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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
Майнове страхування є однією з галузей страхування. Значення даного
страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом
господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому
забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових
відносин.
Економічне призначення майнового страхування полягає у
відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або
знищення майна при настанні страхових випадків. Мета даного страхування компенсування шкоди.
Зазвичай під майном у майновому страхуванні розуміють як конкретні
предмети, вантажі, транспортні засоби так і групу речей, предметів, виробів
тощо.
Закон України «Про страхування» визначає в якості об'єкта страхування
майна майнові інтереси, що пов'язані з володінням, користуванням та
розпорядженням майном. Страховий захист охоплює лише ті майнові інтереси,
які зумовлені необхідністю збереження майна через можливість його знищення,
затоплення, пошкодження, крадіжки у результаті настання непередбачуваних
випадків та інших негативних подій,
а не отриманням якихось вигод чи переваг, пов'язаних із володінням,
користуванням чи розпорядженням цим майном. Звідси під майном, що
підлягає страхуванню, розуміють не всі, а лише такі об'єкти цивільних прав,
стосовно яких:
− існує інтерес щодо їх збереження,
− завдані страховим випадки збитки можна оцінити вартісно.
Як правило, не страхуються предмети, факт загибелі яких важко
встановити, тобто діють певні обмеження щодо об'єктів майнового
страхування. Зокрема, не приймаються на страхування:
− документи, грошові знаки та інші папери,
− рукописи, креслення, бухгалтерські та ділові книги,
− картотеки,
− технічні носи інформації (магнітні плівки, касети, магнітні диски)
− майно, яке знаходиться і застрахованому приміщенні, але не належить
страхувальнику,
− будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи знаходяться у
зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища тощо.
Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні
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і /або фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника
дана галузь страхування охоплює дві умовні підгалузі:
− страхування майна юридичних осіб (виробничого майна).
Об’єкти: нерухоме майно, обладнання, устаткування, транспортні засоби,
інструменти тощо;
− страхування майна фізичних осіб (особистого майна). Об'єкти: будівлі
та квартири громадян, домашні тварини, транспорт, домашнє майно та майно
на садибі тощо.
Залежно від виду страхових подій майнове страхування класи-фікують за
такими групами ризиків:
− страхування майна від вогневих ризиків та стихійного лиха (вогневе
страхування)
− страхування сільськогосподарських культур від стихійних явищ,
посухи, граду, а також страхування тварин на випадок загибелі в результаті
хвороби і нещасних випадків (сільськогосподарське страхування);
− страхування засобів транспорту від аварій, крадіжок та інших ризиків
тощо (транспортне страхування).
Страхування майна як юридичних так і фізичних осіб може
здійснюватись в добровільній і обов'язковій формах, перелік яких наведений у
ст. 6 та 7 Закону України "Про страхування". Страхування майна фізичних осіб
здійснюється в основному в добровільній формі, тоді як значна частина майна
юридичних осіб страхується в обов'язковій формі Насамперед це стосується
тих об’єктів, які мають високу вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки
окремих суб’єктів господарювання, але й національні інтереси.
4.1. Страхування майна юридичних осіб
Юридичні особи можуть страхувати державне, власне, орендне, заставне
та лізингове майно.
Підприємства можуть укладати основні, додаткові і спеціальні види
договорів страхування майна.
За основним договором можна застрахувати усе майно, що належить
підприємству: будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові та інші машини,
обладнання, транспортні засоби риболовецькі судна, знаряддя лову, об'єкти
незавершеного виробництва, інвентар, готову продукцію, сировину, товари,
матеріали та інше майно
За додатковим договором можна застрахувати майно, одержане
підприємствами згідно з договором найму (в оренду, лізинг, прокат); прийняте
від інших підприємств та населення дія переробки, ремонту, перевезення,
зберігання, на комісію тощо.
Спеціальний договір може бути укладено на страхування окремого виду
майна чи окремого об’єкта (вибіркове страхування);
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майна, переданого згідно з договорами найму (в оренду лізинг, прокат); майна
на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт, експонування
на виставках.
Порядок та основні умови страхування майна зазначаються у Правилах
страхування за видами майна чи ризиків, які розробляються самостійно
окремими страховиками і підлягають реєстрації в Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України при видачі ліцензії на право
здійснення відповідного виду страхування
Основні умови страхування майна охоплюють:
− страхову відповідальність (перелік страхових ризиків і випадку
виникнення яких страховик бере на себе зобов’язання відшкодувати збитки. У
страхуванні майна використовується стандартний перелік ризиків який в
окремих випадках може доповнюватися або конкретизуватися страховиком);
− страхову оцінку і страхову суму;
− принципи відшкодування збитків.
У правилах страхування ще відображаються додаткові умови
компенсації збитків, розмір франшизи, обов'язки сторін та інші обставини, які
можуть впливати на страхове відшкодування та виконання страховиком своїх
зобов'язань перед страхувальником.
Страхування майна здійснюється на випадок загибелі, знищення чи
пошкодження його внаслідок таких страхових випадків (ризиків):
− пожежі, удару блискавки;
− стихійного лиха (землетрусу, повені буревію, зливи граду, обвалу та
інших незвичних для даної місцевості природних та кліматичних явиш);
− аварій опалювальної, протипожежної водопровідної, каналізаційної
систем та інших технічних аварій,
− неправомірних дій третіх осіб, крадіжок тощо.
Майно вважається застрахованим і на той випадок, коли у зв’язку з
вогнем чи раптовою загрозою стихійного лиха його необхідно розібрати або
перенести на інше місце.
Із обсягу страхової відповідальності виключаються збитки, завдані майну
внаслідок:
− процесів яких не можна уникнути в роботі або таких що природно
вишивають з них (корозії гниття природного зносу та інших властивостей
предметів);
− його обробки вогнем теплом або іншими термічними впливами з метою
переробки, висушування, варіння, плавлення металів тощо;
− змін навігаційних та інших умов;
− дії електричного струму нарізні електричні пристрої і несправностями
електротехнічного обладнання;
− навмисних дій страхувальника та осіб, які знаходяться з ним в трудових
відносинах;
− викрадення майна, якщо факт крадіжки не підтверджено міліцією або
іншими правоохоронними органами;
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− неналежного зберігання майна;
− радіоактивного забруднення;
− дефектів майна, які мали місце до укладення договору;
− терористичних актів, військових дій, громадянських заворушень,
конфіскації або арешту чайна;
− державного перевороту або змови.
Страхувальники мають право застрахувати майно від всіх запропонованих у правилах страхування ризиків або обрати лише конкретні ризики.
Розміри страхових тарифів встановлюються окремо за видами ризиків і
коригуються залежно від рівня складності ризику та інших обставин. Для
коригування використовуються понижувальні або підвищувальні коефіцієнти
Важливе значення мають страхова сума і страхова оцінка. Страхова сума
за кожним застрахованим об'єктом має відповідати його дійсній вартості. Це
надзвичайно важливо, оскільки якщо сума заміщення буде недостатня, то
страхувальник не буде зацікавлений у страхуванні, а якщо вона буде занадто
висока, то така ситуація не буде вигідна для страхової компанії, так як за таких
умов страхувальник буде зацікавлений у настанні страхового випадку. Дійсна
(страхова) вартість майна визначається по-різному залежно від виду майна, яке
з метою страхової оцінки ділиться на такі групи:
− основні фонди;
− товарно-матеріальні цінності;
− продукція у процесі виробництва або обробки;
− об'єкти у стадії незавершеного будівництва;
− експонати виставок, музейні коштовності, колекції, авторські, роботи,
антикваріат.
Страхова оцінка базується на двох типах покриття:
− страхове відшкодування;
− страхове відновлення.
Перший тип означає, що страхове відшкодування повинно забезпечити
страхувальнику компенсацію збитків в розмірі дійсної на момент страхового
випадку вартості майна, тобто страхувальник після настання страхового
випадку повинен бути в такому ж фінансовому становищі, у якому він
знаходився безпосередньо до страхової події. Даний тип покриття торкається
всіх груп майна.
Другий тип означає, що при страховому випадку буде покриватися вся
вартість відновлення знищеного чи пошкодженого майна. Стра-хувальник
після виплати йому страхового відшкодування буде поставлений в кращі
умови, ніж він був до страхової події. По-іншому, страхувальник отримає таку
суму, яка йому потрібна для повторного будівництва чи придбання ідентичного
об'єкту взамін попереднього. Переважно такий тип покриття застосовується
тільки для першої групи майна.
Враховуючи такий підхід страхова сума для основних засобів (будівель,
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споруд, передавальних пристроїв, машин, обладнання та інших основних
засобів) дорівнює відновлювальній вартості або балансовій з урахуванням
зносу; для товарно-матеріальних цінностей – купівельній вартості (вартості
придбання); для продукції у процесі виробництва або обробки - витратам на її
виготовлення; для об'єктів у стадії незавершеного будівництва – фактично
здійсненим витратам на їх створення; для іншого майна (експонатів виставок,
музейних коштовностей, колекцій, авторських робіт, антикваріату тощо) –
договірній (оціночній) або ринковій вартості. Майно приватного підприємця в
разі відсутності балансу приймається на страхування згідно з його описом за
оціночною вартістю.
Майно може бути застраховане як на повну вартість, так і на певну
частку. У разі страхування майна не на повну вартість збитки при настанні
страхової події, як правило, також відшкодовуються не в повному обсязі
(застосовується пропорційна система страхового відшкодування).
Обчислення страхових платежів здійснюється виходячи із встановленої
страхової суми і страхових тарифів, які встановлені для окремих ризиків і
диференційовані залежно від складності ризику чи інших обставин,
відображених в договорі страхування. При обчисленні страхових внесків
враховуються також різні знижки, пільги, які надаються страхувальнику з боку
страховика.
Розмір страхових платежів може залежати ще і від таких складових:
− виду майна та умов його зберігання;
− технічного стану підприємства;
− виду виробництва;
− строку страхування;
− форми внесення страхових платежів;
− укладення договору з франшизою;
− безперервності страхування протягом кількох років;
− відсутності страхових випадків;
− здійснення превентивних заходів тощо.
Так, більш високі ставки застосовуються при страхуванні обладнання,
приладів під час проведення дослідницьких та експериментальних робіт,
космічної техніки. Підвищені ризики супроводжують транспортні засоби, тому
вони страхуються за окремими тарифами.
У разі настання страхової події із застрахованим майном задоволення
претензій страхувальника відбувається в такій послідовності: встановлюється
факт настання страхової події; складається страховий акт про страховий
випадок; визначається розмір збитку та страхового відшкодування;
здійснюється страхова виплата.
Загальні умови та порядок виплати страхового відшкодування зазначені у
статті 25 Закону України "Про страхування". Конкретні умови визначені в
правилах та в договорі страхування.
Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, то збитки
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відшкодовуються таким чином:
− у разі пошкодження майна страхове відшкодування виплачується у
розмірі різниці між заявленою страховою сумою та вартістю залишків майна,
придатних для подальшого використання;
− у разі втрати майна страхове відшкодування виплачується в розмірі
дійсної (відновної) вартості з вирахуванням зносу та вартості залишків майна,
придатних для подальшого використання.
При настанні страхового випадку страхувальник повинен:
− вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків;
− повідомити страховика про настання страхового випадку в строк,
визначений договором страхування;
− повідомити у відповідні органи про настання події згідно з їх
компетенцією (міліцію, пожежну, аварійну служби тощо);
− надати страховику всі документи, необхідні для встановлення причин
та розміру збитку;
− до прибуття представника страховика зберігати всі залишки
знищеного або пошкодженого майна.
Страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо
страхувальник не виконав обов'язків, передбачених договором страхування.
Підстави та порядок відмови регламентовані статтею 26 Закону України "Про
страхування".
Ними можуть бути:
− навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового
випадку;
− подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування;
− отримання відшкодування збитків від винної особи;
− несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку або
створення страховику перешкод у визначенні обставин та причин збитку;
− інші причини, якщо це не суперечить законодавству України.
Договір страхування майна зберігає чинність до повної виплати
страхового відшкодування. Виплата страхового відшкодування здійснюється у
встановленому договором порядку та у визначений термін. При цьому може
утримуватись франшиза або черговий платіж, якщо договір поновлено.
До напрямків в страхуванні майна юридичних осіб (якщо їх
класифікувати за родом небезпек) відносяться:
Страхування підприємницьких ризиків, що припускає страхування на
випадок настання події, що впливає на матеріальні, грошові ресурси, виробничі
і інші процеси, пов'язані з здійсненням підприємницької діяльності, наслідком
якого можуть бути прямий збиток, зменшення прибитку або додаткові витрати.
Страхування технічних ризиків передбачає страхування ряду ризиків,
пов'язаних зі будівельними, монтажними і експлуатаційними роботами,
роботою машин, механізмів і електронного обладнання.
Страхування кредитних і фінансових ризиків охоплює сферу
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взаємовідносин кредитора і позичальника на випадок неповернення останнім
взятих в борг грошових коштів, неоплаченої дебіторської заборгованості,
неповернення товарного або іншого виду кредиту.
Транспортне страхування, що поділяється на авіаційне, морське і
автотранспортне та залізничне, включає страхування від небезпек, що
виникають на різноманітних шляхах переміщення транспорту. Об'єктами
страхування можуть бути як засоби транспорту (страхування каско), так і
вантажі, що перевозяться цим транспортом (страхування карго).
При
сільськогосподарському
страхуванні
може
бути
застрахований урожай сільськогосподарських культур, сільськогосподарські
тваринні, домашній птах, кролики, хутровий звір і сім'ї бджол, багатолітні
насадження, а також будинки, споруди, передавальні прилади, транспортні
засобу і обладнання сільськогосподарського призначення.
4.2. Страхування майна громадян
Страхування майна громадян – це підгалузь майнового страхування,
яка історично виникла першою. Страхування проводиться на випадок
створення фінансової безпеки для власника майна.
Об'єктом страхування виступає майно фізичних осіб, яке належить їм
на правах особистої власності. У власності громадян знаходяться земельні
ділянки, квартири, підсобні будівлі, предмети домашнього господарства,
транспортні засоби, сільськогосподарський інвентар тощо.
Разом з тим, в умовах ринку сфера власності громадян розширюється за
рахунок приватних підприємств, створення окремих виробництв, розвитку
різного роду промислів тощо, що спричинює розвиток даної підгалузі
страхування.
Правила страхування можуть істотно відрізнятися у різних стра-ховиків,
але характерними для них є такі умови:
− договори страхування майна громадян чають короткостроковий
характер;
− сплата страхових платежів може відбуватися в готівковій чи
безготівковій формі, одноразово за весь строк страхування чи в кілька строків;
− під час дії договору страхування страхувальник може укласти
додатковий договір на термін, що залишився до кінця дії основного договору;
− дія певних категорій страхувальників страховиками можуть
надаватися пільги.
Страхування майна громадян на даний час проводиться зазвичай в
добровільній формі. Основними видами страхування майна громадян є:
страхування будівель, страхування домашнього майна, страхування
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засобів наземного транспорту, страхування квартир, страхування майна на
садибі, страхування майна громадян, які займаються індивідуальною трудовою
діяльністю, комплексне страхування майна, страхування мисливської зброї
тощо.
У страхуванні домашнього майна, що належить громадянам договір
страхування може бути укладено на:
− усе домашнє майно, що є у даному господарстві; −
окремі предмети домашнього господарства; − окремі
групи предметів домашнього майна;
− колекції, картини, унікальні та антикварні речі (спеціальний договір).
Умови страхування домашнього майна вмішують такі групи ризиків: −
"пожежа" - пошкодження чи знищення майна вогнем (у тому
числі від удару блискавки, аварій електросітки, вибуху), а також продуктами
горіння і засобами пожежогасіння;
− "підпал" - пошкодження чи знищення майна в результаті дії вогню,
викликаного підпалом;
− "стихійне лихо" - пошкодження чи знищення майна в результаті бурі,
урагану, смерчу, землетрусу, просідання ґрунту, гірського зсуву, селевих
потоків, сильного дощу, снігопаду, зливи;
− "протиправні дії третіх осіб" - пошкодження чи знищення майна в
результаті навмисних дій третіх осіб, у тому числі крадіжки та грабежу.
Розрахунок розміру нанесеного збитку має певні особливості:
− розмір збитку визначається окремо за кожним предметом домашнього
майна;
− збиток визначається окремо за кожним ризиком знищення або
ушкодження домашнього майна, оскільки втрати в обох випадках будуть різні.
Майно вважається знищеним, якщо воно стало цілком непридатним для
використання за початковим призначенням, а ушкодженим - якщо якість
предмета погіршилася, але можливе відновлення за допомогою ремонту та
подальша його експлуатація.
У разі настання страхового випадку страхувальник повинен:
− вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку;
− негайно (наприклад, протягом трьох днів) повідомити страховикові
про страховий випадок;
− при викраденні, пошкодженні внаслідок навмисних дій третьої особи
заявити про це в органи міліції, в разі пожежі - в органи пожежного нагляду,
при аварії - у відповідні аварійні служби, ЖЕК;
− скласти перелік знищеного, пошкодженого або викраденого
домашнього майна;
− зберегти до прибуття на місце представника страхової компанії
пошкоджені речі, внесені у перелік або наявні залишки від них, показати їх для
огляду при складанні акта.
Страхова компанія після одержання заяви про страховий випадок
зобов'язується в триденний строк скласти акт відповідної форми (з
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участю страхувальника та двох свідків). Збитки відшкодовуються:
− при знищенні, викраденні майна - його вартість, що визначається
страховиком і страхувальником;
− при повному знищенні - страхова сума, обумовлена загальним до
говором на відповідну суму майна;
− у разі пошкодження - сума зниження вартості, тобто різниця між:
вказаною страхувальником вартістю майна та вартістю з урахуванням
знецінення (втрати якості та цінності), спричиненим страховим випадком;
− якщо пошкоджений предмет можна повернути після ремонту, то
збитком вважається вартість ремонту цього предмета. Вартість ремонту
обчислюється за діючими розцінками.
Страхове відшкодування не виплачується, якщо:
− страховий випадок став наслідком навмисних дій страхувальника або
члена його родини;
− не були показані пошкоджені предмети або їх залишки;
− речі домашнього майна пошкоджені внаслідок зносу окремих частин,
технічного браку, перевершення строку експлуатації.

