
Ліцензія на страхування майна

Правила страхування майна

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]  

Експрес для фізичних осіб (без огляду) : 

Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням майна 

Хто може виступати страхувальником? 

Будь яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України.  

Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

Страховим випадком визнається подія, яка відбулася протягом строку страхування і з настанням 
якої  виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. 

Ризики: 

«Вогневі ризики», а саме, пожежа; вибух; удар блискавки; падіння пілотованих літаючих апаратів 
або їхніх уламків. 

«Ризики стихійних явищ», а саме, буря, в т.ч. ураган, смерч; повінь; злива; град; землетрус; гірські 
обвали та схід снігових лавин; осідання ґрунту, зсув; тиск снігового покрову. 

 «Ризики пошкодження водою», а саме, витікання рідини з водопровідних, 
каналізаційних,        опалювальних систем та систем кондиціювання. 

 «Протиправні дії третіх осіб», а саме грабіж, розбій, підпал, хуліганські дії та вандалізм.       

Страхова сума 

Страхова сума встановлюється в рамках дійсної вартості, виходячи з методу оцінки майна, а також 
може бути визначена  страхувальником. 

Страховий тариф 

Страховий тариф від 0,2% від страхової суми в залежності від виду майна і набору страхових 
ризиків.  

Страхування орендованого майна 

Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням орендованого майна 

Хто може виступати страхувальником? 

Будь яка дієздатна особа, резидент або нерезидент України  

Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

Страховим випадком визнається подія, яка відбулася протягом строку страхування і з настанням 
якої  виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. 

Ризики: 

https://avangard-sk.com.ua/wp-content/themes/avangard/lic/7.pdf
https://avangard-sk.com.ua/wp-content/themes/avangard/lic/8.pdf


«Вогневі ризики», а саме, пожежа; вибух; удар блискавки; падіння пілотованих літаючих апаратів 
або їхніх уламків. 

«Ризики стихійних явищ», а саме, буря, в т.ч. ураган, смерч; повінь; злива; град; землетрус; гірські 
обвали та схід снігових лавин; осідання ґрунту, зсув; тиск снігового покрову. 

 «Ризики пошкодження водою», а саме, витікання рідини з водопровідних, 
каналізаційних,        опалювальних систем та систем кондиціювання. 

 «Протиправні дії третіх осіб», а саме грабіж, розбій, підпал, хуліганські дії та вандалізм. 

Страхова сума 

Страхова сума встановлюється в рамках дійсної вартості, виходячи з методу оцінки майна, а також 
може бути визначена  страхувальником. 

Страховий тариф 

Страховий тариф від 0,35% від страхової суми в залежності від виду майна і       набору страхових 
ризиків. 

Будівельно-монтажні ризики  

 Що страхується? 

Майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, що 
використовується при проведенні будівельно — монтажних робіт. Договір будівельно-монтажного 
страхування укладається на весь період будівництва – від моменту передачі будівельного 
майданчика підрядчикові до моменту здачі об’єкта в експлуатацію  

Хто може виступати страхувальником? 

Будівельні , підрядні організації, забудовник. 

       Що є страховим випадком за даним договором або які ризики покриваються? 

 Ризики: пожежі; 

                стихійного лиха; 

       протиправних або навмисних дій третіх осіб, грабежу, розбою; 

       дії електричного струму у виді короткого замикання, перевантаження електромережі, 
атмосферних розрядів; 

       ушкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем 
пожежегасіння; 

       падіння літаючих апаратів або їхніх уламків; 

       вибуху газу, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів і приладів, що працюють на 
стиснутому газі і парових казанах.  

Страхова сума 

Страхова сума встановлюється за погодженням Сторін в межах дійсної вартості об`єкта на підставі 
документів, що підтверджують його вартість.  

Страховий тариф  

Від 0,3% страхової суми 
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