
Тема 6. Майнове  страхування 

(2  години самостійного вивчення) 

План: 

1. Страхування майна від невогневих ризиків. 

2. Інші види майнового страхування. 

 

Мета заняття:  

навчальна – уточнити класифікацію вогневих і невогневих  ризиків, 

проаналізувати взаємозв'язок між досягненнями науково-технічного прогресу 

та появою нових видів майнового страхування; 

виховна – виховувати студентів у дусі національної свідомості та 

гідності; 

розвиваюча – розвивати вміння аналізувати і узагальнювати матеріал, 

подавати матеріал у вигляді схем, діаграм тощо. 

Міжпредметні зв'язки: право, безпека життєдіяльності, організація та 

технологія туристичного обслуговування. 

Література.  Охріменко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного 

господарства: Навч. посіб. / Передм. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк.., 2003. – 

стор. 141 - 144. 

Нормативні акти: 

Конституція України, Закон України «Про страхування» 

Після опрацювання даної теми студенти повинні знати: 

1. Особливості страхування майна від невогневих ризиків. 

2. Інші види майнового страхування. 

 

Вид контролю: письмове опитування, тестування, перевірка конспектів. 

 

Завдання:  

1. Скласти повний конспект наведених питань. 

2. Дати відповіді на контрольні питання 



 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 

 

При виконанні завдання доцільно розглянути запропоновану літературу 

(стор. 141 - 144).  Саме вона надасть змогу скласти повний конспект з 

наведених питань. 

1. Страхування майна від невогневих ризиків 
Страхування майна від вогню не охоплює багато інших ризиків. Дуже 

часто страхувальники зацікавлені у страхуванні майна від збитків, які можуть 

бути завдані внаслідок стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб, у тому 

числі крадіжки, вибуху парових котлів, газосховищ, машин і апаратів, аварії 

систем водопостачання, падіння пілотованих літальних апаратів або їх уламків, 

наїзду наземних транспортних засобів тощо. 

До стихійних лих належать: землетруси, виверження вулканів, дія 

підземного вогню; зсуви, просідання ґрунту, гірські обвали, каменепади, 

цунамі, бурі, урагани, смерчі, повені, затоплення, град. 

Збитки, завдані внаслідок землетрусу, підлягають відшкодуванню лише у 

тому разі, якщо страхувальник доведе, що під час проектування, будівництва й 

експлуатації застрахованих будівель і споруд у сейсмічно небезпечних районах 

певним чином було враховано сейсмологічні умови. 

Збитки, завдані внаслідок зсуву, просідання або іншого руху ґрунту, не 

підлягають відшкодуванню у тому разі, якщо вони спричинені проведенням 

вибухових робіт, виїмкою ґрунту з котлованів або кар'єрів, засипанням пустот 

або провадженням земляних робіт, а також видобутком або розробкою 

родовищ твердих, рідких або газоподібних копалин. 

Страховики не відшкодовують збитки, завдані внаслідок проникнення в 

застраховані помешкання дощу, снігу, граду або бруду через незачинені вікна, 

двері чи інші отвори, якщо ці отвори не утворилися внаслідок бурі, вихору, 

урагану або смерчу. 

До протиправних дій третіх осіб належать будь-які протиправні навмисні 

й необережні дії третіх осіб, що призвели до заподіяння збитку майновим 

інтересам страхувальника. Поняття «протиправні дії третіх осіб» докладно 

розкрито у правилах страхування. 

Розрізняють поняття «крадіжка», «пограбування» та «розбій». Крадіжка 

— таємне розкрадання чужого майна. Крадіжка з проникненням — таємне 

розкрадання чужого майна з проникненням у житло, помешкання чи інше 

сховище. Пограбування — відкрите розкрадання чужого майна. Пограбування з 

проникненням — відкрите розкрадання чужого майна з проникненням у житло. 

Пограбування може супроводжуватися насильством, небезпечним для життя і 

здоров'я потерпілої особи. Розбій — напад із метою розкрадання чужого майна, 



який супроводжується насильством, небезпечним для життя і здоров'я 

потерпілої особи або погрозою застосування такого насильства. 

2.Інші види майнового страхування 
Страхування майна від збитку внаслідок вибуху парових котлів, 

газосховищ, машин і апаратів. Вибухом резервуара (котла, трубопроводу) 

вважають вибух, за якого стінки резервуара пошкоджуються настільки, що 

стає неможливим вирівнювання тиску усередині й поза резервуаром. Якщо 

усередині такого резервуара відбувається вибух, спричинений швидкоплинним 

проходженням хімічних реакцій, то пошкодження, заподіяні резервуару, 

покриваються страхуванням у тому разі, якщо стінки його не мають явних 

пробоїн. Не відшкодовується збиток, завданий вакуумом або розрідженням 

газу в резервуарі. Збитки, завдані двигунам внутрішнього згоряння або 

аналогічним машинам і агрегатам унаслідок вибухів, що відбуваються у 

камерах згоряння, страхуванням не покриваються. 

Страхування майна від збитків унаслідок аварій систем водопоста-

чання. Крім прямих збитків, що виникли внаслідок пошкодження водою 

майна, страхове відшкодування виплачують також у разі виникнення у 

страхувальника таких витрат: 

• на усунення раптових поломок трубопроводів у будинках; 

• на усунення поломок від раптового замерзання трубопроводів, а та-

кож сполучених безпосередньо з ними апаратів і приладів (крани, вентилі, 

баки, ванни, радіатори, опалювальні казани, бойлери і т. д.); 

• на розморожування трубопроводів; 

• на розчищення застрахованих помешкань після настання страхово-

го випадку. 

Страхування електронного устаткування. Страхова компанія надає 

страховий захист на випадок знищення, пошкодження або втрати 

застрахованого майна внаслідок раптового і непередбаченого впливу на нього 

незалежно від того, чи пов'язані причини збитків з експлуатацією майна: 

помилок при експлуатації, необережності обслуговуючого персоналу, 

протиправних дій третіх осіб, впливу електроструму (коротке замикання, різке 

підвищення сили струму або напруги в електромережі). 

Страхова компанія не несе відповідальності за дефекти електронного 

устаткування, які мали місце у момент укладання договору страхування та 

були відомі страхувальнику. До збитків, що не відшкодовуються, належать: 

подряпини, відколи, плями, пошкодження фарбування. 

Страхування відновлення баз даних виділилося в окремий вид страху-

вання, що набуває великої актуальності. 

Страхування майна у холодильних камерах. Страхова компанія надає 

захист від пошкодження, знищення і псування застрахованого майна, що 

сталися внаслідок раптового або непередбаченого пошкодження, знищення і 

виходу з ладу застрахованого холодильного устаткування. Відшкодовуються 

збитки, що виникли внаслідок поломок чи дефектів холодильного 

устаткування або несправності регулювальних пристроїв, помилок або 



необережності персоналу, що обслуговує холодильні камери, а також 

унаслідок перевантаження, перегріву, вібрації, заклинювання, засмічення 

механізму, зміни тиску, дії відцентрової сили, браку рідини в апаратах і под. 

Додатково може бути передбачений захист від пожежі і стихійного лиха, 

раптового припинення подачі електричного струму від електромережі, перерви 

в діяльності й торгівлі тощо. Обов'язково встановлюється франшиза. Часто у 

договорі страхування встановлюється безпретензійний період часу, протягом 

якого майно, що міститься на збереженні в холодильниках, не повинно 

зазнавати псування після припинення або виходу з ладу холодильних агрегатів 

за умови, що холодильна камера протягом цього періоду залишається постійно 

закритою. Тривалість безпретензійного періоду для окремих категорій майна 

слід указувати в страховому полісі. 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику вогневих ризиків. 

2. Назвіть приклади невогневих ризиків. 

3. Які збитки не відшкодовуються страховиками при здійсненні вогневого 

та не вогневого страхування? 

4. Що таке протиправні дії третіх осіб? Дайте визначення. 

 

 


