ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Будівлі - всі будівельні споруди (виробничі, адміністративні, соціально-культурного
призначення, громадського користування, житло), збудовані з дерева, цегли, каменю, бетону
або є суцільнометалевими конструкціями.
Будівельно- монтажні роботи (БМР) – вид матеріального виробництва, зв‘язаний з
створенням нових об‘єктів, а також капітальним ремонтом, реконструкцією, розширенням або
технічним переобладнанням об’єктів будівництва , включаючи пусконалагоджувальні роботи,
тести та випробування від моменту закінчення монтажу обладнання до моменту здачі його в
експлуатацію після успішного проведення пробних випробувань.
Будівельно- монтажні ризики – майнові ризики, які можуть виникати у будівельного
підрядника при будівництві/монтажі об‘єкту будівельно-монтажних робіт у конкретних умовах
будівництва по розробленому проекту з обліком здійснення превентивних заходів у ході
підготовки будівельного виробництва та управління будівництвом.
Будівельний майданчик - вільна земельна ділянка або земельна ділянка з розташованими на
ній будівлями, надана його власником інвестору у короткотермінову оренду на період
будівництва (реконструкції, розширення або технічного переобладнання) для виконання у
відповідності з проектом будівельно – монтажних, пусконалагоджуванних робіт, тестів та
випробувань.
Будівельна техніка - механізми і обладнання, призначені для здійснення будівельних і
монтажних робіт; землерийна техніка і обладнання (бульдозери, екскаватори тощо); дорожньобудівельна техніка (скрепери, катки, асфальтоукладники тощо), будівельна техніка, що
закріплена на об'єкті будівництва (крани, підйомники, бетоно-розчинозмішувачі тощо).
Відшкодування збитку – повне або часткове відшкодування Страховиком збитку, якого зазнав
Страхувальник внаслідок загибелі, пошкодження майна через причини, обумовлені Договором
страхування.
Вигодонабувач – фізична або юридична особа, на користь якої укладений Договір страхування.
Гарантійний термін – строк, протягом якого Підрядник відповідає перед Замовником за якість
виконаних ним будівельних та монтажних робіт. Гарантійний термін починається з моменту
підписання Акту прийому-передачі об’єкта. Тривалість гарантійного терміну визначається в
гарантійному паспорті-сертифікаті на об’єкт та(або) в контракті на будівництво.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі страхування
(Вигодонабувачу), на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник
зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови
Договору. Договір страхування укладається відповідно до Правил страхування.
Закон – в цих Правилах розуміється Закон України «Про страхування», у відповідності до
якого складені ці Правила та укладаються Договори страхування.
Замовник – юридична або фізична особа, яка фінансує будівництво та виконує інші умови
згідно з контрактом на будівництво об`єкту.
Знищення об‟єкта - втрата експлуатаційних, споживчих якостей об’єкта, внаслідок чого
унеможливлюється їх відновлення і подальше використання об’єкта за своїм призначенням.
Знос майна – втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна, зумовлена частковою
або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей майна.
Інвестор – фізична або юридична особа, яка вкладає інвестиції з метою спорудження та
отримання у власність об`єкта або його частини (квартири, нежитлових приміщень тощо),
визначених у контракті на спорудження об`єкта (інвестиційному договорі).
Ліміт відповідальності Страховика – максимальна сума страхового відшкодування, яка
виплачується при настанні певного страхового випадку або декількох однакових страхових
випадків. Після кожної виплати страхового відшкодування ліміт відповідальності Страховика
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зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування.
Майно – споруджуваний об`єкт або його частина, споруди, будівлі та комунікації, які входять у
вартість договору підряду (контракту) на будівництво, будівельні матеріали, конструкції,
механізми, обладнання.
Місце дії договору страхування – це будівельний майданчик, будинки або приміщення у
будинках, а також земельні ділянки за адресою, зазначеною у договорі страхування, де
розташовані застраховані об’єкти.
Обладнання будівельного майданчика - це об'єкти (тимчасові будівлі і споруди, складські
приміщення, інженерні комунікації тощо) на території будівельного майданчика.
Об„єкт будівельно – монтажних робіт – матеріалізований результат процесу будівельного
виробництва (будівельна продукція), отриманий у відповідності з розробленими та
затвердженими у встановленому порядку проектом та кошторисом на місці будівельного
майданчика за відповідний термін часу, які мають корисні властивості та призначені для
використання споживачами з метою задоволення їх потреб як суспільного , так і особистого
характеру. Об‘єкт БМР може бути як завершений, так і такий,що знаходиться у незавершеному
cтані (в процесі будівництва, капітального ремонту, реконструкції, розширення або технічного
переобладнання.
Підрядник – юридична або фізична особа, яка згідно з умовами контракту (договору підряду)
на будівництво виконує роботи по спорудженню об`єкта з інженерним забезпеченням у
відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією.
Повна вартість будівництва – вартість робіт згідно з договором підряду (контрактом) та
проектно-кошторисною документацією (ПКД) на будівництво.
Приміщення – простір усередині будівлі, яке має визначене функціональне призначення та
обмежене будівельними конструкціями.
Пошкодження об‟єкта будівництва
– часткова втрата об’єктом своїх експлуатаційних
якостей, що можуть бути відновлені із подальшим використанням об’єкта за своїм
призначенням.
Період часткового припинення робіт – період, коли відбувається тимчасове (до 3-х місяців)
зупинення будівельно-монтажних робіт через зупинення фінансування, перепроектування та з
інших причин.
Припинення будівництва – припинення виконання будівельно – монтажних та/або
пусконалагоджувальних робіт на будівельному майданчику внаслідок відсутності
фінансування, перегляду проекту, рішення замовника чи відповідних державних органів про
недоцільність або заборону будівництва, консервацію чи ліквідацію незакінчених будівництвом
об‘єктів.
Пусконалагоджувальні роботи – роботи, які виконуються на об'єктах будівництва, в період
підготовки та проведення індивідуального і комплексного випробувань устаткування, включаючи
змонтоване в процесі цих робіт технологічне устаткування.
Робота по розчищенню території – роботи, необхідні для приведення території проведення
будівельно-монтажних робіт у стан, що придатний для проведення відновлювальних робіт і
продовження будівельно-монтажних робіт, а саме: роботи по розчищенню території від уламків
(залишків) майна, пошкодженого у результаті настання страхового випадку, включаючи роботи
по знесенню, вивезенню та видаленню пошкодженого будівельно-монтажного або іншого
застрахованого майна; роботи на вивезення та видалення сміття після пожежі, що утворилося в
результаті настання страхового випадку, та інші витрати, узгоджені зі Страховиком.
Споруда — об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна або підземна будівельна система,
призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання,
матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів,
вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.
Страховик -– Закрите акціонерне товариство «Перша страхова компанія».
Страхувальники – юридичні особи або дієздатні фізичні особи, які уклали зі Страховиком
Договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
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Страховий акт – документ, який оформляється безпосередньо Страховиком та містить
інформацію про подію та прийняте рішення щодо страхової виплати.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій третій особі.
Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов страхування
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору
страхування при настанні страхового випадку
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах
страхової суми за договорами майнового страхування.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий поліс (свідоцтво, сертифікат) – форма Договору страхування. Видається
Страховиком Страхувальнику та посвідчує факт укладання Договору страхування.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
Страхування у частці - страхування майна на неповну вартість. Страховик бере на себе
зобов`язання відшкодувати збитки пропорційно до відношення страхової суми до вартості
майна (застрахованого предмета договору страхування).
Франшиза – частина збитку, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
Субпідрядні організації – юридичні особи, зазначені у контракті на будівництво об`єкта, які
виконують обумовлені види будівельних або монтажних робіт на цьому об`єкті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На підставі цих Особливих умов добровільного страхування будівельно-монтажних робіт
до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний,
водний (морський внутрішній та інші види водного транспорту, вантаж та багаж
(вантажобагаж)) (надалі – Особливі умови) ЗАТ «Перша страхова компанія» (надалі –
Страховик) укладає договори добровільного страхування об‘єктів будівельно – монтажний
робіт (надалі – Договори страхування) із дієздатними фізичними особами та юридичними
особами (надалі – Страхувальниками).
1.2. Страхувальники можуть при укладанні Договорів страхування призначати фізичних осіб
або юридичних осіб (Вигодонабувачів), 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.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать
закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном при виконанні
будівельно-монтажних робіт та інших робіт при зведенні об’єктів будівництва та/або монтажу.
2.2. Відповідно до цих Особливих умов, якщо інше не передбачено договором, застрахованими
можуть бути:
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2.2.1. будівельні роботи (підготовка будівельної площадки, земляні роботи, спеціальні роботи
в ґрунтах, зведення несучих конструкцій будівель, споруд та конструкцій, що огороджують
будівлі та споруди, оздоблювальні роботи, роботи по влаштуванню зовнішніх та внутрішніх
інженерних мереж та обладнання, роботи по захисту конструкцій та обладнання
пусконалагоджувальні роботи, будування транспортних шляхів, геодезичні роботи на
будівельному майданчику та інше) включаючи будівельні матеріали та конструкції, витрати на
заробітну плату, витрати по перевезенню, митні збори та мито;
2.2.2. монтажні роботи (монтаж технологічного обладнання), включаючи об’єкти, що
монтуються, витрати по монтажу (витрати на заробітну плату, витрати на перевезення, на
сплату мита, митннх зборів тощо), а також матеріали, обладнання та послуги, що надаються
замовником;
2.2.3. обладнання будівельного майданчика (тимчасові та допоміжні будинки і споруди,
складські приміщення, будівельне риштування, опалубка, інженерні комунікації і т.ін.).
2.2.4. об‟єкти, що знаходяться на будівельному майданчику та належать замовнику або
підряднику, або іншому учаснику проекту, або які знаходяться в них на зберіганні чи під їх
контролем за винятком об'єктів, наведених у п.2.2.3 цих Правил (далі – існуюча власність).
2.2.5. будівельні машини й устаткування: землерийна техніка й устаткування (бульдозери,
екскаватори тощо), шляхова будівельна техніка (скрепери, асфальтоукладачі тощо), будівельна
техніка й устаткування для проведення будівельно-монтажних робіт, закріплені на об'єкті
будівництва (баштові крани, підйомники, бетонозмішувачі, розчиномішалки тощо);
2.2.6. післяпускові гарантійні зобов‟язання у зв’язку з виконанням будівельно-монтажних
робіт: можливі витрати, які виникають в період післяпускового гарантійного обслуговування
внаслідок недоліків при виробництві
будівельно-монтажних ризиків та гарантійного
обслуговування.
2.2.7. виробництво окремих видів будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
(виробництво окремих будівельних матеріалів, виробництво металічних будівельних
конструкцій та виробів, виробництво конструкцій та виробів із бетону та збірного залізобетону,
виробництво спецзалізобетону, виробництво товарного бетону та розчину, виробництво
асфальтових сумішей, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та виробів,
виробництво інвентарю, оснащення, металоформ, опалубки).
2.3. Відповідно до цих Особливих умов, може бути застрахований один або декілька об’єктів
будівництва відповідно до пп. 2.2.1.-2.2.7. цих Особливих умов, які належним чином перелічені
у Договорі страхування.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ
3.1. За умовами цих Особливих умов страховими ризиками є знищення, пошкодження чи втрата
застрахованого майна (об‘єкту БМР) під час проведення будівельно-монтажних робіт внаслідок
наступних подій:
3.1.1. Вогонь (пожежа, удар блискавки, вибух. Падіння на застраховане майно пілотованих
літальних об’єктів, їх частин чи вантажу, який вони перевозять).
3.1.1.1. Пожежа і задимлення, що її супроводжує (включаючи виділення сажі і корозійного
газу).
Пожежа - виникнення вогню, здатного самостійно розповсюджуватися зовні місць, спеціально
призначених для його розведення та підтримки. При цьому підлягають відшкодуванню збитки,
що виникли внаслідок заходів для гасіння пожежі і для запобігання її розповсюдження.
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Задимлення - це виділення диму внаслідок пожежі (або тління).
Виділення сажі - виділення сажі в результаті пожежі (або тління).
Корозійний газ - це виділення газу, здатного завдати шкоди якостям застрахованого об’єкту
будівництва, що виникло внаслідок раптового і несподіваного нагрівання полімерних
матеріалів.
До ризику «Пожежа» також входить пошкодження або знищення застрахованого предмету
внаслідок необхідних та доцільних заходів щодо гасіння пожежі.
3.1.1.2. Влучення блискавки.
Влучення блискавки - термічне ураження (прогорання тощо) об'єкта страхування або його
механічне ураження (розряд проходить в атмосфері, відбувається удар та механічне
пошкодження предмету страхування );
3.1.1.3. Вибух.
Вибух - це швидкоплинний фізичний чи хімічний процес, який за короткий проміжок часу
вивільняє велику кількість енергії, внаслідок чого виникає ударна хвиля (імпульс тиску), здатна
розповсюджуватись та спричиняти руйнування.
3.1.1.4. Падіння на застраховане майно пілотованих літальних об‟єктів, їх частин чи
вантажу, який вони перевозять - збиток, заподіяний предмету страхування внаслідок падіння
літальних апаратів, що пілотуються, або їх частин чи уламків, багажу, що перевозиться;

3.2.1. Стихійні явища (буря, вихор, ураган, шторм, град, зливові дощі, тиск снігового шару,
паводок, землетрус, гірські обвали і схід лавин, виверження вулкана, цунамі, інші стихійні
явища).
3.2.2.1

Буря, вихор, ураган, шторм.

Буря – сильний вітер, швидкість якого становить від 15,3 до 30 м/сек.
Вихор – маса повітря, охоплена обертальним рухом навколо осі, яка може бути горизонтальною
або вертикальною.
Ураган – вітер руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого перевищує 30 м/сек.
Шторм – викликаний погодними умовами рух повітряних мас із силою вітру 8 балів за шкалою
Бофорта, що супроводжується випаданням опадів і приливною хвилею або без них.
Договором страхування може бути обумовлено інше визначення події, пов’язаної з
переміщенням повітряних мас, яка може призвести до пошкодження або знищення
застрахованого об’єкта.
3.2.2.2 Град
Град - тверді атмосферні опади, які випадають у вигляді льоду і складаються з непрозорого
льодового ядра, оточеного шарами прозорого та білого льоду, діаметром від 4-5 мм.
3.2.2.3 Зливові дощі, тиск снігового шару
Зливові дощі - це випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю понад 30 мм за менш
як одну годину.
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Тиск снігового шару - це вплив ваги снігу, накопиченого на застрахованому об’єкті з
природних причин (виключно внаслідок випадання снігу у вигляді опадів).
3.2.2.4 Паводок. Повінь
Паводок - вихід із берегів води наземних (стоячих чи проточних) водойм.
Повінь - значні затоплення суходолу, коли вода у річках піднімається вище звичайного рівня
внаслідок рясних опадів, швидкого танення снігів, утворення льодових заторів або коли вітер
жене воду з боку моря в гирла річок.
3.2.2.5 Землетрус
Землетрус - це пружинні коливання у земній корі чи верхній частині мантії, що спричиняють
коливання земної поверхні, деформацію в земній корі, сила якого перевищує 3 бали за шкалою
Ріхтера.
3.2.2.6 Гірські обвали і схід лавин
Гірські обвал і лавини - це швидкий рух вниз зі схилів каміння, землі чи снігу в результаті дії
сил земного тяжіння.
3.2.2.7 Виверження вулкана
Виверження вулкана - це будь-яка форма прояву вулканічної діяльності, а саме – напливу лави,
вулканічного землетрусу, викиду хмари розпеченої золи, осаду у вигляді попелу, пемзи,
заливання хвилею.
3.2.2.8 Цунамі
3.2.2.9 Інші стихійні явища
Перелік таких стихійних явищ має бути зазначений у договорі страхування.
Будівельно – монтажні роботи приймаються на страхування від ризиків, зазначених в п. 3.2.1 –
3.2.2.цих Особливих умов за умови наявності у Страховика чинної ліцензії на страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
3.2.3. Протиправні дії третіх осіб - під групою ризиків "протиправні дії третіх осіб"
розуміється збиток, викликаний пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого
предмету чи його частин внаслідок підпалу, хуліганства, крадіжки, грабежу, розбою,
бандитизму в межах місця знаходження застрахованого предмету страхування, вказаного в
Договорі страхування:
3.2.3.1. підпал - свідоме викликання пожежі шляхом застосування джерела вогню до певних
об'єктів.
3.2.3.2. хуліганство - навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок та призводять до
пошкодження або знищення застрахованого майна.
3.2.3.3. крадіжка - таємне викрадення застрахованого майна з території страхового покриття
шляхом проникнення туди з використанням відмичок, підроблених ключів, інших інструментів
або технічних засобів, а також зі зламом конструктивних елементів будівель і приміщень.
3.2.3.4. грабіж - відкрите викрадення застрахованого майна з території страхового покриття.
3.2.3.5. розбій - напад з метою заволодіння застрахованим майном, поєднаний із насильством,
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небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування
такого насильства.
3.2.3.5. бандитизм - напад озброєної банди на підприємства, організації, установи чи окремих
осіб, що призводить до пошкодження або знищення застрахованого майна;
3.2.4. Аварія – це:
- виробничі аварії при проведенні будівельно-монтажних робіт, у т. ч. аварії інженерних мереж
(водопроводу, каналізації, теплопостачання);
- вплив електроенергії у вигляді короткого замикання, електричної дуги, перевантаження
електромережі тощо.;
- підвищеного і зниженого тиску у вузлах та механізмах обладнання;
- пошкодження внаслідок дії відцентрової сили;
- розрив тросів і ланцюгів;
- помилки при виконанні монтажних робіт;
- пошкодження частинами, що обвалюються чи падають;
- пошкодження будівельними машинами, що падають (перекидаються);
- ненавмисне порушення норм і правил проведення робіт (помилка, неуважність, тощо)
персоналом, який виконує будівельно-монтажні роботи.
3.2.5. Наїзд, зіткнення наземних транспортних засобів із подальшим знищенням,
пошкодженням застрахованого майна – безпосередній контакт застрахованого об’єкта
будівництва (наїзд на нього) із транспортними засобами, що не призначені для використання у
межах будівельного майданчика.
3.3.
За Договором страхування, укладеним на умовах цих Особливих умов,
відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок настання однієї або кількох, окремо обраних
Страхувальником відповідно до п. 3.2. цих Правил подій, які належним чином зазначені у
договорі страхування.
За згодою сторін умови страхування можуть бути змінені, доповнені або замінені іншими
загальноприйнятими у міжнародній страховій практиці страховими ризиками, якщо це не
суперечить чинному законодавству України.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Якщо інше не обумовлено договором страхування, не визнається страховим випадком і не
підлягає відшкодуванню збиток, заподіяний майновим інтересам Страхувальника внаслідок:
4.1.1. будь-яких політичних ризиків:
а) війна, вторгнення, дії зовнішніх ворогів, ворожі акти або воєнні дії (незалежно від того,
оголошено війну чи ні), громадянська війна, страйки чи громадські заворушення; у т.ч. у
масштабах або з кількістю учасників, що може бути прирівняне до повстання, узурпації влади;
б) постійне або тимчасове відчуженням майна унаслідок конфіскації чи реквізиції будь-яким
законно сформованим органом влади; знищення чи пошкодження майна за розпорядженням
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військової або цивільної влади;
в) заколот, військові або народні повстання, бунт, революція, введення військової влади або
воєнного стану чи стану облоги, будь-які події або причини, результатом яких стало
оголошення воєнного стану чи стану облоги;
4.1.2. будь-яких військових маневрів, навчань або інших військових заходів та їх наслідків, дій
мін, торпед, бомб, ракет та інших знарядь війни;
4.1.3. терористичних актів.
Виключаються також збитки, пошкодження, видатки або витрати будь-якого характеру, які
безпосередньо або опосередковано спричинені, є наслідком або пов'язані з будь-якими діями,
спрямованими на контроль, запобігання, придушення, або здійснені у будь-якому зв'язку з
терористичним актом;
4.1.4. ризиків атомної енергії, радіації та радіоактивного забруднення, а саме - прямий або
опосередкований вплив атомної енергії у будь-якій формі – атомного вибуху, радіації чи
радіоактивного зараження, пов’язаних із будь-яким застосуванням атомної енергії та
використанням матеріалів, що розщеплюються.
4.1.5. Не відшкодовуються збитки від пошкодження та/або знищення майна, що безпосередньо
або опосередковано спричинені, заподіяні або збільшені внаслідок:
дії іонізуючого випромінювання або забруднення від радіоактивності будь-якого
ядерного палива чи відходів, згорання ядерного палива;
дії радіоактивних, токсичних, вибухових, інших небезпечних або забруднюючих
властивостей будь-якого ядерного реактора чи інших ядерних агрегатів або їх ядерних
компонентів;
дії будь-якої військової зброї, де використовується атомне чи ядерне розщеплення та/або
синтез або інші подібні реакції чи радіоактивні сили або матеріали.

4.2. Якщо інше не обумовлено договором страхування до страхових випадків не належать і
страхове відшкодування не виплачується, якщо збиток, завданий майновим інтересам
Страхувальника, виник або збільшився внаслідок:
4.2.1. Події, що мала місце до початку дії договору страхування чи після його закінчення.
4.2.2. Події, що відбулася поза вказаним у договорі страхування місцем страхування.
4.2.3. Обставин, про які Страхувальник або його представники знали або мали знати, але не
вжили усіх належних заходів для запобігання страхового випадку.
4.2.4. Стихійних лих при оголошенні місця страхування зоною стихійного лиха до моменту
укладення договору страхування.
4.2.5. Вологості всередині приміщення (пліснява, грибок тощо).
4.2.6. Навмисних дій Страхувальника, його представників або осіб, які несуть відповідальність
за збереження застрахованого майна за умовами будь-яких договорів;
4.2.7. Пошкодження, знищення та втрата будь-якого із застрахованих об’єктів будівництва,
відповідно до пп. 2.2.1 – 2.2.5. у період повного або часткового зупинення робіт, якщо інше не
передбачено умовами договору страхування.
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4.2.8. Порушення Страхувальником або його представниками інструкцій та інших нормативних
документів щодо збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого об'єкта
будівництва та/або монтажу, а також використання цього об'єкта не за призначенням.
4.2.9. Не усунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку обставин,
які помітно підвищують ступінь ризику, на необхідність ліквідації яких згідно з загальними
нормами Страховик указував Страхувальнику.
4.2.10. Порушення Страхувальником або його представниками інструкцій та інших
нормативних документів щодо проведення будівельних робіт у сейсмонебезпечних зонах.
4.2.11. Проведення будівельно-монтажних та інших робіт на застрахованих об’єктах
будівництва та/або монтажу з порушенням Страхувальником або його представниками правил
техніки безпеки.
4.2.12. Помилок, що допущені при проектуванні об'єкта БМР, якщо інше не передбачено
договором страхування.
4.2.13. Експериментальних або дослідницьких робіт, якщо інше не обумовлено договором
страхування.
4.2.14. Якщо інше не вказано в договорі страхування, внаслідок пошкодження скляної,
металевої та полімерної поверхні, а також поверхні фасаду внаслідок проведення будівельномонтажних робіт.
4.2.15. Порушення Страхувальником або його представниками загальноприйнятих норм для
зберігання майна у побутових містечках та складських приміщеннях на будівельному
майданчику (закритий майданчик для складування будівельних матеріалів, охорона
будівельного майданчика, дотримання правил пожежної безпеки).
4.2.16. Порушення Страхувальником або його представниками правил зберігання
легкозаймистих матеріалів на будівельному майданчику (у т.ч. неналежна відстань від об’єкта,
що будується, ненадійна система пожежної сигналізації, вільний доступ до будівельного
майданчика).
4.2.17. Умисна дія, бездіяльність або недбалість Страхувальника або його уповноважених
представників, порушення Правил техніки безпеки, норми державного кошторисного
ціноутворення (ДБН), ДНіП, вимог проектної документації, графіків виконання робіт,
технології проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт Страхувальником
та особами, відповідальними за їх організацію і виконання.
4.2.18. Пошкоджень, безпосередньо викликаних постійним впливом зовнішніх
експлуатаційних факторів (знос, корозія, окислення, гниття, самозаймання тощо).

або

4.2.19. Пред'явлення до Страхувальника вимоги про відшкодування неустойки (пеня, штраф,
інші стягнення) у зв’язку з неякісним, неповним або несвоєчасним виконанням будівельномонтажних робіт (наданих послуг) або через неякісне виконання, порушення, збитковість або
припинення договорів (контрактів).
4.2.20. Знищення, втрати, пошкодження планів, папок із документами, креслень, фотографій,
зразків, макетів, цінних паперів, грошей, бухгалтерських та інших документів, що знаходилися
на будівельному майданчику.
4.2.21. Внутрішніх неполадок будівельних машин та/або електричного обладнання, що виникли
у процесі експлуатації, неполадок обладнання будівельного майданчика і будівельних машин
або неполадок машин та пристроїв унаслідок експлуатації монтажного обладнання.
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4.2.22. Впливу електричного струму на різноманітні електричні прилади, з виникненням
полум'я чи без нього, в результаті стрибків напруги, порушення ізоляції, короткого замикання,
інших аварій та неполадок електрообладнання, якщо це не стало причиною виникнення
подальшої пожежі;
4.2.23. Порушення Страхувальником або його представниками правил зберігання будівельної
техніки, обладнання, машин, механізмів після завершення робіт або під час будь-якої перерви
при проведенні будівельних робіт.
4.2.24. Протизаконних дій або бездіяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, у тому числі внаслідок видання протизаконних інструкцій, розпоряджень та
інших законодавчих актів.
4.2.25. Наїзду будівельної техніки, яка експлуатується на будівельному майданчику і належить
Страхувальнику, на будь-який з об’єктів страхування, зазначений у пп. 2.2.1 - 2.2.5. Правил.

4.3. Не підлягають відшкодуванню:
-

витрати на відшкодування моральної шкоди;

-

шкода, завдана навколишньому природному середовищу;

шкода, завдана життю, здоров’ю або майну третіх осіб та майну юридичних осіб, у т.ч.
життю, здоров’ю або майну працівників Страхувальника.

4.4. Не підлягають відшкодуванню доходи (втрачена вигода), що не одержані Страхувальником
внаслідок настання страхового випадку.
4.5. Не підлягають страхуванню: паливно-мастильні матеріали, хімікати, охолоджувальні
рідини і інші допоміжні матеріали, продукція, яка вироблена на застрахованому об'єкті (крім
необхідної для застрахованих будівельно-монтажних робіт), дорогоцінні метали, камені, твори
мистецтва, документи і цінні папери.
Договором страхування можуть бути передбачені інші винятки із страхових випадків, ніж
визначені у пп. 4.1. - 4.5. цих Правил, та належним чином зазначені у договорі страхування.
5. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ, СТРАХОВИЙ ТАРИФ
5.1. Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
5.2. Страховий тариф встановлюється у відсотках від страхової суми. Базові страхові тарифи,
що застосовуються за цими Правилами, зазначені у Додатку1 до цих Особливих умов.
5.3. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється
у договорі страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків, страхових сум, розміру
франшизи, терміну страхування та інших чинників, залежно від конкретних умов страхування.
5.4. Загальний розмір страхового платежу за договором страхування визначається як сума
страхових платежів за кожним предметом страхування.
5.5. Якщо інше не обумовлено договором страхування, страховий платіж за неповний місяць
сплачується як за повний.
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5.6. Страховий платіж сплачується безготівковим перерахуванням на поточний рахунок
Страховика чи готівкою в касу Страховика у розмірі і терміни, визначені договором
страхування із дотриманням вимог законодавства України.
5.7. При укладенні договору страхування сторони можуть обумовити порядок сплати
страхового платежу в декілька строків. Конкретні умови і строки сплати страхового платежу
визначаються договором страхування. Договір страхування набирає чинності за умови сплати
Страхувальником страхового платежу або його першої частини у строки, зазначені у договорі
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
5.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, у разі сплати чергової частини
страхового платежу в строки зазначені в договорі, але не у повному обсязі, то сума страхового
відшкодування зменшується на розмір не внесених страхових платежів.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ
6.1. Страхова сума для предмету страхування (об’єкта БМР та інших об’єктів) встановлюється
за згодою сторін у межах дійсної вартості об’єкта на підставі документів, що підтверджують
його вартість або як сума лімітів відповідальності Страховика за пп. 6.2.1 – 6.2.4.
Відповідальність за точність визначення вартості об’єкта БМР при укладанні договору
страхування лежить на Страхувальникові
6.2. Ліміти відповідальності Страховика встановлюються в таких розмірах:
6.2.1. На будівельні та/або монтажні роботи - в розмірі повної проектної (кошторисної)
вартості будівельних та/або монтажних робіт при їх завершенні (вартість за контрактом,
договором), включаючи вартість об'єктів, що споруджуються, будівельних матеріалів і
конструкцій, іншого майна, передбаченого проектно-кошторисною документацією, що є
предметом і засобом виконання будівельно-монтажних робіт, а також витрати на заробітну
плату, витрати на перевезення, митні збори, податок на додану вартість та інші витрати,
передбачені проектно-кошторисною документацією для організації і виконання будівельномонтажних робіт;
6.2.2. На обладнання будівельного майданчика, будівельну техніку і обладнання - в розмірі
дійсної вартості майна в місці його знаходження в день укладання Договору страхування за
вирахуванням фізичного зносу;
6.2.3. На роботи по розчищенню території від уламків, залишків майна внаслідок страхового
випадку встановлюються за згодою сторін, але не більше 5% від страхової суми, якщо інше не
вказано в договорі страхування;
6.2.4. На покриття збитків Страхувальника, які виникли протягом гарантійного періоду – за
згодою сторін, але не більше 10% від страхової суми, якщо інше не вказано в договорі
страхування.
6.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, об’єкт БМР може бути прийнятий на
страхування на певну частку (відсоток його вартості або якщо об'єкт вже споруджується на
момент укладання Договору страхування), тоді всі об’єкти за цим договором вважаються
застрахованими на таку саму частку.
6.4. Якщо страхова сума виявиться більшою за вартість об’єкта БМР, прийнятого на
страхування, договір діє у тій частині страхової суми, яка не перевищує його вартості, а
сплачена зайва частина страхового платежу поверненню не підлягає.
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6.5. Якщо протягом дії договору страхування вартість об’єкта БМР, прийнятого на страхування,
збільшилася, то Страховик несе зобов’язання пропорційно відношенню страхової суми,
встановленої для такого об’єкта у договорі страхування, до нової вартості об’єкта будівництва.
6.6. Якщо страхова сума на момент укладання договору страхування була меншою за вартість
предмету страхування (об’єкта БМР, прийнятого на страхування), Страховик при настанні
страхового випадку зобов'язаний відшкодувати Страхувальнику (або Вигодонабувачеві) завдані
збитки пропорційно відношенню страхової суми, встановленої для такого об’єкта БМР у
договорі страхування, до вартості об’єкта БМР, а, якщо договором страхування не передбачено
інший порядок страхового відшкодування, але не більшої від вартості об’єкта будівництва.
6.7. Якщо об’єкт БМР застрахований у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує
дійсну вартість об’єкта, то страхове відшкодування, що виплачується всіма страховиками, не
може перевищувати дійсної вартості об’єкта. При цьому кожний страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми за своїм укладеним договором страхування.
6.8. У договорі страхування за згодою сторін можуть встановлюватися страхові суми (ліміти
відповідальності Страховика) як на окремі одиниці, групи, види застрахованого об’єкта БМР,
так і за окремими страховими ризиками і випадками.
6.9. Страховик несе відповідальність за договором страхування у розмірі прямого дійсного
збитку, завданого майновим інтересам Страхувальника (або Вигодонабувача), і у межах
страхових сум (лімітів відповідальності Страховика), визначених у договорі страхування.
Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого
відшкодування.
6.10. В Договорі страхування за домовленістю Сторін може бути передбачена франшиза
(умовна та/або безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування, виражена у відсотках або абсолютному значенні.
6.10.1. При встановленні умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за
збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу, і відшкодовує збиток повністю, якщо його
розмір перевищує розмір франшизи.
6.10.2. При встановленні безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається
розміром збитку за відрахуванням франшизи.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладення договору страхування Страхувальник може подати Страховику письмову
заяву за формою, визначеною Страховиком, або іншим чином заявити про свій намір укласти
договір страхування. У заяві повинні міститися всі необхідні для визначення ступеня ризику
відомості про об’єкт, що заявляється на страхування. Одночасно із заявою Страхувальник має
подати такі документи:
- документи для визначення дійсної вартості предмету страхування (об’єкта БМР, що береться
на страхування);
- документ, що свідчить про майновий інтерес Страхувальника (або Вигодонабувача) до
предмету страхування;
- документи, які підтверджують право Страхувальника на проведення БМР (ліцензія);
- документи з виконання БМР ( договір підряду(контракт) на виконання БМР , технічні правила
будівництва та експлуатації об’єкта БМР, графік виконання робіт і т. ін.);
- інші документи на запит Страховика.
При страхуванні машин і електронного обладнання необхідно надати їх опис із зазначенням
технічних даних і вартості.
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7. 2. Договір страхування може бути укладений від настання одного або декількох страхових
випадків з числа зазначених у пп. 3.2.1 – 3.2.5 цих Правил.
7.3. У випадку страхування на певну частку (відсоток) всі предмети страхування (об'єкти БМР)
вважаються застрахованими в такій же частині ( відсотку) від їх вартості. В такій же частині
(відсотку) Страховик виплачує страхове відшкодування.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою Страховика та Страхувальника і
зазначається в Договорі страхування.
8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу
(його частини), якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.3. Майно вважається застрахованим за місцем знаходження, вказаним в Договорі
страхування.
8.4. Дія Договору страхування поширюється на територію, вказану в Договорі страхування.
8.5. При зміні місцезнаходження майна територія страхування, вказана в Договорі страхування,
може бути розширена і/або змінена шляхом внесення змін в умови Договору страхування.
8.6. Якщо застраховане майно вилучається з території страхового покриття, страховий захист
припиняється. Тільки у тому випадку, якщо це передбачено Договором страхування, страховий
захист може надаватись на період тимчасового знаходження застрахованого майна поза місцем
страхування (у зв'язку з проведенням чистки, огляду, технічного обслуговування, поточного
або капітального ремонту, профілактичних робіт).
8.7. У разі укладання Договору на строк до одного року використовується коефіцієнт
короткостроковості, зазначений в Додатку 1 до цих Особливих умов
8.8. Уразі тимчасового припинення будівництва предмету страхування ( на строк більше одного
місяця), про що Страхувальник повинен повідомити Страховика, строк дії Договору
страхування, за домовленістю сторін, може бути подовжений на час припинення будівництва на
підставі письмової заяви Страхувальника та відповідних документів, що підтверджують
припинення. В період припинення будівництва предмету страхування Страховик звільняється
від зобов‘язань по виплаті страхового відшкодування.
8.9. У разі продовження строку будівництва предмету страхування за згодою Страховика строк
дії Договору страхування може бути збільшений шляхом внесення відповідних змін до умов
Договору зі сплатою додаткових страхових платежів.
У разі дострокового завершення будівництва предмету страхування, за домовленістю сторін,
діє до моменту виконання сторонами своїх договірних зобов‘язань в повному обсязі, в тому
числі в частині сплати Страхувальником страхових платежів, виплати Страховиком страхового
відшкодування тощо. Сума страхових платежів при достроковому завершені будівництва не
переглядається.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страховик має право, якщо інше не обумовлено Договором страхування:
9.1.1. Вимагати повернення страхового відшкодування, якщо на те виникнуть підстави,
передбачені чинним законодавством України або умовами договору страхування;
9.1.2. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей та вимагати від
Страхувальника виконання умов договору страхування;
9.1.3. Проводити експертизу предмету страхування (об‘єкту БМР);
9.1.4. Протягом дії Договору страхування перевіряти стан застрахованого майна, виконання
Страхувальником умов Договору, дотримання ним правил (стандартів чи інструкцій) безпеки,
технологічних вимог, а також достовірність поданої Страхувальником інформації;
9.1.5. За погодженням зі Страхувальником передати право здійснення нагляду та інспекції
предмету страхування(об‘єкту БМР), іншим організаціям, які мають право здійснювати такий
нагляд;
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9.1.6. Робити додаткові запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, у правоохоронні
органи, органи пожежного нагляду, медичні установи, інші організації, які мають інформацію
про обставини страхового випадку;
9.1.7. Відмовити у виплаті страхового відшкодування на умовах Розділу 14 цих Особливих
умов;
9.1.8. Достроково припинити дію договору страхування на умовах Розділу 16 цих Особливих
умов.
9.1.9. На негайний огляд застрахованого майна після страхового випадку.
9.1.10. Брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна;
9.1.11. При повідомленні про обставини, що збільшують страховий ризик по Договору
страхування, поставити вимоги про зміну умов страхування або збільшення страхового
платежу, дострокове припинення Договору страхування.
9.1.12. У разі появи обґрунтованих сумнівів щодо наявності у Страхувальника
(Вигодонабувача) права на отримання страхового відшкодування, Страховик має право
відстрочити страхову виплату до підтвердження або спростування цих сумнівів.
9.2. Страховик зобов'язаний, якщо інше не обумовлено Договором страхування:
9.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
9.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
страхового відшкодування Страхувальнику;
9.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу,
пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;
9.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
9.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик,
або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
9.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
9.3. Страхувальник має право, якщо інше не обумовлено Договором страхування:
9.3.1. Призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів), 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;
9.3.2. При збільшенні або індексації вартості будівельно – монтажних робіт протягом строку дії
договору страхування збільшувати страхову суму, або при впровадженні заходів, що зменшили
ступінь ризику, зменшити розмір страхового платежу, а також вносити інші зміни та
доповнення до договору страхування за погодженням із Страховиком;
9.3.3. У випадку втрати Договору страхування звернутися до Страховика з письмовою заявою
про видачу дубліката;
9.3.4. Достроково припинити дію договору страхування на умовах Розділу 16 цих Особливих
умов.
9.3.5. Оскаржити в судовому порядку відмову Страховика у страховій виплаті.
9.4. Страхувальник зобов'язаний, якщо інше не обумовлено Договором страхування:
9.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі;
9.4.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; У випадку, якщо підвищення ступеня
ризику робить необхідним підвищення розміру страхового платежу, Страховик направляє
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Страхувальнику рахунок на сплату додаткового страхового платежу. Страхувальник має право
сплатити додатковий страховий платіж протягом 3-х робочих днів від дати отримання рахунку.
Після цього вносяться зміни до Договору (внесення змін в умови Договору страхування
здійснюється згідно з розділом 16 цих Особливих умов).
9.4.3. При укладенні договору страхування повідомити страховика про інші чинні договори
страхування щодо цього предмета договору;
9.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок страхового
випадку;
9.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами
страхування.
9.4.6. Ставитися до застрахованого майна так, ніби воно не є застрахованим;
9.4.7. Дотримуватися конфіденційності у стосунках зі Страховиком, не допускати передавання
третім особам інформації, яка є комерційною таємницею Страховика;
9.4.8. Не вживати самостійно ніяких заходів щодо висування регресного позову до осіб, винних
у завданні збитку, а передати право на вимогу регресу Страховику;
9.4.9. Тримати застраховане майно у відповідності до протипожежних та інших норм безпеки,
забезпечувати виконання вимог органів нагляду, дотримуватись правил експлуатації;
9.4.10. Письмово повідомити Страховика про реорганізацію або ліквідацію Страхувальникаюридичної особи;
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. Негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 2 (двох) робочих днів (якщо
Договором страхування не передбачений інший строк повідомлення), будь-яким способом
повідомити про це Страховика з подальшим письмовим підтвердженням;
10.2. Негайно вжити всіх можливих заходів, у тому числі рекомендованих Страховиком, для
зменшення збитків та рятування застрахованого майна;
10.3 Негайно, як тільки йому стане відомо, повідомити відповідні компетентні органи про
настання подій, що мають ознаки страхового випадку (зокрема органи МВС, МНС, пожежної
охорони, центру гідрометеорології тощо);
10.4. Забезпечити представнику Страхувальника можливість:
10.4.1. оглянути пошкоджене майно (залишки майна) або місце, звідки було викрадено
застраховане майно;
10.4.2. брати участь у заходах щодо зменшення збитку та рятування застрахованого майна;
10.4.3. розслідувати і встановити факт, причини і обставини настання страхового випадку;
10.4.4. визначити розмір збитку;
10.4.5. подати письмову заяву на виплату страхового відшкодування з зазначенням обставин
виникнення збитку, а також надати всі документи, зазначені в Договорі страхування, що
підтверджують факт, обставини, причини виникнення та розмір збитку у строк, встановлений
Договором страхування. Письмова заява повинна містити: номер Договору страхування;
відомості про Страхувальника /Вигодонабувача, відомості про характер страхового випадку, а
також дату, час і місце його настання; дату, коли Страхувальник одержав відомості про
настання страхового випадку, і опис обставин отримання таких відомостей; інші відомості,
відомі Страхувальнику, що стосуються страхового випадку;
10.4.6. надати Страховику у письмовому вигляді всю наявну інформацію, необхідну для
висновків про розмір та причини пошкодження або знищення застрахованого майна при
будівельно - монтажних роботах;
10.4.7. надати Страховику опис пошкодженого або втраченого майна в строк, встановлений
Договором страхування;
10.4.8. зберегти пошкоджене майно у тому вигляді, в якому воно опинилось після настання
події, що має ознаки страхового випадку, до огляду представником Страховика. Змінювати
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розташування майна у його місці знаходження можливо тільки за умови необхідності
безпеки та /або для зменшення розміру збитків. При цьому, Страхувальнику рекомендується
зафіксувати картину місця події за допомогою фотоапарата, відеокамери;
10.4.9. повідомити Страховика про залучення незалежного експерта для огляду пошкодженого
(знищеного) застрахованого майна в тому випадку, якщо незалежний експерт залучається
Страхувальником;
10.4.10. передати Страховику всі документи та вжити заходів для здійснення Страховиком
права вимоги до осіб, винних у заподіянні збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування;
10.5.. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші дії Страхувальника
при настанні страхового випадку, що не суперечать чинному законодавству України.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
Для отримання страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику документи, які
підтверджують факт, причини і обставини настання страхового випадку, вказані в Договорі
страхування.
11.2. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків:
11.2.1. письмова заява про настання страхового випадку з описом обставин його настання;
11.2.2. Договір страхування;
11.2.3. фото-, відеоматеріали, описи, ескізи, плани і/або схеми, на яких зафіксований зовнішній
вигляд пошкодженого майна (залишків майна) і його розташування щодо навколишніх об'єктів
після настання страхового випадку, якщо надання таких документів прямо передбачено
Договором страхування;
11.2.4. документ, виданий підрозділом державного органу, що провадив розслідування
обставин і причин настання страхового випадку (довідки органів МВС, пожежної охорони,
центру гідрометеорології тощо);
11.2.5. документ, виданий державним органом, який здійснює нагляд за станом навколишнього
середовища і містить відомості про небезпечні природні явища, що відбулися в районі місця
розташування застрахованих будівельно – монтажних робіт (надається у разі пошкодження
(знищення) застрахованого майна внаслідок дії небезпечних природних явищ);
11.2.6. документ, який підтверджує порушення або відмову у порушенні кримінальної справи за
фактом настання страхового випадку (довідка органу до судового слідства, копія постанови
про порушення кримінальної справи) - надається у разі, коли в розслідуванні обставин і
причин настання страхового випадку зобов'язані брати участь правоохоронні органи;
11.2.7. рішення про припинення кримінальної справи або документ, який підтверджує
закінчення попереднього слідства у зазначеній кримінальній справі - у разі порушення
кримінальної справи за фактом настання страхового випадку;
10.2.8. судове рішення або постанова слідчого у випадках, коли порушено кримінальну справу
проти Страхувальника/Вигодонабувача або уповноваженої ним особи за обставинами
страхового випадку;
11.2.9. відомості про осіб, відповідальних за дотримання правил пожежної безпеки, правил
експлуатації застрахованого майна; осіб, що здійснювали експлуатацію застрахованого майна
на момент настання страхового випадку;
11.2.10. документи, що містять відомості, необхідні для розрахунку суми страхового
відшкодування: висновок експерта про розмір матеріального збитку; кошторис (розрахунок)
витрат на ремонт (відновлення) майна, опис пошкодженого чи знищеного майна з зазначенням
вартості пошкоджених предметів страхування на день настання страхового випадку тощо;
11.2.11. документ, що підтверджує майновий інтерес Страхувальника або Вигодонабувача в
отриманні страхового відшкодування (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу,
і договір оренди, договір застави тощо), а також документи, що підтверджують повноваження
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правонаступників чи опікунів;
11.2.12. документи, які підтверджують витрати, понесені Страхувальником (Вигодонабувачем)
з метою зменшення збитку, погоджені зі Страховиком;
11.2.13. документи, необхідні для реалізації Страхувальником права вимоги до особи,
відповідальної за збиток;
11.2.14. інші документи, зазначені в Договорі страхування.
11.3. З урахуванням обставин настання страхового випадку Страховик має право вимагати
додаткові документи, що підтверджують факт настання страхового випадку, обставини його
настання, розмір збитку та виконання Страхувальником умов Договору.
11.4. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються
Страховику у формі оригінальних або нотаріально завірених примірників чи простих копій, за
умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними примірниками
документів.
11.5. Усі документи повинні бути розбірливо написані або надруковані на бланках, мати
відповідні печатки та підписи, а також назву, адресу та контактний телефон установи
(організації), що видала документ.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ
У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1 Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з договором
страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб,
визначених умовами договору) і страхового акта.
12.2. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається
протягом 30 календарних днів після отримання останнього з усіх необхідних документів та
оформлюється шляхом складання страхового акту.
12.3. Страхове відшкодування виплачується протягом 10-ти робочих днів з дати складання
страхового акта, якщо договором страхування не передбачений інший строк виплати.
12.4. Про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик письмово повідомляє
Страхувальника протягом 10 робочих днів після складання страхового акта, вказаного в
Договорі страхування, з викладенням мотивації прийняття рішення або обґрунтуванням причин
відмови
12.5. За наявності підстав для сумнівів щодо обґрунтованості (законності) страхової виплати
Страховик може відкласти рішення про виплату до отримання підтвердження або спростування
причин компетентними органами.
12.6. Страховик має право відкласти виплату страхового відшкодування, якщо Страховик не
має достатньо інформації, що підтверджує факт, причини і обставини настання страхового
випадку, до отримання усієї необхідної інформації та документів;
12.7. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено
Страхувальником у судовому порядку.
13. УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО
РОЗМІРУ
13.1. Причини і розмір збитку встановлюються Страховиком на підставі огляду, експертиз і
документів, необхідність подання яких визначається характером події та вимогами
законодавства України.
13.2. Якщо інше не обумовлено договором страхування, розмір страхового відшкодування
визначається:
13.2.1.
При знищенні об’єкта БМР та обладнання будівельного майданчика (пп.2.2.1. 2.2.3, п.2.2.6. цих Особливих умов) - у розмірі його дійсної вартості на день настання
страхового випадку та в межах страхової суми за вирахуванням вартості залишків майна, які
придатні для подальшого використання чи реалізації. Страхувальник не має права відмовлятися
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від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно пошкоджене. Предмет
страхування вважається знищеним, якщо розмір витрат на відновлювальний ремонт дорівнює
або перевищує вартість застрахованого предмету.
13.2.2.
При пошкодженні застрахованого об’єкта БМР та обладнання будівельного
майданчика ( пп.2.2.1 -2.2.3, п.2.2.6 цих Особливих умов) – у розмірі витрат на його
відновлення до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового
випадку, розмір яких погоджено сторонами, та в межах страхової суми. Предмет страхування
вважається пошкодженим, якщо витрати на відновлювальний ремонт менші за вартість цього
предмету страхування безпосередньо перед настанням страхового випадку.
13.2.3.
При знищенні або викраденні майна на будівельному майданчику (згідно з п.2.2.4
та п.2.2.7 цих Особливих умов), – у розмірі собівартості майна на момент настання страхового
випадку, але не більше суми, необхідної для придбання майна, подібного до застрахованого, та
в межах страхової суми.
13.2.4.
При пошкодженні майна на будівельному майданчику ( п.2.2.4 та п.2.2.7. цих
Особливих умов), - у розмірі собівартості майна за вирахуванням вартості залишків, придатних
для подальшого використання, але не більше суми, необхідної для придбання майна, подібного
до застрахованого, та в межах страхової суми.
13.2.5.
При знищенні або викраденні будівельних машин та устаткування (п.2.2.5 цих
Особливих умов) - у розмірі їх вартості з урахуванням особливостей фізичного стану (зносу) на
момент настання страхового випадку, але не більше від суми, необхідної для придбання
подібного за функціональними та вартісними характеристиками (ідентичного) до
застрахованого. Знищення застрахованих будівельних машин та устаткування має місце, якщо
розмір витрат на відновлювальний ремонт дорівнює або перевищує вартість застрахованих
будівельних машин і устаткування.
13.2.6.
При пошкодженні будівельних машин і устаткування (п.2.2.5 цих Особливих
умов) – у розмірі вартості витрат на відтворення, але не більше від суми, необхідної для
придбання подібних за функціональними та вартісними характеристиками будівельних машин і
устаткування та в межах страхової суми.
13.3.
Витрати на відновлення становлять:
витрати на матеріали, деталі та запасні частини, що необхідні для ремонту;
витрати на оплату робіт з відновлення пошкодженого майна;
витрати на транспортування матеріалів, вузлів та деталей до місця проведення
відновлювальних /ремонтних робіт, якщо це передбачено договором страхування;
інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно
знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.
13.4. До відновлюваних витрат не належать:
додаткові витрати, викликані конструктивними змінами або підвищенням якості
застрахованого майна;
витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом чи відновленням;
витрати на профілактичний ремонт і обслуговування обладнання, а також інші витрати,
що були проведені незалежно від страхового випадку;
інші витрати, що перевищують межу необхідних.
13.5. Якщо це передбачено договором страхування, підлягають відшкодуванню:
додаткові витрати на оплату термінових робіт, ремонтних робіт, якщо вони провадяться
у вихідні або святкові дні, у нічний або у понаднормовий час;
додаткові витрати на оплату термінової доставки, у т.ч. авіаперевезень матеріалів,
деталей та запасних частин.
13.6. Договором страхування може бути визначена додаткова страхова сума (ліміт
відповідальності Страховика) на відшкодування Страхувальникові додаткових доцільних
витрат, пов’язаних із настанням страхового випадку, наприклад, витрат на розчищення та
прибирання зазначеної у договорі страхування території від уламків, на порятунок
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застрахованого майна, заходи щодо запобігання збитків чи зменшення їх розміру. Додаткова
страхова сума не може перевищувати 10 % страхової суми за застрахованим об’єктом БМР і
повинна окремо зазначатися у договорі страхування.
13.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір страхового відшкодування
зменшується на величину зносу застрахованого предмету страхування при його знищенні або
викраденні, а при пошкодженні предмету страхування – на величину зносу його частин, вузлів,
деталей і матеріалів, що підлягають заміні.
13.8. Якщо інше не обумовлено договором страхування, відшкодуванню підлягають тільки
прямі збитки, заподіяні застрахованому об’єкту БМР та застрахованому майну будівельного
майданчика внаслідок настання
13.9. Страховик та Страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного комісара
(незалежного експерта) до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може
відмовити страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного
комісара (експерта) з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні
докази та документи.
13.10. Після сплати страхового відшкодування до Страховика переходить, у межах виплаченої
суми, право вимоги до особи, відповідальної за заподіяння збитку.
13.11. Якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи,
відповідальної за збитки, чи здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника
(або Вигодонабувача), Страховик звільняється від зобов’язань сплатити страхове
відшкодування повністю чи у відповідній частині і має право вимагати повернення виплаченої
суми страхового відшкодування, якщо це передбачено договором страхування.
13.12. Якщо Страхувальник чи Вигодонабувач одержали відшкодування збитку від третіх осіб,
Страховик виплачує лише різницю між сумою, що підлягає виплаті за умовами страхування, і
сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний негайно сповістити Страховика
про одержання таких сум.
13.13.аСтрахувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути протягом 15 робочих днів
Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом
передбачених законодавством України строків позовної давності виявиться така обставина, що
за законом або за цим договором повністю або частково позбавляє Страхувальника або
Вигодонабувача права на страхове відшкодування.
13.14.0Якщо Страхувальнику стане відомо місцезнаходження викраденого внаслідок настання
страхового випадку майна, він зобов'язаний негайно повідомити про це Страховика.
13.15. Якщо втрачене в результаті страхового випадку майно:
повернуто Страхувальникові у непошкодженому вигляді до виплати страхового
відшкодування, то страхове відшкодування не виплачується;
повернуто Страхувальникові у непошкодженому вигляді після виплати страхового
відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховикові отриману від нього
суму відшкодування;
повернуто Страхувальникові у пошкодженому стані, то Страховик виплачує страхове
відшкодування відповідно до умов п. 13.4. цих Особливих умов.
13.16. Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може бути
більшою за страхову суму, що обумовлена договором страхування.
13.17. Якщо у договорі страхування передбачені страхові суми (ліміти відповідальності
Страховика) по окремих видах БМР, страхових ризиках та випадках тощо, Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування у межах визначених лімітів.
13.18. Якщо інше не обумовлено договором страхування, у випадку, коли розмір страхової суми
на момент укладання договору страхування становить певну частку вартості застрахованого
об’єкта БМР, страхове відшкодування виплачується в такій же частці від визначених за
страховим випадком збитків.
13.19. Страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми за вирахуванням
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визначеної договором страхування франшизи.
13.20. Страховик може здійснити виплату частки страхового відшкодування у розмірі до 50%
попередньо встановленого збитку, якщо остаточний розрахунок розміру страхового
відшкодування не може бути здійснений у встановлені строки.
13.21. Якщо порушення Правил техніки безпеки, Правил пожежної безпеки, технології
виробництва Страхувальником, представниками або особами, що знаходяться з ним у трудових
відносинах, сприяло виникненню або збільшенню збитків, Страховик має право знизити розмір
страхового відшкодування до 30 %, якщо перелічені дії вчинені без прямого умислу, або
відмовити у виплаті.
13.22. Для розрахунку страхового відшкодування враховується:
- франшиза, якщо вона передбачена Договором страхування;
- несплачена частина страхового платежу, якщо це передбачено Договором страхування;
- сума, отримана від особи, яка своєю неправомірною, винною поведінкою сприяла заподіянню
шкоди;
- сплачена Страховиком частка страхового відшкодування у відповідності з п.13.20.
13.23. Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, Страховик
відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією.
13.24. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового
відшкодування шляхом сплати штрафу у розмірі, що встановлюється в Договорі страхування
або законом.
14. ПІДСТАВИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Причиною для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування,
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 особи, на користь якої укладено договір страхування,
встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
14.1.2. Вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
14.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх
заподіянні;
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.1.6. Невиконання Страхувальником обов'язків за договором страхування;
14.1.7. Невживання Страхувальником належних заходів щодо рятування та забезпечення
збереженості застрахованого майна без поважних на це причин;
14.1.8. Надання Страхувальником свідомо неправдивої або неповної інформації, її викривлення
або приховування будь-яких фактів про ризик чи будь-яких матеріалів про зміну ступеня
ризику, які зумовили неправильну оцінку ризику з боку Страховика при укладанні договору
страхування або збільшили ступінь ризику протягом чинності договору страхування, якщо
Страхувальник не доведе, що така недостовірність, неповнота або неправдивість мали місце не
з його вини.
14.1.9. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх
заподіянні.
14.1.10. Необережності Страхувальника, його представників або осіб, що знаходяться з ним у
трудових відносинах.
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14.1.11. Навмисної або протиправної дії чи бездіяльності Страхувальника, його представників
або осіб, що знаходяться з ним у трудових відносинах.
14.1.12. Порушення норм безпеки.
14.2. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.
14.3. Інші випадки, передбачені законом.
14.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Внесення змін в умови Договору страхування здійснюється за згодою Сторін на підставі
письмової заяви однієї зі Сторін та оформляється письмово окремим документом, що стає
невід'ємною частиною Договору страхування з дати його підписання Сторонами
15.2. Якщо будь-яка зі сторін не погоджується на внесення змін і доповнень у Договір
страхування, протягом 5-ти робочих днів вирішується питання про дію Договору страхування
на попередніх умовах або про припинення його дії.
16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1. Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
16.1.1. Закінчення строку дії;
16.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При
цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий)
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти
робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачене
умовами договору;
16.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених пунктами 9.5 – 9.8 цих Правил;
16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
16.1.7. Якщо Страхувальник порушує встановлені законом чи іншими нормативними актами
правила і норми протипожежної безпеки, охорони приміщень і цінностей, безпеки проведення
робіт чи обумовлені в договорі страхування приписи безпеки, чи, якщо такі порушення
здійснюються із відома Страхувальника, Страховик має право протягом місяця із того дня, коли
йому стало відомо про порушення, негайно розірвати договір страхування.
16.1.8. Якщо Страхувальник приховав інформацію про обставини, що мають істотне значення,
чи навмисне уникнув відповіді на поставлені питання, Страховик має право негайно розірвати
договір страхування і звільняється від зобов'язань по виплаті страхового відшкодування. Це
положення недійсне, якщо Страховик знав про приховані обставини, чи якщо такі обставини не
були вказані не за провиною Страхувальника.
16.1.9. Якщо Страхувальник при укладенні договору страхування повідомив невірну
інформацію про обставини, що мають істотне значення, Страховик також має право негайно
розірвати договір
страхування і звільняється від зобов'язань по виплаті страхового
відшкодування. Це положення недійсне, якщо Страховик знав про те, що інформація невірна,
або якщо це було зроблено не за провиною Страхувальника.
16.1.10. В інших випадках, передбачених законодавством України.
16.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника
або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
16.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору
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страхування, якщо інше ним не передбачено.
16.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору,
з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором
страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.
16.5. 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, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору,
з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за
цим договором страхування.
16.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,
передбачених Правилами та чинним законодавством України, або коли Договір страхування
укладений після настання страхового випадку. В разі недійсності Договору страхування кожна
із сторін зобов'язана повернути другій стороні все отримане за цим Договором, якщо інші
наслідки недійсності Договору не передбачені законодавством України.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17.1. Всі спори, які виникають під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів
між Страховиком та Страхувальником.
17.2. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін шляхом переговорів спори вирішуються
у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
18.1. При укладенні Договору страхування Сторони можуть домовитись про зміни чи
виключення окремих положень цих Особливих умов і про включення в Договір страхування
умов, що відрізняються від положень Особливих умов, якщо такі умови чи доповнення не
суперечать чинному законодавству України.
18.2. Умови Договору страхування мають пріоритет над умовами цих Особливих умов.
18.3. Положення, які не врегульовані в цих Особливих умовах регулюються чинним
законодавством України.
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Додаток № 1
до Особливих умов добровільного
страхування будівельно-монтажних робіт
Страхові тарифи
по добровільному страхуванню будівельно-монтажних робіт
1.
Базові (річні) страхові тарифи (у відсотках від розміру страхової суми) визначаються
відповідно до таблиці 1 цього Додатку.
Таблиця 1
Страхові ризики
Вогонь

Стихійні
явища

Протиправні
дії третіх осіб

Аварія

Наїзд, зіткнення
наземних
транспортних
засобів

Будівельні роботи

0,10%

0,15%

0,15%

0,10%

0,05%

Монтажні роботи

0,08%

0,10%

0,10%

0,12%

0,06%

Обладнання
будівельного
майданчика

0,13%

0,17%

0,16%

0,12%

0,09%

Об’єкти, що
знаходяться на
будівельному
майданчику або у
безпосередній
близькості до
майданчика

0,14%

0,19%

0,14%

0,10%

0,06%

Будівельні машини й
устаткування

0,16%

0,15%

0,13%

0,13%

0,05%

Виробництво окремих
видів будівельних
матеріалів,
конструкцій та виробів

0,12%

0,12%

0,10%

0,11%

0,06%

-

-

-

0,40%

-

Предмет страхування

Післяпускові
гарантійні
зобов’язання

2.
В залежності від умов та особливостей здійснення будівельно-монтажних робіт, видів
будівельних об’єктів, використання будівельно-монтажної техніки та обладнання, кваліфікації
та досвіду будівельних та монтажних бригад та інших умов, що мають істотне значення для
оцінки страхового ризику, до базових страхових тарифів можуть застосовуватись коригуючі
коефіцієнти від 0,1 до 7.
3.
При застосуванні лімітів страхового відшкодування по окремих предметах страхування,
для окремих страхових подій до базових страхових тарифів можуть застосовуватись коригуючі
коефіцієнти від 0,3 до 1.
4.
При застосуванні умовних чи безумовних франшиз до базових страхових тарифів
можуть застосовуватись коригуючі коефіцієнти від 0,2 до 1.
5.
При страхуванні двох і більше предметів страхування до базових страхових тарифів
можуть застосовуватись коригуючі коефіцієнти від 0,5 до 1.
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Додаток №1
До Особливих умов добровільного
страхування будівельно-монтажних робіт
від 10 червня 2008 р.

СТРАХОВІ ТАРИФИ
за добровільним страхуванням будівельно-монтажних робіт
1. Базові річні страхові тарифи (% від страхової суми)
Таблиця 1
Страхові ризики

Будівельні роботи

0,10%

0,15%

0,15%

0,10%

Наїзд,
зіткнення
наземних
транспортних
засобів
0,05%

Монтажні роботи
Обладнання
будівельного
майданчика
Об’єкти, що знаходяться
на будівельному
майданчику або у
безпосередній близькості
до будівельного
майданчика
Будівельні машини й
устаткування
Виробництво окремих
видів будівельних
матеріалів, конструкцій
та виробів
Післяпускові гарантійні
зобов’язання

0,08%

0,10%

0,10%

0,12%

0,06%

0,13%

0,17%

0,16%

0,12%

0,09%

0,14%

0,19%

0,14%

0,10%

0,06%

0,16%

0,15%

0,13%

0,13%

0,05%

0,12%

0,12%

0,10%

0,11%

0,06%

-

-

-

0,20%

-

Предмет страхування

Вогонь

Протиправні
Стихійні
дії третіх
явища
осіб

Аварія

2. Коригувальні коефіцієнти
2.1. В залежності від умов та особливостей здійснення будівельно-монтажних робіт,
видів будівельних об’єктів, використання будівельно-монтажної техніки та обладнання,
кваліфікації та досвіду будівельних та монтажних бригад та інших умов, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, до базових річних страхових тарифів можуть
застосовуватись коригувальні коефіцієнти від 0,1 до 15,0.
2.2. В залежності від лімітів (сублімітів) відповідальності (страхового відшкодування)
по окремих об’єктах страхування, для окремих страхових випадків до базових річних
страхових тарифів можуть застосовуватись коригувальні коефіцієнти від 0,3 до 3,0.
2.3. При застосуванні умовних чи безумовних франшиз до базових страхових тарифів
можуть застосовуватись коригувальні коефіцієнти від 0,2 до 3,0.
2.4. При страхуванні двох і більше об’єктів страхування до базових страхових
тарифів можуть застосовуватись коригувальні коефіцієнти від 0,5 до 3,0.

