ГЛОСАРІЙ
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником i Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання Страхового випадку
здійснити Страхову виплату Страхувальнику (подати допомогу, виконати послугу тощо),
а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови Договору.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали
із Страховиками Договори страхування.
Вигодонабувачем визнається фізична або юридична особа, що призначена
Страхувальником, при укладенні Договору страхування для отримання страхового
відшкодування, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних,
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з
Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей,
передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на
здійснення Страхової діяльності.
Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних,
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з
Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей,
передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на
здійснення Страхової діяльності.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування i яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася i з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату Страхового
відшкодування Страхувальнику.
Страхова сума - грошова сума, в 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.
Страховий платіж (Страховий внесок, Страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий тариф - ставка Страхового внеску з одиниці Страхової суми за визначений
період страхування.
Навмисні дії - дії, наявність яких встановлюється на підставі матеріалів та висновків
суду чи відповідних компетентних органів, які проводили розслідування за даним
випадком.
Франшиза - визначена частина збитків Страхувальника, що не підлягає
відшкодуванню Страховиком згідно з Договором страхування. При безумовній франшизi
відповідальність Страховика визначається розміром збитку за винятком франшизи. При
умовній франшизi Страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його
розмір не перевищує розміру франшизи, i збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо
його розмір перевищує франшизу.
Контракт – договір на будівельні та/ або монтажні роботи.
Власність (майно) - будівельні матеріали, конструкції, будівельні механізми,
обладнання, об'єкт, що споруджується чи його частина, включаючи тимчасові споруди i
комунікації, які належать до вартості Контракту.
Будівельний майданчик - визначена земельна ділянка чи територія, на якій ведуться
будівельні роботи, де розташовано будівельні матеріали та конструкції, технологічне
обладнання та тимчасові забудови, що забезпечують благоустрій і експлуатацію
комунікаційного приладдя.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Особливі умови добровільного страхування будівельно-монтажних робіт (надалі
Особливі умови) розроблені згідно з діючим законодавством України, Законом України
"Про страхування", нормативними актами про будівництво.
1.2. За цими Особливими умовами Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія
«БРОКБІЗНЕС» (надалі Страховик) укладає Договори страхування будівельно-монтажних
робіт з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (надалі
Страхувальники).
1.3. Відповідно до Договору страхування будівельно-монтажних робіт Страховик бере
на себе зобов'язання, за обумовлену в Договорі страхування плату (Страхову премію), при
настанні передбаченої в Договорі події (Страхового випадку) відшкодувати
Страхувальнику або Вигодонабувачу, заподіяні внаслідок цієї події збитки (виплатити
Страхове відшкодування) у межах визначеної Договором Страхової суми.
1.4. Страхувальник вправі, при укладанні Договору страхування будівельно-монтажних
робіт, призначати особу (Вигодонабувача) для одержання Страхових виплат за Договором
страхування, а також замінити його іншою особою до настання Страхового випадку,
письмово повідомивши про це Страховика.
1.5. Не допускається страхування протиправних інтересів.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом Договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать
закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а саме:
2.1.1. Комплекс будівельно-монтажних робіт (далi по тексту БМР), що складається з:
об’єктів будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту,
включаючи допоміжні об’єкти, матеріали, що знаходяться на будмайданчику, необхідні
для здійснення будівельно-монтажних робіт;
На страхування може прийматися як усе будівництво, всі об’єкти i споруди, що
необхідні для будівництва та знаходяться на будмайданчику, так i окремі об’єкти, що
входять в його склад або окремі етапи будівельно-монтажних робіт;
2.1.2. Продукція пусконалагоджувальних робіт, (далi по тексту - ПНР);
2.1.3. Тимчасові будівлі та споруди, намети та інші подібні приміщення, що
споруджені для проміжних цілей та до будівель не відносяться, будівельні ліси, інженерні
мережі (далi по тексту - тимчасові будови);
Споруди - комунікації, системи, апарати, верстати, передаючі механізми та силові
машини, інші механізми та обладнання будівельного виробничо-технологічного циклу
при умові, що всі їх елементи розташовані в тому технологічному зв'язку між собою i
використовуються для тих речовин i матеріалів, які відображені в технічному регламенті
(ПОБi), монтажно-технiчних схемах та інших документах, що описують виробничий
цикл;
2.1.4. Будівельні машини, механізми i устаткування (бульдозери, екскаватори та iн.),
призначені для виробництва підрядних робіт на будівельному майданчику, i не допущені
до експлуатації на шляхах загального користування, (далi по тексту - Машини i устаткування);
2.1.5. Існуючі нерухомі об’єкти, що знаходяться на будівельному майданчику,
призначені для здійснення їх реконструкції, технічного переоснащення, капітального
ремонту, (далi по тексту - нерухомість).
2.2. На страхування може прийматися додатково:
- роботи з проектування;
- витрати на розчищення території, упорядкування застрахованого майна після
настання страхового випадку (у межах узгодженого ліміту).
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3. СТРАХОВІ РИЗИКИ
3.1 Страховими ризиками, на випадок виникнення яких проводиться страхування є
наступні події:
3.1.1. Техногенна аварія:
3.1.1.1. пожежа (займання в результаті удару блискавки, вибуху газу, уживаного для
побутових цілей, ушкодження в системі електроустаткування, вибуху пару, паливо-,
газопроводів i відповідних сховищ, машин, агрегатів), впливу води, використаної для
пожежогасіння;
3.1.1.2
аварія
(вибух)
при
проведенні
вибухових,
бурильних,
газо-,
електрозварювальних та інших робіт;
3.1.1.3. аварії інженерних мереж (водопровід, каналізація, теплопостачання),
затоплення водою (ушкодження) котлованів, шпар, устаткування, конструкцій,
механізмів;
3.1.1.4. затоплення водою котлованів, свердловин, обладнання, механізмів,
конструкцій;
3.1.1.5. пошкодження об’єктів будівництва будівельною та іншою технікою чи
робітниками, котрі зайняті на будівельних чи експлуатаційних роботах;
3.1.2. обвал, осипання, опускання чи підняття ґрунту, повені, сповзання ґрунту;
3.1.3. стихійні лиха:
- блискавка;
- буря, вихор, ураган, смерч;
Під даними явищами розуміють переміщення повітря, викликане природними
процесами в атмосфері зi швидкістю не менше 60 км/год.
- град, снігопад або злива;
- землетрус.
Збитки від землетрусу належать відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо
Страхувальник доведе, що при проектуванні та будівництві застрахованих будівель
належним чином враховувались сейсмологічні умови місцевості, на якій знаходяться
застраховані будівлі;
3.1.4. протиправні дії третіх осіб (викрадення будівельних матеріалів, частин та вузлів
будівельних машин та механізмів, пошкодження об’єктів будівництва на будівельному
майданчику та ін.);
3.1.5. ненавмисне порушення норм i правил виробництва (недбалість, необачність,
неуважність) особами, що не є відповідальними за організацію роботи;
3.2. У разі настання страхового випадку внаслідок ризиків, перелічених вище,
покриваються доцільні витрати на запобігання або зменшення збитків (запобігання
поширення пожежі, рятування майна тощо).
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯІ
4.1. Не підлягають страхуванню:
4.1.1. Транспортні засоби, допущені до експлуатації на шляхах загального
користування, якщо інше не передбачено Договором страхування;
4.1.2. Рухоме майно приймається на страхування тільки в тому місці (приміщенні або
території), яке вказане в Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
При переміщенні рухомого майна за межі вказаного місця, дія Договору страхування
для цього майна припиняється, якщо інше не обумовлено особливими умовами Договору
страхування;
4.1.3. Будівельна продукція та майнові коштовності на об’єктах що не охороняються,
якщо інше не передбачено особливими умовами Договору страхування;
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4.1.4. Будівельні механізми, майнові цінності, що не належать Страхувальнику, але
щодо збереження яких він має законний майновий інтерес, якщо інше не передбачено
Договором страхування;
4.1.5. Паливно-мастильні матеріали, хімікати, охолоджувальні рідини та інші
допоміжні матеріали, вироблені за місцем страхування, продукція (окрім необхідної для
застрахованих будівельно-монтажних робіт), дорогоцінні метали, камені.
4.2. До страхових випадків не відносяться і Страховик не виплачує страхове
відшкодування, якщо шкода предмету Договору страхування спричинена:
4.2.1. Будь-якими військовими діями, а також маневрами або іншими військовими
заходами.
4.2.2. Громадянською війною, революцією, повстанням, заколотом, конфіскацією,
реквізицією, арештом, знищенням або пошкодженням майна за розпорядженням
військової або цивільної влади.
4.2.3. Наміром Страхувальника або його робітників (навмисно або через
необережність) учинить або припустить дії, що ведуть до настання страхового випадку.
4.2.4. Підвищенням ступеню ризику і Страхувальник не сповістить про це Страховика
до настання страхового випадку.
4.2.5. Самозайманням, шумуванням, гниттям, корозією та іншими подібними
процесами, неминучими в роботі або викликані природними властивостями матеріалів,
речовин, що застосовуються у будівництві чи з яких виготовлене застраховане майно.
4.2.6. Обвалом будинків, споруд через ветхість, знос.
4.2.7. Пошкодженням вогнем не через пожежу, а внаслідок обробки застрахованого
майна вогнем, теплом або іншого термічного впливу з метою їх переробки, наприклад:
для сушення, варення, копчення, гарячої обробки або плавлення металів та ін.
4.2.8. Порушення правил протипожежної охорони, правил схову вогненебезпечних
речовин та предметів чи інших правил, встановлених у відношенні до процесу
будівництва та окремих видів майна.
4.2.9. Знищення та/ або пошкодження застрахованої власності гризунами та/ або
іншими шкідниками.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
5.1. Відповідальність Страховика перед Страхувальником обмежена Страховою сумою,
що визначена в Договорі страхування. Ця сума погоджується Страховиком і
Страхувальником і розглядається як ліміт відповідальності Страховика по відшкодуванню
збитків, завданих Страхувальнику.
5.2. Страхова сума не повинна перевищувати дійсної вартості переліку майна,
майновий інтерес щодо якого є предметом Договору страхування в місці його
знаходження в день укладення Договору страхування. Відповідальність за точність
визначення вартості майна лежить на Страхувальнику.
5.3. Страхова сума визначається на підставі наступних умов:
5.3.1. Для об’єктів контрактних робіт („БМР”, „ПНР”) - виходячи з їх повної контрактної
(кошторисної) вартості.
5.3.2. Для тимчасових будівель, споруд та інших засобів - за ціною придбання з
врахуванням проведених індексацій, за виключенням зносу на момент укладення Договору
страхування. Знос визначається на підставі норм амортизаційних відрахувань по основним
фондам, встановлених чинним законодавством.
5.3.3. Страхова сума „Машин” визначається відповідно до балансової вартості або вартості
придбання аналогічного обладнання на момент укладення Договору страхування. Для
„Машин”, отриманих по договору оренди – виходячи з їх балансової вартості з урахуванням
зносу на момент укладення Договору страхування за даними бухгалтерського обліку
підприємства – орендодавця.
5.3.4. Страхова сума „устаткування” визначається на підставі кошторисної вартості з
урахуванням витрат на монтаж, пусконалагоджування, а також транспорті витрати на доставку.
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5.4. У разі страхування за додатковими умовами, зазначеними в п.2.2. цих Особливих
умов:
5.4.1. Страхова сума проектних робот визначається з контрактної вартості робіт.
5.4.2. У разі страхування витрат на розчищення території, упорядкування
застрахованого майна після настання страхового випадку, Страхова сума визначається
Страхувальником зі згодою Страховика.
5.5. Якщо Страхова сума, що визначена в Договорі страхування, складає частку
вартості застрахованого об’єкта будівництва, майновий інтерес щодо якого є предметом
Договору страхування, страхове відшкодування виплачується в тій самій частці від
визначеної суми збитків за страховим випадком (страхування в занижених сумах).
Страхова сума встановлюється окремо по кожному об’єкту будівництва, майновий
інтерес щодо якого є предметом Договору страхування, або сукупності об’єктів
будівництва, майновий інтерес щодо яких є предметом Договору страхування,
перелічених у такому Договорі.
5.6. Сума всіх виплачених страхових відшкодувань не повинна перевищувати
Страхової суми.
5.7. Після виплати страхового відшкодування Страхова сума зменшується на розмір
виплаченого відшкодування.
5.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза, тобто частина збитків,
заподіяних Страхувальнику, що не відшкодовується Страховиком.
5.9. Розмір франшизи встановлюється за згодою між Страхувальником і Страховиком.
5.10. Франшиза може встановлюватися по кожному предмету Договору страхування і
страховому випадку.
6. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
6.1. Розмір страхового платежу розраховується Страховиком на базі річних страхових
тарифів, наведених у Додатку №1 цих Особливих умов.
6.2. Форма оплати страхового платежу (готівкова, безготівкова) і порядок оплати
(одноразово або частинами) узгоджуються сторонами.
6.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.4. Якщо страховий платіж сплачується частинами, то Страховик при виплаті
страхового відшкодування отримує з Страхувальника неоплачену його частину або
сплачує страхове відшкодування пропорційно сумі внесених страхових платежів.
6.5. При страхуванні на строк менший, ніж один рік Договір страхування вважається
короткостроковим, а страховий платіж обчислюється з врахуванням корегуючого
коефіцієнта короткостроковості К:
Строк страхування, місяців
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Коефіцієнт короткостроковості К
0, 25
0, 4
0, 5
0, 6
0, 65
0, 7
0, 75
0, 8
0, 85
0, 9
0, 95

6.6. Страхувальник згідно з укладеними Договорами страхування має право вносити
платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент - у іноземній
вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
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6.7. При укладанні договору страхування на новий строк і відсутності виплат
страхового відшкодування за минулий період, Страховик надає Страхувальнику щорічну
знижку в розмірі:
 на другий рік страхування - 5% від встановленого страхового платежу;
 на третій рік страхування - 10%;
 на четвертий рік страхування та ін. - 15%.
Загальна знижка за весь період страхування не може перевищувати 25% від
визначеного страхового платежу за страхування.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1 Договір страхування може бути укладений:
7.1.1. на весь строк виконання робіт відповідно до проекту організації будівництва і
проекту виконання робіт;
7.1.2. на весь строк виконання робіт відповідно до проекту організації будівництва і
проекту виконання робіт та гарантійний строк;
7.1.3. 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;
7.1.4. на календарний строк.
7.2. Відповідальність Страховика настає з 00 годин календарної дати, коли
Страхувальник сплатив страховий платіж або першу його частину, але не раніше вказаної
в договорі дати початку строку страхування, якщо інше не передбачено в Договорі
страхування.
7.3. Дія договору страхування закінчується о 24 годині дати, визначеної в Договорі
страхування як дата закінчення дії Договору страхування або після закінчення строку
страхування з відстрочкою платежу.
7.4. Дія договору страхування припиняється у випадках:
7.4.1. Закінчення строку його дії.
7.4.2. Виконання Страховиком своїх зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
7.4.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
страхування строки.
7.4.5. Реорганізації Страхувальника.
7.4.6. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законом.
7.4.7. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.
7.4.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.
7.5. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
7.6. 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 страхових
відшкодувань та 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.
7.7. 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
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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 відшкодувань та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
7.8. У разі призупинення будівництва, Договір страхування не розривається, але
страхування зупиняється у відношенні предметів Договору страхування, що були
прийняті на страхування на строк до 1 (одного) року. Страховий захист починає діяти
знову з моменту продовження будівельних робіт.
Факт призупинення визначається на підставі копії документу, встановленої форми про
консервацію об'єкту.
7.9. Місцем дії Договорів страхування будівельно-монтажних робіт, укладених
відповідно до цих Особливих умов є територія України, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву за формою, встановленою Страховиком або іншим чином заявляє про свій намір
укласти Договір страхування.
8.2. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
8.3. Заява повинна містити усі необхідні відомості про предмет Договору страхування,
бути підписаною повноважною особою та завірена печаткою.
8.4. За бажанням Страхувальника договір страхування може бути укладено на повну
вартість майна, або на певну частку (процент) цієї вартості, але не менше 50%
(страхування в частці) про що повинно бути відмічено у Договорі страхування.
8.5. При укладанні договору страхування, Страхувальник зобов'язаний сповістити
Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення
ступеня страхового ризику щодо прийнятого на страхування майна, а також письмово
дати відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеня
ризику у відношенні майна, що страхується.
8.6. При укладанні Договору страхування Страхувальник надає Страховику
можливість:
8.6.1. огляду будівельного майданчику, що включає об’єкт будівництва, майновий
інтерес щодо якого є предметом Договору страхування;
8.6.2. ознайомлення з необхідною проектно-кошторисною документацією на об'єкт,
що будується з повною відповідальністю за її відповідність дійсності та державним i
відомчим нормативам i законодавчим актам;
8.6.3. одержати інформацію про договори страхування, укладені у відношенні цього
предмету Договору страхування з іншими страховими компаніями;
8.6.4. ознайомитись із змістом договорів, що відносяться до будівництва;
8.6.5. одержати відомості про стан будівництва аналогічних об’єктів.
8.7. Одночасно з заявою на страхування Страхувальник за вимогою Страховика надає:
8.7.1. Договір підряду (контракт) на проведення будівельно-монтажних робіт;
8.7.2. технічні правила будівництва та експлуатації об’єкта;
8.7.3. іншу документацію по виконанню будівельно-монтажних робіт та визначенню їх
вартості;
8.7.4. копію здійснення ліцензії на право здійснення будівельно-монтажних робіт;
8.7.5. копії деяких документів стосовно Фонду фінансування будівництва (ФФБ) у т.ч.
копію Правил ФФБ.
8.8. У разі зміни умов Договору страхування в період його дії (зміни Страхової суми,
строку будівництва та ін.) за згодою сторін складається доповнення до Договору
страхування – додаткова угода.
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8.9. Додаткова угода набирає чинності з дати його підписання Страховиком і
Страхувальником за умови сплати додаткового страхового платежу, якщо це передбачено
цією додатковою угодою.
9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. Призначити Вигодонабувача.
9.1.2. На зміну умов Договору страхування.
9.1.3. На дострокове припинення Договору страхування, згідно з п.7.5., 7.6. цих
Особливих умов.
9.1.4. У випадку втрати договору страхування (свідоцтва, поліса, сертифікату) в період
його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дублікату. З моменту
видачі дублікату, втрачений оригінал вважається недійсним.
9.1.5. У разі настання страхового випадку отримати від Страховика страхове
відшкодування.
9.2. Страхувальник зобов'язаний:
9.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
9.2.2. 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.
9.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього
предмету Договору страхування.
9.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
9.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами Договору страхування.
9.2.6. Вести облік застрахованого майна, мати в наявності і зберігати копії
бухгалтерських документів окремо з метою мінімізації вірогідності їх знищення або
втрати разом із застрахованим майном.
9.2.7. Не розпочинати і не припускатись будь-яких дій, що підвищують ступінь
страхового ризику не сповістивши про це Страховика.
9.2.8. На протязі 3 (трьох) днів письмово повідомити Страховика про зміни, що стали
йому відомі, стосовно обставин, повідомлених Страховику при укладанні Договору
страхування, якщо ці зміни можуть істотно вплинути на збільшення ступеня страхового
ризику, а саме:
9.2.8.1. реконструкції виробництва;
9.2.8.2. заміни сировини, речовин, матеріалів;
9.2.8.3. зміни послідовності технологічних операцій, схеми і режиму процесів;
9.2.8.4. зміни графіка робіт і (або) зміни персоналу;
9.2.8.5. перехід майна іншому управителю;
9.2.8.6. припинення, призупинення будівництва (консервації об'єкту);
9.2.8.7. суттєва зміна характеру будівництва, знос, перебудова або переустаткування
будинків або споруд та інше.
9.2.9. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, не
допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею Страховика, третім особам.
9.2.10. Здійснити заходи щодо запобігання та зменшення збитків, у разі настання
страхового випадку та відноситись до застрахованого майна так, ніби воно не
застраховане.
9.2.11. Дотримуватись правил пожежної та технічної безпеки, забезпечити охорону
об’єкту будівництва.
9.2.12. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.
9.3. Страховик має право:
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9.3.1. Перевіряти достовірність відомостей, що подаються йому Страхувальником.
9.3.2. Проводити перевірку стану застрахованого майна при укладанні Договору
страхування (передстрахувальна експертиза) і впродовж усього часу його дії.
9.3.3. Перевіряти дотримання норм техніки безпеки, технології будівництва з точки
зору забезпечення безпеки будівництва.
9.3.4. У разі необхідності надсилати запит у компетентні органи для надання ними
відповідних документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання
страхового випадку.
9.3.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причини
відмови. 9.3.6. Достроково припинити дію Договору страхування згідно п. 7.5., п.7.7. цих
Особливих умов.
9.3.7. Відкласти виплату страхового відшкодування до моменту набрання чинності
рішенням суду, якщо проти Страхувальника або одного з його представників порушено
карну справу з приводу страхового випадку.
9.3.8. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить право
регресної вимоги, згідно чинного законодавства України.
9.4. Страховик зобов'язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника Особливими умовами страхування.
9.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику.
9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату
страхового відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами Договору страхування.
9.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору.
9.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування.
9.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан за
винятком випадків, передбачених законом.
9.4.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. У разі настання страхового випадку, у зв'язку з чим Страхувальник звертається до
Страховика з заявою про виплату страхового відшкодування, Страхувальник
зобов'язаний:
10.1.1. Негайно, і в будь-якому разі не пізніше 48 годин після того як йому стало відомо
про настання страхового випадку, письмово сповістити про це Страховика або його
представника.
10.1.2. Як тільки йому стане відомо про настання страхового випадку, сповістити про
це відповідні компетентні органи.
10.1.3. Прийняти всі можливі заходи щодо запобігання або зменшення збитків і
рятування застрахованого майна. Якщо виявиться можливим, Страхувальник повинен
запросити у Страховика інструкції, щодо своїх дій в цій ситуації.
10.1.4. Надати Страховику або його представникам можливість:
10.1.4.1. проводити огляд пошкодженого або знищеного майна;
10.1.4.2. розслідувати страховий випадок, для визначення розміру збитку перевіряти
всі бухгалтерські книги, рахунки, накладні й інші документи або їх засвідчені копії, якщо
документи були втрачені, і дозволяти робити копії з них;
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10.1.4.3. брати участь у заходах щодо зменшення збитку і рятування застрахованого
майна, проте ці дії Страховика або його представників не можуть розглядатися, як
зобов’язання виплатити страхове відшкодування.
10.1.5. За вимогою Страховика надати всю інформацію, необхідну для визначення
розміру і причини пошкоджень або знищення застрахованого майна.
10.1.6. У випадку знищення або пошкодження застрахованого майна надати
Страховику опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна в строки, узгоджені із
Страховиком, але в будь-якому разі не пізніше двох тижнів з дня настання страхового
випадку. Опис складається із зазначенням вартості пошкодженого або знищеного майна
внаслідок страхового випадку. Витрати на складання опису несе Страхувальник.
10.1.7. Зберегти картину пошкодження при страховому випадку до складання
Страховиком акту огляду.
Страхувальник має право змінювати обстановку щодо розташування майна після
страхового випадку, виходячи із міркувань безпеки і зменшення розмірів збитків, за
згодою Страховика, або після двох тижнів з дня повідомлення Страховика про страховий
випадок.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором
страхування та чинним законодавством на підставі заяви Страхувальника і страхового
акту, складеного Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром).
11.2. Для одержання страхового відшкодування, Страховику не пізніше двох тижнів,
якщо інший строк не передбачений Договором страхування, повинні бути надані
наступні документи:
11.2.1. довідки або висновки від компетентних органів (акти протипожежних,
правоохоронних органів; висновки пожежно-технічної експертизи; акти, висновки
аварійно-технічних служб; державних комісій, що свідчать про рівень пожежної безпеки
із вказівкою дати останнього обстеження будівельного майданчика державним
інспектором по пожежному нагляду; акти про обстеження тепло-, водо-, опалювальних і
каналізаційних систем), що підтверджують факт настання страхового випадку і його
причини;
11.2.2. геологічна фотографія об’єкту будівництва, майновий інтерес щодо якого є
предметом Договору страхування страхування;
11.2.3. висновок регіональної метеорологічної служби;
11.2.4. Договір страхування (страховий поліс, свідоцтво, сертифікат);
11.2.5. підписаний Страхувальником перелік всього втраченого, знищеного або
пошкодженого майна із зазначенням його вартості та Страхової суми;
11.2.6. відповідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки і
накладні, виписки з книг складського обліку та ін.);
11.2.7. документи, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення
пошкодженого майна;
11.2.8. інші документи або відомості, на запит Страховика, що необхідні для з'ясування
обставин страхового випадку, передбачені договором страхування.
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12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. СТРОК
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ В СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ.
12.1. Рішення про виплату (або відмову у виплаті) страхового відшкодування
приймається Страховиком не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання
від Страхувальника усіх необхідних документів, зазначених в п.11.2. цих Особливих умов
та складання страхового акту. Ненадання таких документів дає Страховику право
відмовити у виплаті відшкодування.
12.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 10 (десяти)
робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та
складання страхового акту, якщо інший строк не передбачений Договором страхування.
12.3. Відшкодуванню підлягають збитки, завдані Страхувальнику внаслідок настання
страхового випадку:
12.3.1. Якщо майно знищено або втрачено повністю (повна загибель), виплата
здійснюється у розмірі Страхової суми, що встановлена Договором страхування за
винятком безумовної франшизи.
Повна загибель об’єкту будівництва, майновий інтерес щодо якого є предметом
Договору страхування, має місце, якщо роботи по його відновленню із врахуванням зносу
і залишкової вартості перевищують Страхову суму.
12.3.2. Якщо майно пошкоджено, виплата здійснюється в розмірі витрат на
відновлення. При цьому відновлювальні витрати проводяться з відрахуванням на знос, з
початку дії Договору страхування, замінюваних в процесі ремонту деталей, агрегатів,
вузлів. Розмір відрахування розраховується виходячи із вартості цих частин на день
настання страхового випадку і їх нової вартості.
12.3.1. Витрати на відновлення складаються з:
12.3.1.1. витрат на матеріали, деталі і запасні частини для ремонту будівельного
устаткування;
12.3.1.2. витрат на доставку матеріалів до місця ремонту та інших витрат, необхідних
для відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо
перед настанням страхового випадку;
12.3.1.3. витрат на оплату ремонтних робіт;
12.3.1.4. при очищенні території та приведенні її в стан, що відповідає нормативам – в
межах не більше двох відсотків від Страхової суми
12.3.2. До відновлюваних витрат не відносяться:
12.3.2.1. додаткові витрати, викликані конструктивними змінами або підвищенням
якості застрахованого майна;
12.3.2.2. витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом або відновленням;
12.3.2.3. витрати, що не враховувалися при визначенні Страхової суми і не були
включені в неї при укладанні Договору страхування.
12.4. Страхове відшкодування не може перевищувати суми прямої шкоди.
12.5. Якщо Страхова сума, що визначена в Договорі страхування, складає частку
вартості об’єкту будівництва, майновий інтерес щодо якого є предметом Договору
страхування, страхове відшкодування виплачується в тій самій частці від визначеної суми
збитків за страховим випадком (страхування в занижених сумах).
12.6. У випадку виникнення спорів між сторонами щодо причин і розмірів шкоди
кожна із сторін має право вимагати проведення експертизи.
12.7. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування до моменту
набрання чинності рішенням суду, якщо проти Страхувальника або одного з його
представників за цим страховим випадком порушена судова або кримінальна справа.
12.8. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. Підставою
для відмови Страховика у здійсненні страхових відшкодувань є:
12.8.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
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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.
12.8.2. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
Договору страхування або про факт настання страхового випадку.
12.8.3. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим
страхуванням від особи, винної у їх заподіянні.
12.8.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків.
12.8.5. Інші випадки, передбачені законом.
12.9. Рішення про відмову у страховому відшкодуванні приймається Страховиком не
пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання від Страхувальника усіх
необхідних документів, зазначених в п.11.2. цих Особливих умов та складання страхового
акту та повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин
відмови. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником
у судовому порядку.
12.10. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач одержав відшкодування за збиток від
третіх осіб, Страховик сплачує лише різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами
страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов'язаний негайно
сповістити Страховика про одержання таких сум.
12.11. Якщо в момент настання страхового випадку щодо застрахованого майна діяли
також договори страхування інших страхових компаній, відшкодування збитку
розподіляється пропорційно співвідношенню Страхових сум, у яких майно застраховане
кожним Страховиком, а Страховик виплачує відшкодування лише в частині, що припадає
на нього.
12.12. Право Страхувальника на пред'явлення претензій до Страховика на виплату
страхового відшкодування зберігається до закінчення встановлених законодавством
України термінів позовної давності.
12.13. Після сплати страхового відшкодування до Страховика, в межах фактичних
затрат переходить право вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
13.1. Усі спори, що виникають у період дії Договору, вирішуються шляхом переговорів
між сторонами.
13.2. Спори не урегульовані відповідно до п. 13.1. цих Особливих умов між
Страховиком і Страхувальником вирішуються у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ
14.1. Питання, що залишилися поза межами цих Особливих умов, регулюються
чинним законодавством України.
14.2. 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 будівельних та монтажних робіт
БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Базові річні страхові тарифи за цими Особливими умовами встановлюються
залежно від ризиків, прийнятих на страхування та об’єктів будівництва, майновий
інтерес щодо яких є предметом Договору страхування і визначаються у відсотках
від розміру Страхової суми.
Розмір річного страхового тарифу (в %) в залежності від виду ризику при
страхуванні будівельних та монтажних робіт
Таблиця 1

№

Найменування ризику

Об’єкти будівництва, майновий інтерес щодо яких є предметом
Договору страхування
Комплекс
Продукція
Тимчасові
Машини i
Існуючі
будівельно- пусконалагод будівлі та
устатнерухомі
монтажних жувальних
споруди
кування
об’єкти
робіт (БМР) робіт (ПНР)
(нерухомість)

Тарифи, %
1.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

2.
3.
4.

Техногенна аварія:
пожежа (займання в результаті удару
блискавки, вибуху газу, уживаного для
побутових цілей, ушкодження в
системі електроустаткування, вибуху
пару, паливно-, газопроводів i
відповідних сховищ, машин, агрегатів),
впливу води, використаної для
пожежогасіння
аварія (вибух) при проведенні
вибухових, бурильних, газо-,
електрозварювальних та інших робіт
аварії інженерних мереж (водопровід,
каналізація, теплопостачання),
затоплення водою (ушкодження)
котлованів, шпар, устаткування,
конструкцій, механізмів
затоплення водою котлованів,
свердловин, обладнання, механізмів,
конструкцій
пошкодження об’єктів будівництва
будівельною та іншою технікою чи
робітниками, котрі зайняті на
будівельних чи експлуатаційних
роботах
обвал, осипання, опускання чи підняття
ґрунту, повені, сповзання ґрунту
стихійні лиха (блискавка, буря, вихор,
ураган, смерч; град, снігопад або злива,
землетрус)
протиправні дії третіх осіб (викрадення
будівельних матеріалів, частин та
вузлів будівельних машин та
механізмів, пошкодження об’єктів
будівництва на будівельному

0,10

0,02

0,05

0,10

0,05

0, 08

0, 01

0, 04

0, 09

0,04

0,09

0,02

0,04

0,09

0,04

0,12

0,02

0,07

0,11

0,07

0,11

0,03

0,03

0,09

0,03

0,10

0,01

0,06

0,10

0,06

0,10

0,01

0,05

0,09

0,05

0,11

0,02

0,01

0,09

0,01
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5.

майданчику та ін.)
ненавмисне порушення норм i правил
виробництва (недбалість, необачність,
неуважність)

0,09

0,02

0,03

0,02

0,03

Додатково:
6.
7.

роботи з проектування
витрати на розчищення території, упорядкування застрахованого майна після настання
страхового випадку

0,80
0,25

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

Шапошнікова С. В.
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