійснення виплати із каси Страховика.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплати Страхового відшкодування є:
14.1.1. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання Страхового випадку (або обставин, які мають ознаки Страхового
випадку) без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
14.1.2. Отримання Страхувальником (або потерпілою Третьою особою) повного відшкодування збитків від осіб, винних у їх
заподіянні;
14.1.3. Якщо Страхувальник (або будь-який із його керівників, працівників, агентів або інших відповідальних осіб, а також особи, які є
членами родини Страхувальника, мешкають разом з ним та/або ведуть спільне господарювання) навмисне або з грубої необережності
здійснить або допустить дії, що ведуть до виникнення збитку або навмисно введе Страховика або його представників в оману при
Особливі умови щодо добровільного страхування відповідальності перед третіми особами при проведенні будівельно-монтажних робіт
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визначенні причин або розміру збитку;
14.1.4. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування;
14.1.5. Якщо Страхувальник, один з керівників Страхувальника або особа, яка діяла від імені Страхувальника буде засуджена в
порядку, передбаченому кримінальним законодавством за навмисне заподіювання шкоди застрахованому майну або підлог, обман чи
шахрайство при визначенні причин та розміру збитку;
14.1.6. Якщо на момент настання Страхового випадку Страхувальник має прострочену заборгованість перед Страховиком щодо оплати
Страхової премії (або її частини);
14.1.7. Якщо Страхувальник не виконає будь-який із обов’язків, накладених на нього цими Особливими умовами та Договором
страхування;
14.1.8. Якщо Страхувальник своїми діями або бездіяльністю перешкоджає Страховику реалізувати право регресу до осіб, що винні в
настанні Страхового випадку;
14.1.9. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті Страхового відшкодування, якщо
вони не суперечать закону.
15. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
15.1.1. Закінчення терміну дії;
15.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
15.1.3. Несплати Страхувальником Страхових платежів у терміни, що встановлені у Договорі страхування. При цьому Договір
страхування (а також зобов’язання Страховика щодо відшкодування збитків при настанні Страхового випадку) вважається достроково
припиненим (призупиненим):
а) З дати початку Періоду страхування, зазначеної у Договорі страхування, у випадку, якщо перший Страховий платіж не був
оплачений, або
б) З дати, до якої повинен бути сплачений черговий платіж, зазначеної у Договорі страхування, у випадку, якщо черговий Страховий
платіж не був оплачений, або
в) Згідно умов та порядку, окремо передбаченими Договором страхування.
У випадку припинення Договору страхування відповідно до п. 15.1.3 (б) перерахування та повернення Страхової премії не
передбачається.
Страховик звільняється від обов’язків щодо виплати Страхового відшкодування за події, на момент настання яких існувала прострочена
заборгованість по сплаті Страхової премії (або її частини) за Договором страхування.
У випадку якщо Страхувальник погашає прострочену заборгованість по оплаті Страхових платежів, дія Договору страхування
поновлюється з 00.00 годин дня, наступного за днем погашення заборгованості;
15.1.4. Якщо відносно будь-якого предмету Договору страхування відбувається істотна зміна ступеню ризику, про яку Страховик
своєчасно не був повідомлений Страхувальником та/або яка не була письмово погоджена зі Страховиком;
15.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України;
15.1.6. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством України;
15.1.7. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
15.1.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
15.2. Страховик має право в однобічному порядку достроково припинити дію Договору страхування, за яким виникла прострочена
заборгованість щодо сплати Страхової премії (або її частини) шляхом направлення Страхувальнику письмового повідомлення
рекомендованим листом на останню відому адресу Страхувальника.
15.3. Дія Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено
умовами Договору страхування. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити
іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не погоджено
сторонами та/або не передбачено Договором страхування.
15.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому Страхові платежі
за період, що залишився до закінчення Періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку Страхового тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. У
випадку, якщо на момент дострокового припинення дії Договору страхування претензія Страхувальника щодо отримання Страхового
відшкодування внаслідок настання Страхового випадку не врегульована, повернення Страхових платежів не проводиться до моменту
виплати або відмови у виплаті Страхового відшкодування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним Страхові платежі повністю.
15.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені
ним Страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування (окрім
випадку, передбаченого п. 15.1.3 (б) цих Особливих умов), то Страховик повертає йому Страхові платежі за період, що залишився до
закінчення Періоду страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку Страхового
тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. У випадку, якщо на момент
дострокового припинення дії Договору страхування претензія Страхувальника щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок
настання Страхового випадку не врегульована, повернення Страхових платежів не проводиться до моменту виплати або відмови у
виплаті Страхового відшкодування.
15.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
15.7. Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі, якщо його укладено після настання Страхового
випадку.
15.8. Зміни в Договір страхування можуть бути внесені тільки за взаємною згодою сторін у письмовому вигляді.
15.9. Якщо за вимогою Страхувальника проводиться зменшення Страхової суми (Ліміту відповідальності) за Договором страхування,
розрахунки між сторонами відбуваються наступним чином:
15.9.1. Якщо за Договором страхування Страхувальник не висував претензії щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок
настання Страхового випадку, Страховик повертає Страхувальнику частину Страхової премії, а саме:
а) Якщо Страхова премія за Договором страхування оплачена в повному обсязі, частина Страхової премії, що підлягає поверненню
Страхувальнику, розраховується за формулою:
ЧСП = (СС0 * СТ0 – СС1 * СТ1) * ПЗС / ПС * (100% - ВВС), де:
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ЧСП – частина Страхової премії, що підлягає поверненню Страхувальнику;
СС0 – початкова Страхова сума (Ліміт відповідальності Страховика);
СС1 – нова Страхова сума (Ліміт відповідальності Страховика);
СТ0 – початковий Страховий тариф;
СТ1 – новий Страховий тариф;
ПЗС – період, який залишився до закінчення Періоду страхування (днів);
ПС – Період страхування за Договором страхування (днів);
ВВС – процент нормативних витрат на ведення справи.
б) Якщо Страхова премія за Договором страхування оплачена частково, розрахунок проводиться за формулою, зазначеною в п. 15.9.1
(а). При цьому неоплачена частина Страхової премії за Договором страхування зменшується на розраховану величину (частину
Страхової премії, що підлягає поверненню Страхувальнику). Якщо розрахована величина більше, ніж сума неоплаченої Страхової
премії, то Страховик повертає Страхувальнику різницю між розрахунковою величиною та сумою неоплаченої Страхової премії, при
цьому всі зобов’язання Страхувальника щодо оплати Страхової премії вважаються виконані.
15.9.2. Якщо за Договором страхування Страхувальник висував претензії щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок
настання Страхового випадку, то:
а) У випадку, якщо на момент зменшення Страхової суми претензія щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок настання
Страхового випадку не врегульована, перерахунок Страхової премії не проводиться до моменту виплати або відмови у виплаті
Страхового відшкодування.
б) У випадку, якщо на момент зменшення Страхової суми претензія щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок настання
Страхового випадку не була задоволена (Страховик відмовив у виплаті Страхового відшкодування), перерахунок Страхової премії
проводиться відповідно до пп. 15.9.1 (а) та 15.9.1 (б).
в) У випадку, якщо на момент зменшення Страхової суми претензія щодо отримання Страхового відшкодування внаслідок настання
Страхового випадку була задоволена (Страховик здійснив виплату Страхового відшкодування), перерахунок Страхової премії
проводиться відповідно до пп. 15.9.1 (а) та 15.9.1 (б). При цьому частина Страхової премії, що підлягає поверненню Страхувальнику
зменшується на суму Страхового відшкодування, яка оплачена за Договором страхування.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Спори між сторонами Договору страхування щодо дотримання умов страхування розглядаються в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
16.2. У випадку виникнення суперечок між Страхувальником та Страховиком щодо причин та розміру збитків, кожен із них має право
вимагати проведення експертизи.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Умови, що містяться в цих Особливих умовах можуть бути змінені за письмовою згодою сторін при укладанні Договору страхування
або до настання Страхового випадку, за умови, що такі зміни не суперечать чинному законодавству України.
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