1. ТЕРМІНОЛОГІЯ
1.1. Страховик – Закрите акціонерне товариство „Страхова компанія “БРОКБІЗНЕС”.
1.2. Страхувальник – будь-яка юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала зі
Страховиком договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами при
виконанні будівельних та монтажних робіт.
1.3. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик згідно з умовами
страхування зобов'язаний здійснити страхову виплату у разі настання страхового випадку.
1.4. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
1.5. Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести
Страховику відповідно до умов Договору страхування.
1.6. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування i яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.7. Страховий випадок - подія, яка визначена Договором страхування i з настанням
якої виникає обов'язок Страховика виплатити страхове відшкодування.
1.8. Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у
межах страхової суми при настанні страхового випадку.
1.9. Вигодонабувач - третя особа, на користь якої укладений Договір страхування, у т.ч.
установники Фонду фінансування будівництва.
1.10. Ліміт вiдповiдальностi Страховика - максимальна сума страхового
відшкодування, яка виплачується при настанні страхового випадку. Пicля кожної cтpaxoвої
виплати ліміт вiдповiдальностi Страховика зменшується на суму виплаченого страхового
відшкодування.
1.11. Франшиза (безумовна) - частина збитку, яка у разі настання кожного страхового
випадку не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.
1.12. Будівельні роботи включають: підготовчі роботи, об'єкти будівництва,
реконструкції, технічного переобладнання, капітального ремонту, що здійснюються за
Контрактом (договором підряду), будівельні матеріали i конструкції, а також інше майно,
передбачене проектно-кошторисною документацією, що є предметами i засобами виконання
будівельних робіт.
1.13. Монтажні та електромонтажні роботи включають: об'єкти, що споруджуються,
обладнання, що монтується, а також інше майно, передбачене проектно-кошторисною
документацією, що є предметами i засобами здійснення монтажних робіт.
1.14. Будівельний майданчик - визначена будгенпланом або іншим відповідним
документом та відведена в установленому порядку ділянка та територія для спорудження
предмета Договору страхування.
1.15. Пошкодження - часткове руйнування предмета Договору страхування, що робить
його непридатним для подальшого використання за призначенням.
1.16. Підрядник - юридична особа, яка згідно з умовами контракту на будівництво
виконує роботи по спорудженню об'єкта з інженерним забезпеченням у вiдповiдностi з
затвердженою проектно-кошторисною або іншою фінансовою документацією.
1.17. Треті особи – юридичні або дієздатні фізичні особи.
1.18. Претензія – претензія, що пред’явлена в письмовому вигляді відповідно до чинного
законодавства України Третьою особою до Страхувальника про відшкодування Шкоди,
завданої Третій особі Страхувальником або особами, за яких Страхувальник відповідно до
чинного законодавства України несе відповідальність.
1.19.
Витрати на лікування – це доцільні та необхідні за медичними показниками
витрати на лікування травм та хвороб Третьої особи, які стали наслідком страхового випадку.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі цих Особливих умов Страховик укладає зі Страхувальником Договір
добровільного страхування відповідальності перед Третіми особами при виконанні
будівельних та монтажних робіт.
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2.2. Ці Особливі умови регулюють загальні умови та порядок укладання Договору
страхування.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом Договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать
закону і пов'язані: з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її
майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1.Страховими ризиками є події під час проведення будівельних, монтажних, пусковоналагоджувальних робіт та протягом їх гарантійного строку, що призвели до виникнення:
4.1.1. Матеріального збитку, завданого майну Третіх осіб.
4.1.2. Матеріального збитку, завданого життю та здоров'ю Третіх осіб.
4.1.3. Матеріального збитку, завданого Третім особам внаслідок несвоєчасної здачі
будинку в експлуатацію або неякісного виконання будівельно-монтажних робіт.
4.1.4. Моральних збитків, нанесених Третім особам внаслідок неякісного виконання
будівельно-монтажних робіт.
4.2. Страховими випадками за цим Договором страхування є події, які відбулися, i з
настанням яких у Страховика виникає обов'язок здійснити виплату страхового відшкодування
внаслідок порушень, пов'язаних з:
4.2.1. Використанням дефектних матеріалів, які зумовили страховий випадок, якщо особи,
відповідальні за проведення робіт, не знали про наявність дефекту у використаних матеріалах,
за винятком вартості самих таких матеріалів.
4.2.2. Помилками при проектуванні та монтажі.
4.2.3. Ненавмисним порушенням норм i правил проведення робіт (недбалість, помилка,
неуважність тощо) особами, що не є відповідальними за організацію робіт та наслідками такої
халатності, необачності, необережності, браку, а саме:
4.2.4. Спричиненням шкоди життю, здоров'ю та збиткiв майну Третіх ociб (фізичне
пошкодження майна у процесі проведення будівельно-монтажних робіт) на місці об’єкта, що
споруджується.
4.3. Страховим випадком є така страхова подія, що має в сукупності наступні ознаки:
4.3.1. Подія відбулася внаслідок дії або бездіяльності Страхувальника в зв'язку з
діяльністю Страхувальника, вказаної в конкретному Договорі страхування.
4.3.2. Подія призвела до виникнення причин обґрунтованої, доведеної шкоди життю,
здоров’ю або збитків майну Третіх осіб.
4.3.3. У зв'язку з подією Страхувальнику пред'явлені Третіми особами майнові претензії
або позови, заявлені у відповідності і на основі норм цивільного законодавства, що діють на
місці страхування, про відшкодування заподіяної Страхувальником шкоди.
4.4. Вся сукупність майнових претензій і/або позовів по збитках, що явилися наслідками
однієї події, розглядається, як один страховий випадок.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
5.1. Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний внаслідок таких ризиків (подій):
5.1.1. Умисна дія, бездіяльність або недбалість Страхувальника або його уповноважених
представників, неодноразове порушення Правил техніки безпеки, вимог проектної
документації, технології проведення будівельно-монтажних i пусконалагоджувальних робіт
Страхувальником та особами, відповідальними за їх організацію i виконання.
5.1.2. Подання вимоги про відшкодування шкоди будь-якою особою або організацією:
5.1.2.1. які прямо або непрямо контролюються або керуються Страхувальником;
5.1.2.2. які прямо або непрямо контролюють Страхувальника або керують ним, відносно
яких Страхувальник є компаньйоном, якщо лише така позовна вимога не спровокована i подана
цілком незалежно від Страхувальника.
5.1.3. Постійний, регулярний або тривалий термічний вплив або вплив газів, пару,
променів, рідин, вологи або будь-яких, у тому числі неатмосферних опадів (сажі, кіптяви, диму,
пилу та ін.).
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5.1.4. Вплив радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання, в тому числі того,
що виділяється радіоактивними речовинами альфа-, бета- чи гама- випромінювання,
випромінювання нейтронів та такого, що надходить від прискорювачів заряджених часток
оптичних (лазери), мікрохвильових (мазери) чи аналогічних квантових генераторів.
Це обмеження не діє в разі, якщо при страхуванні відповідальності власників джерел
підвищеної небезпеки, такі джерела підвищеної небезпеки мають в своєму складі радіоактивні
елементи, та якщо це передбачено Договором страхування.
5.2. Інші виключення щодо відповідальності Страховика можуть передбачатися в
конкретному Договорі страхування.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
6.1. Страхова сума встановлюється на Договір страхування і може включати ліміти
відповідальності: на один страховий випадок, на одну Третю особу.
6.2. Розмір страхових сум встановлюються за домовленістю Сторін.
6.3. Страховик за укладеним Договором страхування несе відповідальність в межах тих
страхових сум, які зазначені в Договорі страхування.
6.4. Договором страхування може бути встановлене обмеження по кількості страхових
випадків – кількість страхових випадків, за якими Страховик здійснює виплату страхових
відшкодувань.
6.5. Розмір страхового платежу встановлюється на підставі базових річних страхових
тарифів.
6.6. При укладанні Договору страхування Страховик визначає конкретний розмір
страхового тарифу на підставі базових річних страхових тарифів, які наведені у Додатку №1
до цих Особливих умов і є їх невід’ємною частиною.
6.7. Порядок та форма сплати страхового платежу визначається Договором страхування.
6.8. У разі страхування на строк менший, ніж один рік, Договір страхування вважається
короткостроковим. Розрахунок страхового платежу здійснюється з урахуванням коефіцієнту
короткостроковості, зазначеного в Додатку №1 до цих Особливих умов.
6.9. В період дії Договору страхування, Страхувальник за згодою зі Страховиком, може
збільшити розмір страхової суми, уклавши додаткову угоду до Договору страхування та
сплативши додатковий страховий платіж, який розраховується за формулою:
ПД= (П2 – П1) х n/12 х К1, де
ПД – додатковий страховий платіж;
П1 та П2 – річні страхові платежі, розраховані відповідно за початковою та збільшеною
страховою сумою;
n – кількість місяців, до закінчення дії Договору страхування, при цьому неповний
місяць приймається за повний.
К1 – коефіцієнт короткостроковості, відповідає кількості повних місяців, що залишилися
до кінця дії Договору страхування. При цьому неповний місяць приймається за повний.
6.10. Суми страхового відшкодування матеріальних збитків, завданих Третім особам,
визначаються на підставі кошторису ремонтно-вiдновлювальних робіт, складеного експертною
комісією, за розцінками Держбуду України або іншим уповноваженим органом, з
вирахуванням безумовної франшизи:
6.10.1. На відшкодування матеріального збитку, завданого життю та здоров'ю Третіх осіб
- в розмiрi витрат на лікування в Україні, але не більше ліміту, встановленому у Договорі
страхування по кожному страховому випадку або на кожну Третю особу.
6.10.2. На відшкодування матеріального збитку, завданого Третім особам внаслідок
несвоєчасної здачі будинку в експлуатацію або неякісного виконання будівельно-монтажних
робіт - в розмiрi дійсних матеріально підтверджених витрат Третіх осіб (договір про оренду
альтернативного житла тощо) з вирахуванням безумовної франшизи, але не більше ліміту,
встановленому у Договорі страхування по кожному страховому випадку або на кожну Третю
особу.
6.10.3. На відшкодування моральних збитків, завданих Третім особам - згідно з рішенням
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суду.
6.11. Після виплати страхового відшкодування ліміт відповідальності Страховика
зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування.
7. ФРАНШИЗА
7.1. У Договорі страхування може встановлюватись безумовна франшиза.
7.2. Розмір безумовної франшизи становить 2% від страхової суми, якщо інше не
передбачене Договором страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком або іншим чином заявляє про свій
намір укласти Договір страхування.
8.2. Під час дії Договору страхування можуть вноситись зміни та доповнення до вже
діючого Договору страхування. При цьому:
8.2.1. Внесення змін та доповнень в Договір страхування здійснюється лише в письмовій
формі за взаємною згодою Сторін.
8.2.2. Всі зміни та доповнення в Договір страхування оформляються як додаток до
діючого Договору страхування, який є невід’ємною його частиною.
8.2.3. Сторона – ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про намір
внести зміни або доповнення в Договір страхування.
9. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1 Договір страхування може бути укладений:
9.1.1. на весь строк виконання робіт відповідно до проекту організації будівництва і
проекту виконання робіт;
9.1.2. на окремі етапи будівельно-монтажних робіт. Етапи будівельно-монтажних робіт
визначаються на підставі локальної кошторисної документації, графіка будівництва і
складаються з: підготовчих робіт, початку будівельно-монтажних робіт (нульовий цикл),
монтажу об’єкта, монтажу і установки устаткування, комунікацій, опоряджувальних робіт,
підготовчих робіт по здачі об’єкта в експлуатацію, пусконалагоджувальних робіт;
9.1.3. на календарний строк.
9.2. Місцем дії Договору страхування є Україна, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
9.3. Договором страхування можуть бути обумовлені територіальні обмеження
страхування.
9.4. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.5. Дія Договору страхування закінчується в 24 години дня, зазначеного в Договорі
страхування, як день закінчення дії Договору.
10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Страхувальник зобов'язаний:
10.1. До настання страхового випадку при укладанні Договору страхування надати
Страховику всю необхідну йому інформацію, що підтверджує обґрунтованість заявленої
страхової суми та дозволяє встановити ступінь страхового ризику.
10.2. Вчасно, у встановленому Договором страхування порядку i визначені строки,
вносити плату за страхування (страхові платежі).
10.3. Негайно повідомляти Страховика про зміни в ступені ризику.
10.4. Повідомляти Страховика про вci укладені угоди щодо предмета Договору
страхування, в тому числі і договори страхування з іншими Страховиками.
10.5. Вжити всіх заходів щодо запобігання виникнення страхового випадку, виконувати
вci норми будівництва та реконструкції застрахованого предмета Договору страхування.
10.6. Після настання страхового випадку Страхувальник зобов'язаний протягом 2 (двох)
робочих днів повідомити про це Страховика.
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Страхувальник має право:
10.7. На дострокове припинення дії Договору страхування згідно Закону України «Про
страхування».
10.8. У випадку втрати Договору страхування в період його дії звернутися до Страховика
з письмовою заявою про видачу дублікату. З моменту видачі дублікату, втрачений оригінал
вважається недійсним.
10.9. У разі настання страхового випадку отримати від Страховика страхове
відшкодування.
10.10. Оскаржити у судовому порядку відмову Страховика у виплаті страхового
відшкодування.
10.11. Договором страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Страхувальника.
Страховик зобов'язаний:
10.12. Ознайомити Страхувальника з Особливими умовами страхування.
10.13. Протягом 2 (двох) робочих днів, як буде отримано письмове повідомлення про
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
вчасної виплати страхового відшкодування.
10.14. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату
страхового відшкодування у передбачений Договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами Договору страхування;
10.15. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
10.16. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування.
10.17. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан за
винятком випадків, передбачених законом.
Страховик має право:
10.18. Перевіряти відповідність дійсності наданих Страхувальником відомостей щодо
предмету Договору страхування.
10.19. Перевіряти дотримання Страхувальником умов Договору страхування, інструкцій
та положень, що регулюють діяльність останнього.
10.20. Самостійно з'ясовувати причини i обставини страхових випадків.
10.21. Запитувати у Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту
настання страхового випадку i визначення розміру збитків, включаючи відомості, що
становлять комерційну таємницю.
10.22. При необхідності, направляти запити до компетентних органів щодо надання
відповідних документів та інформації, що підтверджують факт i причини настання страхових
випадків.
10.23. Вести вiд імені Страхувальника переговори i укладати угоди щодо врегулювання
вимог Тpeтix осіб про відшкодування завданого їм збитку за умови наявності довіреності від
Страхувальника, проводити експертизу пред'явлених вимог до Страхувальника.
10.24. Брати на себе ведення вcix справ у судових органах від імені i за дорученням
Страхувальника.
10.25. Вимоги до осіб, винних в настанні страхового випадку.
10.26. Договором страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Страховика.
11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1.
Повідомити Страховика про настання страхового випадку на протязі 2 (двох)
робочих днів з дня настання страхового випадку, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
11.2.
Відповідно характеру завданої шкоди сповістити про завдання шкоди відповідні
спеціалізовані компетентні органи (управління пожежної охорони, ДАІ інші структурні
підрозділи МВС, спеціалізовані комітети тощо).
11.3.
Вжити всіх можливих заходів для встановлення та документального
підтвердження причин, обставин, характеру та розміру завданих збитків та шкоди.
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11.4.
Надати Страховику документи, зазначені в розділі 13 цих Особливих умов,
необхідні для встановлення причин, обставин та наслідків страхового випадку.
11.5.
Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково чи повністю вимоги,
пред’явлені йому у зв’язку з завданням шкоди, а також не брати на себе ніяких зобов’язань з
врегулювання таких вимог як в судовому, так і в не судовому порядку, не подавати апеляцій
на рішення суду без письмової згоди на це Страховика, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
11.6.
При представленні Страховиком інтересів Страхувальника у суді, оформити та
видати нотаріально завірену довіреність особам, визначених Страховиком, або укласти зі
Страховиком договір-доручення для врегулювання Страховиком Претензії Третіх осіб до
Страхувальника, якщо це передбачене Договором страхування.
11.7.
Забезпечити участь Страховика в огляді завданої шкоди, у встановленні
обставин, причин, наслідків та розміру завданої шкоди, якщо це передбачене Договором
страхування.
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. У разі необхідності Страховик може посилати запити щодо відомостей, пов'язаних зі
страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших
підприємств, установ, організацій, що мають інформацію про обставини страхового випадку, а
також самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
12.2. З моменту подання Страхувальником заяви про страховий випадок та надання
необхідних документів, згідно розділу 13 цих Особливих умов, протягом 15 (п’ятнадцяти)
календарних днів Страховик повинен належним чином провести експертизу, прийняти рішення
про виплату (або відмову у виплаті) страхового відшкодування та оформити страховий акт.
12.3. Виплата страхового відшкодування Страхувальнику здійснюється Страховиком протягом
7 (семи) банківських днів від дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, якщо
інший строк не передбачений у Договорі страхування.
12.4. Якщо Страхувальник не є єдиною особою, відповідальною за завдання збитків
потерпілим, Страховик виплачує страхове відшкодування відповідно до частки, що припадає на
Страхувальника.
12.5. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком не може
перевищувати розміру прямого фактично збитку. Розмір страхового відшкодування як за
одним, так і за декількома страховими випадками не може перевищувати розміру страхової
суми.
12.6. Якщо на момент настання страхового випадку діяли інші договори страхування
відносно предмету Договору страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування в
розмірі частки фактично здійснених та/ або заявлених виплат Страхувальника за страховим
випадком, яка визначається, як відношення страхової суми за Договором страхування до
сукупної страхової суми за всіма діючими договорами страхування.
12.7. Страховик несе відповідальність пропорційно сплаченим страховим платежам. Якщо
на момент настання страхового випадку страхова премія за Договором страхування сплачена не
у повному обсязі (за умови, коли Договором страхування передбачена сплата страхового
платежу частинами), Страхувальник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів сплатити
страхову премію у повному обсязі, в іншому разі страхове відшкодування буде сплачено у
розмірі, пропорційному сплаченій страховій премії.
13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
13.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі таких документів:
- Договір страхування або його дублікат;
- заява про настання страхового випадку, за формою, встановленою Страховиком, з
зазначенням сум Претензій Третіх осіб;
- документи, що підтверджують Третю особу;
а також:
13.1.1. При відшкодуванні згідно п. 4.1.2. цих Особливих умов:
- документи, що підтверджують факт настання та причини страхового випадку, а також
розмір збитків (акти про нещасний випадок за встановленою формою; довідки органів відомчих
аварійних служб, ремонту електромереж, висновки відомчих комісій, експертиз та інших
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компетентних органів; документи з лікарських закладів, що підтверджують діагноз та витрати
на лікування).
13.1.2. При відшкодуванні згідно п. 4.1.3. цих Особливих умов:
- документи, що підтверджують факт настання та причини страхового випадку, а також
розмір збитків (документ, що свідчить про строк здачі об’єкта будівництва, висновки відомчих
комісій, експертиз та інших компетентних органів; договір оренди альтернативного житла).
13.1.3. При відшкодуванні згідно п. 4.1.4. цих Особливих умов:
- рішення суду про розмір виплати моральних збитків, що понесла Третя особа внаслідок
неякісного виконання будівельно-монтажних робіт.
13.2. У разі необхідності Страховик має право запросити надання інших документів,
необхідних у кожному конкретному випадку, для підтвердження факту та причин настання
страхового випадку.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ
ВИПЛАТ
14.1. Підставами для відмови в виплаті 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 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. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків.
14.1.5. Неподання необхідних документів, зазначених в розділі 13 цих Особливих умов.
14.1.6. Незастосування Страхувальником заходів з усунення виявлених факторів, що
підвищують ймовірність настання страхового випадку, про необхідність усунення яких
письмово вказував Страховик.
14.1.7. Відшкодування Страхувальником завданої ним шкоди без письмової згоди на те
Страховика.
14.1.8. В інших випадках, передбачених законом.
14.2.
Рішення про відмову у страховому відшкодуванні приймається Страховиком не
пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання від Страхувальника усіх
необхідних документів, зазначених в розділі 13 цих Особливих умов та складання страхового
акту і повідомляється Страхувальнику та Вигодонабувачу в письмовій формі з обґрунтуванням
причин відмови.
14.3. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником або
Вигодонабувачем у судовому порядку.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Договір страхування припиняє дію за згодою Сторін, а також у випадках:
15.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування.
15.1.2. Виконання Страховиком обов’язків перед Страхувальником у повному обсязі.
15.1.3. Набуття чинності рішення суду про визнання Договору страхування недійсним.
15.1.4. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки.
При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачено умовами Договору страхування.
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15.1.5. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22,
23 і 24 Закону України «Про страхування».
15.1.6. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
15.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
15.2.
Дію Договору страхування може бути поновлено, якщо його дію було припинено
внаслідок несплати Страхувальником в строк, передбачений Договором страхування,
страхового платежу (будь якої його частини). Строк дії Договору страхування при цьому не
подовжується. Страховик не несе відповідальності по Договору страхування за період з
моменту його припинення та до моменту поновлення.
15.3.
Дія Договору страхування може бути достроково припинена за ініціативою однієї
із Сторін, якщо це передбачене Договором страхування. Про намір достроково припинити дію
Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30
(тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
15.4.
У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування,
що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.5.
У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за час дії Договору страхування з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
15.6.
Розрахунок між Сторонами, в разі дострокового припинення дії Договору
страхування та за умови відсутності за таким Договором страхування неврегульованих
Сторонами питань по страховим випадкам, здійснюється на протязі 10 (десяти) днів з дати
дострокового припинення дії Договору страхування, зазначеної в заяві про дострокове
припинення дії Договору страхування.
15.7.
В разі наявності неврегульованих Сторонами питань по страховим випадкам на
дату подання заяви про дострокове припинення дії Договору страхування, або, якщо страховий
випадок настав в період після подання заяви про дострокове припинення дії Договору
страхування по дату дострокового припинення дії Договору страхування, то розрахунок між
Сторонами здійснюється на протязі 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату
страхового відшкодування (підписання страхового акту) або про відмову в такій виплаті.

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1.
Суперечки щодо Договору страхування вирішуються шляхом переговорів. При
недосягненні згоди суперечки мають бути розглянуті у судовому порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. За згодою Сторін в Договір страхування можуть бути включені інші умови, якщо
вони відповідають чинному законодавству України та не суперечать цим Особливим умовам.
17.2. Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні виплат, зазначені у цих Особливих умовах, але які не передбачені Законом України
«Про страхування» повинні бути передбачені Договором страхування.
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Додаток №1
до Особливих умов добровільного страхування відповідальності перед Третіми особами
при виконанні будівельних та монтажних робіт
Базові річні страхові тарифи
1. Базові річні страхові тарифи за цими Особливими умовами встановлюються залежно від
ризиків, прийнятих на страхування і визначаються у відсотках від розміру страхової
суми:
Таблиця 1
№

Страхові ризики

Базовий
страховий
тариф, %

п/п
1.
2.

3.
4.

Матеріальний збиток, завданий майну Третіх осіб.

0,3
0, 4

Матеріальний збиток, завданий життю та здоров'ю Третіх осіб
Матеріальний збиток, завданий Третім особам внаслідок
несвоєчасної здачі будинку в експлуатацію або неякісного
виконання будівельно-монтажних робіт
Моральні збитки, нанесені Третім особам внаслідок неякісного
виконання будівельно-монтажних робіт

0, 8
0, 6

2. При страхуванні строком до одного року до базового річного страхового тарифу
застосовується поправочний коефіцієнт в залежності від строку страхування:
Таблиця 2
Строк страхування

Поправочний коефіцієнт К

до 1 місяця

0,20

до 2 місяців

0,25

до 3 місяців

0,30

до 4 місяців

0,40

до 5 місяців

0,50

до 6 місяців

0,60

до 7 місяців

0,65

до 8 місяців

0,70

до 9 місяців

0,75

до 10 місяців

0,80

до 11 місяців

0,90

12 місяців

1,00

3. У кожному конкретному випадку Страховик має право застосувати підвищуючі від 1,0 до 2,5
та понижуючі від 0,10 до 1,0 коефіцієнти.
4. Норматив витрат на ведення справи – 30% від страхового тарифу.

Актуарій

Шапошнікова С. В.
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