
Перелік документів, необхідних для підтвердження та узгодження страхової події
(Відповідальність перед третіми особами, Відповідальність перевізника, Вантаж, Рухоме майно

Нерухоме майно)

1. Документи,  які  підтверджують  майнові  інтереси  Страхувальника  відносно  об’єкта
страхування (нерухоме майно):

Страхувальник – Фізична особа
 Договір страхування;
 Технічний паспорт БТІ;
 Правовстановлюючі  документи  (свідоцтво  про  право  на  власність,  договір  купівлі-продажу,  договір
оренди);
 Договір охорони (ризик ПДТО та подія «підпал»);
 Договір на встановлення/обслуговування системи пожежної сигналізації (ризик – пожежа);
 Паспорт громадянина України  Страхувальника(копії 1,2,3, 12стор.);
 Паспорт громадянина України Вигодонабувача (копії 1,2,3, 12стор.);
 Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП)  Страхувальника;
 Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП)   Вигодонабувача.

Страхувальник – Юридична особа
 Договір страхування;
 Технічний паспорт БТІ;
 Правовстановлюючі  документи  (свідоцтво  про  право  на  власність,  договір  купівлі-продажу,  договір
оренди);
 Договір охорони (ризик ПДТО, в т.ч. подія «підпал»);
 Договір на встановлення/обслуговування системи пожежної сигналізації (ризик – пожежа);
 Внутрішні службові документи (будь-які акти, протоколи, пояснювальні, докладні, службові записки), що
мають пряме або опосередковане відношення до настання події;
 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 Довідка з ЄДРПОУ.

2. Документи, які підтверджують настання страхового випадку:

Ризик:  Залиття  (пошкодження  водою  з   водопровідних,  каналізаційних,  опалювальних  систем  і  систем
пожежогасіння)
 Акт  житлово-експлуатаційної  контори;  комунальної  служби,  водоканалу,  ДСНС,  місцевого  органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, з вказівкою щодо винних осіб.

Ризик: ПДТО
 Довідка з органів  НП про місце, час і обставин настання випадку з вказівкою щодо винних осіб, переліку
пошкоджень майна; 
 Довідка з  охоронної організації  про час спрацювання сигналізації,   виїзд на місце події  та виконані дії,
обставин настання випадку, результати огляду місця події в т.ч. записи з камери відеоспостереження;
 Постанова про відкриття кримінального провадження.

Ризик: Стихійне явище
 Довідка  з  метеорологічної  або  сейсмологічної  служби  про  стихійне  лихо  в  місці  настання  страхового
випадку або довідку відповідної дорожньої служби, комунальної служби, служби благоустрою, місцевого органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

Ризик: Падіння літальних апаратів або їх частин, дерев, інших предметів, тіл космічного походження
  Довідка  відповідної  дорожньої  служби,  комунальної  служби,  служби  благоустрою,  місцевого  органу
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
 Довідка з органів НП про місце, час і обставин настання випадку з вказівкою щодо винних осіб, переліку
пошкоджень майна.

Ризик: Пожежа, вибух, пошкодження димом



 Довідка органів пожежного нагляду, відносно причин пожежі, місця, часу та обставин настання випадку,
переліку пошкодженого і/або знищеного майна;
 Довідка з організації, що встановлювала пожежну сигналізацію про час спрацювання сигналізації,  виїзд на
місце події  та виконані  дії,  обставин настання випадку,  результати  огляду місця  події,  з  вказівкою щодо місця
виникнення пожежі;
 Акт про пожежу компетентних органів відносно причин пожежі, місця, часу та обставин настання випадку, з
вказівкою щодо винних осіб, переліку пошкодженого і/або знищеного майна;
 Підтвердження факту відкриття кримінального провадження.


