
 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА 

(КОРИСТУВАЧА) МАЙНА 
(нова редакція з 01 серпня 2017 р.) 

Місце укладення: м. Вінниця                         Дата оферти  01 серпня 2017 року 
Даний Публічний договір  добровільного страхування майна і цивільної відповідальності власника (користувача) 

майна (надалі – Договір) є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», в 
особі Голови Правління Крамера Геннадія Леонідовича, (надалі - Страховик), що адресується невизначеному колу 
споживачів – дієздатних фізичних осіб (далі – Клієнт або Страхувальник), укласти з Страховиком Договір добровільного 
страхування майна та цивільної відповідальності власника (користувача) майна.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Даний Договір  є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові 

для всіх Страхувальників. 
1.2. Перед укладенням Договору, Клієнт самостійно ознайомлюється з умовами  Договору  на веб-сторінці 

Страховика за адресою: https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti,  у  офісі Страховика ( 21050, м. Вінниця, вул. 
Хлібна, буд. 25). 

У відповідності до статей 207, 633, 981 Цивільного кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов 
даного Договору Клієнтом вважається заповнення та підписання ним письмової Заяви-приєднання (Додаток №1), а 
також сплата страхового платежу (його частини) на поточний рахунок чи касу Страховика. 

Виконання зазначених дій означає прийняття  Клієнтом усіх умов даного Договору і є укладенням Договору в 
спосіб, прирівняний до укладення правочину у письмовій формі. Після здійснення акцепту та набрання чинності Договору 
особа набуває статусу Страхувальника. 

Заява – приєднання наявна в одному оригінальному примірнику знаходиться у Страхувальника на постійному 
відповідальному зберіганні, при цьому, Страхувальник зобов‘язаний на першу вимогу передати її Страховику. 

1.3. Підписанням Заяви-приєднання Страхувальник:  
- підтверджує, що з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згоден; 
-  надає згоду та право  Страховику, безстроково, відповідно до законодавства: отримувати, збирати, обробляти, 

реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, 
передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог Законодавства, становить персональні дані Страхувальника  заносити 
таку інформацію до баз персональних даних. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані 
Страхувальника, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення виконання Страховиком умов цього 
Договору та/або захисту її інтересів. 

- підтверджує, що йому було доведено до відома інформацію, передбачену статтею 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III. 

1.4. В рамках цього Договору терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про страхування», 
Цивільним кодексом України,  Правилами страхування Страховика. 

1.5. Страхування здійснюється на підставі  ліцензій Страховика серія АВ № 584171,  серія АВ № 584170  та серія  АВ 
№  584172 від 25.05.2011р., виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 25.05.2011 року, 
Закону України «Про страхування», (надалі – Закон), на умовах «Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ», зареєстрованих Держфінпослуг України  04.09.2008р.,  реєстраційний номер 1081474, «Правил 
добровільного страхування майна», зареєстрованих Держфінпослуг України  04.09.2008р., реєстраційний номер 1181473 
та Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників повітряного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника). Нова редакція», зареєстрованих Нацкомфінпослуг 12.06.2014 р., реєстраційний  номер 1514278 (надалі – 
Правила). Правила розміщенні на веб-сторінці Страховика  http://ic-misto.com.ua. 

1.6. Цей Договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у Страховика і розміщений  для 

вільного доступу в мережі Інтернет за адресою https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti. 
1.7. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Страховиком  шляхом  укладання додаткової угоди 

чи викладення Договору в новій редакції та набувають  чинності  з  моменту  оприлюднення таких змін на офіційному сайті 

Страховика  (адреса сайта: https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti). 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, 
пов’язані з: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО» 

21050,  Україна,  м. Вінниця,  вул. Хлібна, буд. 25, Головний офіс 
п/р 26505642264850 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 

код ЄДРПОУ 33295475 тел./ф (0432) 508-108, info@ic-misto.com.ua 

0 800 21 11 18 
Служба підтримки 

дзвінки зі стаціонарних та мобільних  
телефонів безкоштовні в межах України 

https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti
http://ic-misto.com.ua/
https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti
https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti


2.1.1. Володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у Заяві-приєднання.  
2.1.2. Відшкодуванням Страхувальником  заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю, працездатності, майну третіх 

осіб внаслідок  пожежі, вибуху,  витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем, 
які сталися в межах житлового приміщення, зазначеним у Заяві-приєднання. 

2.2. За страховим випадком, передбаченим п. 4.1.1. Договору, Вигодонабувачем, визначено Страхувальника. 
2.3. За страховим випадком, передбаченим п. 4.1.2. Договору, Вигодонабувачем є фізична або юридична особа, 

життю, здоров’ю та/або майну  якої  була заподіяна шкода внаслідок  пожежі, вибуху, витікання рідини з водопровідних, 
каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем, які сталися в межах житлового приміщення, зазначеним у Заяві-
приєднання. 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСТРАХОВАНОГО МАЙНА ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
3.1. За цим Договором страхуванню підлягає наступне майно(надалі – Застраховане майно): 

 конструктивні елементи - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування 
(несучі стіни, перегородки, міжповерхові перекриття, вікна, двері (зовнішні) та інженерні комунікації (комунікаційні 
системи електропостачання, газопостачання і водопостачання, каналізації та опалення), надалі по тексту «Страхування 
конструктиву»; 
 внутрішнє оздоблення -  поліпшення конструктивних елементів багатоквартирного будинку (покриття стель, стін, 
підлог включаючи штукатурку та улаштування цементної стяжки, двері (внутрішні);   типове санітарно-технічне обладнання 
(стандартні  ванни, умивальники, змішувачі,  унітази тощо),  двері та віконні рами, в тому числі з масиву цінних порід дерев, 
віконні склопакети, які Страхувальник  встановив самостійно; меблі та предмети інтер’єру; електронна і побутова техніка, 
надалі по тексту «Страхування оздоблення». 
 Особисті речі Страхувальника (одяг, взуття, тощо) не підлягають страхуванню за даним Договором. 

3.2. Місце дії Договору - адреса (місцезнаходження) Застрахованого майна, зазначена в Заяві-приєднання. 
4. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

4.1.  Страховим випадком за цим Договором є: 
4.1.1. Втрата, знищення (загибель) або пошкодження Застрахованого майна  внаслідок  страхових ризиків, 

зазначених у п. 4.2. цього Договору. 
4.1.2. Настання відповідальності Страхувальника за заподіяння шкоди третій особі та/або її майну внаслідок 

пожежі, вибуху, витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем, які сталися в 
межах Застрахованого майна, надалі - «Страхування відповідальності». 

4.2. Страховими ризиками за цим Договором є:  
- вогневі ризики (пожежа, пошкодження димом, вибух, удар блискавки, що викликав пожежу); 
- вплив води;   
- стихійні лиха (землетрус, зсув, обвал, осип, осідання, провалля, каменепад, злива, град, тиск снігу, що виник 

внаслідок дуже сильного снігопаду, сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, водопілля, поводь (високого рівня води), 
підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), селі); 

- протиправні дії третіх осіб (хуліганство, крадіжка, грабіж);  
- втрати, знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок проведення робіт, пов’язаних з 

будівництвом/реконструкцією в сусідніх приміщеннях, що не належать Страхувальнику; 
- транспортна шкода (наїзд на застраховане майно наземних транспортних засобів); 
- падіння на Застраховане майно будь-яких предметів чи їх уламків, дерев. 

5. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА 

 
5.1. Загальна страхова сума  

Страхова сума  за Договором 2 500 гривень за кожен квадратний метр 
загальної площі Застрахованого майна (помешкання) 
Страхувальника. 

5.2. Ліміт відповідальності* Страховика: 

5.2.1. «Страхуванням конструктиву» 25 % від страхової суми.  

5.2.2. «Страхуванням оздоблення» 50 %  від страхової суми. 

5.2.2.1. Страхування меблів, предметів 
інтер’єру, електронної і побутової техніки 

2 000,00 грн., але не більше дійсної вартості кожної одиниці майна. 

5.2.3. «Страхуванням відповідальності» 25 %  від страхової суми. 

5.3. Загальний страховий тариф  

Загальний річний страховий тариф 0,24% від страхової суми, при цьому:  
(страховий тариф за категорією «Страхування конструктиву» 
становить 50% від загального страхового тарифу; страховий тариф 
за «Страхуванням оздоблення» становить 25%  від загального 
страхового тарифу;  страховий тариф за «Страхуванням 
відповідальності» становить 25% загального страхового тарифу). 

5.4. Страховий платіж 

5.4.1. Страховий платіж розраховується шляхом множення (добутку) 
страхової суми на один квадратний метр на загальну площу 
помешкання та загальний страховий тариф. 
5.4.2. Розмір загального місячного  страхового платежу вказується в 
«Рахунку про надання житлово-комунальних послуг та інших послуг» 



ТОВ «ЦМСУ», який щомісячно надсилається на поштові адреси 
Страхувальника.   
5.4.3. Місячний страховий платіж сплачується Страхувальником  до 15 
числа кожного місяця дії Договору. При цьому Страхувальник в 
призначені платежу зазначає наступну інформацію: П.І.Б. 
Страхувальника, дату народження, адресу Застрахованого майна. 

5.5. Франшиза 
Франшиза по Договору є безумовною, складає 500 (п’ятсот) гривень і 
застосовується до кожного і будь-якого страхового випадку, вказаного в 
розділі 4 Договору. 

*Ліміт відповідальності - грошова сума в межах страхової суми, що встановлює та/або обмежує суму максимального 
страхового відшкодування по окремому страховому випадку, групі страхових випадків (страхових ризиків), категорії Застрахованого 
майна, виду додаткових витрат. 

  6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1. Договір набуває чинності з дня сплати страхового платежу (його частини) на поточний рахунок Страховика та 

діє протягом 1 (одного) року.  
6.2. Договір призупиняє свою дію у разі порушення періодичності оплати відповідно до п.5.4.3. Договору.  
6.3. Поновлення строку дії Договору можливе не раніше 15  (п’ятнадцять) календарних днів  після сплати чергового 

платежу та /або загальної заборгованості по Договору. 
6.4. Зобов’язання Страховика за цим Договором, виникає через 15 (п’ятнадцять) календарних днів після 

зарахування страхового платежу (його частини) на поточний рахунок Страховика. 
6.5. У випадку відсутності письмового повідомлення  щодо припинення Договору за 30 днів до його закінчення, 

Договір вважається автоматично продовженим на 1 (один) рік.  
7. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Страховиком не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок: 
7.1.1.  Бойових або військових дій (незалежно від того, була оголошена війна чи ні), вторгнення військ, дії засобів 

ведення війни, громадянської війни, терористичних актів, антитерористичних операцій, заколоту, революції, повстання, 
бунту, страйку, локауту, громадських (масових) заворушень, військового чи протиправного захоплення влади та/або 
тимчасової  неможливості (повної або часткової) здійснення своїх повноважень органами державної (місцевої) влади, 
конфіскації, арешту, реквізиції, знищення або пошкодження застрахованого майна за розпорядженням чи у разі його 
використання існуючими юридично чи фактично органами військової або цивільної влади, правоохоронними органами, в 
тому числі в блокадах доріг, переслідуванні тощо. При цьому вважається, що всі можливі види вчинених протиправних дій 
є невід’ємною складовою частиною вище перелічених дій/подій (виключень) і фактично пов’язані з їх настанням. 

Терористичним актом визнається будь-яка дія - незалежно від факту використання сили або насильства - і/або 
погрози його застосування, будь-якою особою або групою (ами) осіб, незалежно від того, діють вони самостійно або у 
зв'язку з будь-якою організацією (ями) або з урядом (ами), яка спрямована на: залякування або вплив на будь-який уряд і 
/ або товариство або будь-яку його частину, або підрив будь-якого сегменту економіки, або виходячи з характеру і умов 
застосування пов'язано з досягненням політичних, релігійних, ідеологічних чи аналогічних цілей. 

За Договором також виключаються будь-якого роду збитки, шкода, витрати, які прямо або опосередковано 
викликані, є результатом або пов'язані з будь-якими заходами щодо попередження, усунення або придушення будь-якого 
терористичного акту, або пов'язані іншим чином з ним, громадянської війни, військового повстання, революції, заколоту, 
бунту, захоплення влади військовими чи цивільними силами, пограбуванням і мародерством, громадських заворушень; 

7.1.2. Настання події, яка має ознаки страхового випадку, на території областей, в окремих регіонах та/або 
населених пунктах яких проводяться антитерористичні операції, – на час від дати повідомлення компетентними органами 
про проведення таких операцій, в тому числі засобами масової інформації до моменту повідомлення про остаточне 
завершення всіх відповідних операцій у відповідній області. Дане виключення не розповсюджується на ризик «Стихійні 
лиха»; 

7.1.3.  Впливу водяної пари, конденсату, відпрівання, утворення  цвілі, грибків,  окислювання, гниття, зносу, корозії 
й інших природних процесів, що притаманні Застрахованому майну, пошкодження гризунами, комахами, а також  
внаслідок  витікання рідини із відкритих систем  водяного зрошення. 

7.1.4.  Проникнення граду, дії зливи чи снігу через незакриті  вікна, двері або інші отвори, якщо ці отвори  не 
виникли в результаті дії граду, зливи або снігу, або інших стихійних лих, ризик настання яких підлягає страхуванню за цим 
Договором. 

7.1.5.  Обвалу будівель або їх частин, якщо обвал не викликаний страховим випадком. 
7.1.6.  Використання, збереження або тимчасового розміщення в межах місця страхування газового устаткування 

та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є невід'ємною частиною інженерних комунікацій або 
виробничого процесу місця страхування. 

7.1.7. Дії ядерної енергії в будь-якій формі, використання матеріалів, які розщеплюються, іонізуючої дії та 
радіації. 

7.1.8. Дій або бездіяльності Страхувальника щодо усунення обставин, що підвищують ступінь ризику, впродовж 
погодженого зі Страховиком строку, якщо про необхідність усунення таких обставин Страховик письмово повідомив 
Страхувальника при укладенні Договору або під час його дії. 

7.1.9. Навмисних дій Страхувальника, спрямованих на настання страхового випадку. 



7.1.10.  Порушення Страхувальником правил зберігання та поводження з вибухо- або вогненебезпечними 
речовинами, якщо це призвело до виникнення страхового випадку або збільшення розміру збитку.  

7.1.11.  Просідання ґрунту, обвалу, що сталися в результаті земляних робіт або будь-якої іншої діяльності людини. 
7.1.12. Крадіжки без слідів проникнення, крадіжки за змовою зі Страхувальником, зникнення майна за 

нез’ясованих обставин. 
7.1.13. Пошкодження майна тваринами, черв’яками, гризунами або комахами.  
7.1.14. Проведення будівельно-монтажних чи ремонтних робіт на території дії Договору, якщо між збитком і 

такими роботами існує причинний зв’язок. 
7.1.15. Припинення подачі електроенергії з мережі енергопостачання; 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.  

7.2. Не підлягають відшкодуванню: 
7.2.1. Моральна шкода, упущена вигода, втрата доходу, збитки через простій, перерву виробництва, сплату 

штрафів, неустойок та інших стягнень, будь-які інші непрямі збитки та втрати. 
7.2.2. Витрати на проведення тимчасового, профілактичного або поточного ремонту Застрахованого майна, 

витрати, пов’язані з удосконаленням застрахованого майна, а також витрати, що перевищують середні для даної місцевості 
ціни та тарифи. 

8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
8.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 
8.1.1. Навмисні дії Страхувальника, його представників, працівників або Вигодонабувача, спрямовані на настання 

страхового випадку.  
8.1.2. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від осіб, винних у заподіянні збитків. 
8.1.3. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку, без поважних на це причин.  
8.1.4. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору, про 

факт настання страхового випадку (події, що має ознаки страхового випадку). 
8.1.5. Інші випадки, передбачені законодавством України та Правилами страхування Страховика.  
8.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 5 (п’яти) 

робочих днів з моменту одержання всіх необхідних документів, передбачених цим Договором та письмово 
повідомляється Страхувальнику протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення з обґрунтуванням 
причин відмови. 

8.3. У разі направлення запитів до компетентних органів, експертних установ з метою додаткового з'ясування 
обставин страхового випадку, розміру заподіяного збитку, а також у разі порушення кримінального провадження, що 
стосується страхового випадку, - затримати виплату страхового відшкодування до отримання відповідних довідок, 
висновків, актів, інших форм документів або вирішення справи по суті та повідомити протягом 5 (п’яти) робочих днів 
Страхувальника та Вигодонабувача про причини такої затримки. 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.  
УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ   ПО СТРАХУВАННЮ МАЙНА 

9.1. При настанні події, що за умовами Договору може бути визнана страховим випадком, Страхувальник 
зобов’язаний: 

9.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо попередження та зменшення розміру збитків, завданих застрахованому 
майну, усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків.  

9.1.2. Негайно,  викликати на місце події представників уповноважених органів (правоохоронних органів, органів 
пожежної безпеки та інших підприємств, установ та організацій, що можуть самостійно з’ясувати причини та обставини 
настання страхового випадку), висновки яких необхідні для встановлення факту, причин та обставин настання страхового 
випадку.   

9.1.3. Негайно,  як тільки йому стане відомо, але не пізніше 48 годин з моменту настання події (або з моменту як 
йому стало відомо або повинно було стати відомо про настання події),  повідомити Страховика за телефоном 0 800 211 118, 
з подальшим письмовим підтвердженням протягом 3 (трьох) робочих днів із з моменту настання події. 

9.1.4. Не змінювати стан пошкодженого майна та місця страхового випадку до прибуття представника Страховика, 
та надати можливість провести їх огляд. Представник Страховика має право розпочати огляд пошкодженого майна та місця 
страхового випадку, не чекаючи повідомлення Страхувальника про настання страхового випадку. Якщо Страхувальник чи 
його представник відмовляють представнику Страховика в огляді, то Страховик має право відмовити у виплаті страхового 
відшкодування. 

9.1.5. Страхувальник має право змінювати стан пошкодженого майна та місця страхового випадку тільки у 
випадках, коли це викликано необхідністю виконання вимог п. 9.1.1 Договору, та за погодженням із Страховиком. 

9.1.6. Надати Страховику можливість брати участь у заходах по рятуванню Застрахованого майна. Така участь 
Страховика не може розглядатись як згода на виплату страхового відшкодування. 

9.1.7. На аргументований запит Страховика надати додаткову інформацію та документи, необхідні для 
встановлення факту настання страхового випадку, визначення причин і розміру збитків. 

9.2. До документів, які необхідні Страховику для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, 
визначення розміру збитків та проведення виплати, належать:   

 Заява-приєднання; 



 документи, що підтверджують сплату Страхувальником страхового платежу; 

 письмове повідомлення про страховий випадок та письмова заява на виплату страхового відшкодування;  

 перелік пошкодженого, знищеного або втраченого майна із зазначенням його вартості  у цінах на дату настання 
страхового випадку; 

 акт (висновок) експертної оцінки пошкодженого, знищеного або втраченого майна (у разі призначення 
Страховиком проведення експертизи) та/або інші документи, що визначають характер та розмір збитків; 

 документи, що підтверджують необхідні  витрати на відновлення, ремонт або заміну майна, якому заподіяно 
шкоди; 

 фото-, відеоматеріали (за наявності), на яких зафіксований зовнішній вигляд пошкодженого майна (залишків 
майна) і його розташування щодо навколишніх об’єктів після настання страхового випадку; 

 довідки уповноважених органів встановленого зразка, що посвідчують факт, причини та обставини настання 
страхового випадку; 

 інші документи або відомості за запитом Страховика. 
9.3. Обов’язок щодо надання документів Страховику, зазначених в п. 9.2. цього Договору, покладається на 

Страхувальника. Документи, зазначені у п. 9.2. цього Договору, надаються Страховику у формі оригінальних примірників, 
або нотаріально завірених копій, або копій, завірених органом, що видав відповідний документ, або простих копій, за 
умови надання Страховику можливості звірення цих копій з оригінальними примірниками документів. 

9.4. Страховик приймає рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) 
робочих днів після отримання останнього необхідного документу, що підтверджує настання страхового випадку і розмір 
збитків, та у разі прийняття рішення про виплату, - складає страховий акт.  

9.5. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після підписання 
страхового акту. 

9.6. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник. 
9.7. Виплата страхового відшкодування проводиться в межах страхової суми  (ліміту відповідальності) у розмірі 

фактичних збитків, що нанесені Застрахованому майну:  
9.7.1. при втраті – в  розмірі страхової суми (ліміту відповідальності); 
9.7.2. при знищенні – в розмірі страхової суми (ліміту відповідальності) за вирахуванням вартості залишків, що 

придатні для подальшого використання. Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовитись від залишків 
Застрахованого майна; 

9.7.3. при пошкодженні – в розмірі витрат, необхідних для відновлення (ремонту) Застрахованого майна. 
Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо залишкова вартість Застрахованого майна разом з витратами на 
відновлення (ремонт) не перевищують його дійсної вартості. 

9.8. Якщо в період дії цього Договору страхові випадки виникали неодноразово, то наступні виплати страхового 
відшкодування будуть проводитись з розрахунку страхової суми, зменшеної на суму вже проведених виплат. 

9.9. При розрахунку суми страхового відшкодування також враховуються франшизи, несплачені частини річного 
страхового платежу, строк сплати яких ще не настав, суми отримані в рахунок відшкодування збитків від винної особи.  

9.10. Виплата страхового відшкодування здійснюється Вигодонабувачу або, за його письмовою згодою, 
Страхувальнику або будівельно-ремонтній організації з вирахуванням франшизи, але не більше  розміру страхової суми 
(ліміту відповідальності), зазначеної в розділі 5 Договору. 

9.11. Після виплати страхового відшкодування до Страховика в межах фактичних затрат переходить право вимоги 
(регресу), яке особа, яка отримала страхове відшкодування, має  до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Якщо 
Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збиток, чи здійснення цього 
права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача), Страховик має право вимагати повернення виплаченої 
суми страхового відшкодування. 

10. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПО СТРАХУВАННЮ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
10.1. При добровільному страхуванні цивільної відповідальності перед третіми особами, «Третьою особою»  є 

фізична або юридична особа, життю, здоров’ю та/або майну  якої  була заподіяна шкода  в період дії цього Договору. 
10.2. Дія Договору щодо цивільної відповідальності  розповсюджується  тільки на житловий будинок, в якому  

розміщене майно Страхувальника. 
10.3. До документів, які необхідні Страховику для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, 

визначення розміру збитків та проведення виплати, належать:   

 Заява-приєднання; 

  документи, що підтверджують сплату Страхувальником страхового платежу; 

 повідомлення  про настання  страхового випадку;  

 заява на виплату страхового відшкодування; 

  копія майнової претензії (позову), пред’явленої  потерпілою  третьою особою до Страхувальника;  

 документи (належним чином засвідчені копії документів), що підтверджують факт, причини, обставини та 
наслідки  настання страхового випадку і розмір заподіяних збитків/шкоди, які додавались до претензії;  

 довідки компетентних органів про факт, причини, обставини та наслідки  настання події, внаслідок якої було 
заподіяно шкоду  третім особам;  



 у випадку розгляду справи у суді -  копія судового рішення  та всі документи, які відносяться  до судового 
розгляду;  

 документи, що підтверджують майновий інтерес  третіх осіб  щодо пошкодженого або знищеного майна;  

 документи, що підтверджують  розмір матеріальних збитків третіх  осіб;  

 засвідчені в установленому порядку копії  свідоцтва про смерть та документи спадкоємців третьої особи про 
правонаступність -  у випадку смерті третьої  особи;    

 інші документи на вимогу Страховика. 
10.4 Страховик приймає рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) 

робочих днів після отримання останнього необхідного документу, що підтверджує настання страхового випадку і розмір 
збитків, та у разі прийняття рішення про виплату, - складає страховий акт. 

10.5. Страхове відшкодування виплачується потерпілій третій особі (її спадкоємцю) протягом 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів з дати складання страхового акту. 

10.6. Виплата  Страховиком  страхового відшкодування   потерпілій Третій особі  (її спадкоємцю)  здійснюється  
таким чином:  

- у разі  винесення  рішення суду, що набрало законної сили,  щодо відшкодування  шкоди, завданої життю, 
здоров’ю або майну третьої особи,  у розмірі позовних вимог Третьої особи,  призначених до виплати таким рішенням, але 
не більше  розміру страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної в розділі 5 Договору. 

- у випадку добровільного визнання  Страхувальником відповідальності  перед третьою особою за  заподіяння  
шкоди (лише за попередньої письмової згоди Страховика задовольнити претензії  третіх осіб)  -  у розмірі  фактично 
завданих  та документально підтверджених збитків/шкоди, але не більше  страхової суми (ліміту відповідальності), 
зазначеної в розділі 5 Договору. 

10.7. Виплата Страховиком страхового відшкодування потерпілій Третій особі  (її спадкоємцю)  здійснюється з 
вирахуванням франшизи. 

11.  ПРАВА  ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
11.1. Страхувальник має право: 
11.1.1. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування відповідно до умов Договору та 

Правил. 
11.1.2. Достроково припинити дію Договору у відповідності з Правилами. 
11.1.3. У період дії Договору, за узгодженням зі Страховиком, вносити зміни в Договір, що стосуються розміру 

страхової суми, строку дії Договору і застрахованих ризиків шляхом підписання додаткових угод з перерахунком розміру 
страхового платежу та відповідної доплати. 

11.1.4. Отримати дублікат Договору у випадку його втрати. 
11.1.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 
11.2. Страхувальник зобов'язаний: 
11.2.1. Сплачувати страхові платежі в строки та в розмірах, визначених умовами Договору. 
11.2.2. Використовувати застраховане майно за призначенням, дотримуватись правил, норм, інструкцій з охорони, 

експлуатації та обслуговування Застрахованого майна. 
11.2.3. При настанні події, що за умовами Договору може бути кваліфікована як страховий випадок діяти згідно з 

умовами Договору. 
11.2.4. Надати можливість представнику Страховика в будь-який момент провести огляд пошкодженого та/або 

втраченого майна, а також забезпечити участь представника Страховика, за його вимогою, в будь-яких комісіях, 
створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку. 

11.2.5. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації, повернення або відновлення третіми 
особами ушкодженого або знищеного майна. 

11.2.6. Виконувати  інші умови Правил страхування. 
11.3. Страховик має право: 
11.3.1. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладанні Договору, а також перевіряти виконання 

Страхувальником умов Договору. 
11.3.2. При укладанні Договору оглянути  в присутності Страхувальника майно, що підлягає страхуванню, 

перевірити відповідність відомостей, зазначених у відповідних документах, а також виявити наявні пошкодження майна 
(його частин) та занести результати огляду в Договір. 

11.3.3. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у випадках, передбачених 
Договором. 

11.3.4. У разі направлення запитів до компетентних органів, експертних установ з метою додаткового з'ясування 
обставин страхового випадку, розміру заподіяного збитку, а також у разі відкриття кримінального провадження, що 
стосується страхового випадку, - затримати виплату страхового відшкодування до отримання відповідних довідок, 
висновків, актів, інших форм документів або вирішення справи по суті.  

Про продовження строку прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати Страховик 
повідомляє особу, що подала заяву на страхову виплату, письмово з обґрунтуванням причин протягом 5 (п’яти) робочих 
днів з дати отримання всіх необхідних документів. 

11.3.5. Вимагати повернення страхового відшкодування від Страхувальника, або його частини, у випадку 
одержання Страхувальником повної (або часткової) компенсації від винних у настанні страхового випадку осіб. 



11.4. Страховик зобов'язаний: 
11.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами страхування. 
11.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо 

оформлення всіх необхідних документів для своєчасної страхового відшкодування Страхувальнику. 
11.4.3. Здійснити виплату страхового відшкодування, або відмовити у виплаті страхового відшкодування та 

повідомити про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови. 
12. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

12.1. Дія  Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 
12.1.1. закінчення строку дії Договору; 
12.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
12.1.3. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; 
12.1.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
12.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Сторін. 
12.3. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, 

як за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії Договору. 
12.4. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому 

страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених в розмірі 30% від суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором. 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
13.1.  Всі спори, що виникають з умов цього Договору або в зв’язку з ним вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів, а у випадку недосягнення згоди – передаються на вирішення до судових органів в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України. 

13.2. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов`язань за Договором страхування 
Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

13.3. У разі несвоєчасного здійснення страхової виплати Страховик сплачує Страхувальнику (Вигодонабувачу) пеню 
у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний 
день прострочення. 

14. ІНШІ УМОВИ 
14.1. Всі інші умови страхування за цим Договором визначаються Правилами. При цьому, умови Договору мають 

пріоритет по відношенню до умов Правил. Правила застосовуються до правовідносин Сторін в частині, що не врегульована 
цим Договором та яка не суперечить його умовам. 

15. ПІДПИС СТРАХОВИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток №1 
до Публічного договору  

 добровільного страхування майна  
 та цивільної відповідальності власника (користувача) майна 

 
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ (СТРАХОВИЙ ПОЛІС) 

ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ 
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА 

(КОРИСТУВАЧА) МАЙНА (далі – Договір) 
 

Страховик: ПрАТ «СК «МІСТО» (м. Вінниця, вул. Хлібна, 25, тел. (0432) 508-108). 
Страхувальник: 
Дата народження: 
Адреса застрахованого майна: 
Телефон: 
Страхова сума (загальний ліміт відповідальності ( відшкодування)):  
Термін дії: 1 рік 
Щомісячний страховий платіж:  
Умови страхування зазначені у Договорі та розміщенні на веб-сторінці Страховика:  
https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti.  
Ця заява-приєднання є невід’ємною частиною Договору. Підписання заяви-приєднання та сплата 
страхового платежу (його частини) вважається безумовною згодою прийняття умов Договору. 
Страхувальник підписанням цієї Заяви-приєднання  підтверджує факт ознайомлення з Правилами,  
умовами страхування  та інформацією  згідно  ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III. 
 
 
Страхувальник_____________ /___________________/ 
   (підпис) 

 

https://ic-misto.com.ua/about-us/dogovori-oferti

	9.1. При настанні події, що за умовами Договору може бути визнана страховим випадком, Страхувальник зобов’язаний:

