
 

 
 
 

З А Я В А  
до Договору  обов’язкового страхування майна,  що є предметом іпотеки  

«____»_____________ 201__ року   
 

1. 

Страхувальник: 
(повне найменування юридичної 
особи / прізвище, ім’я, по батькові - 
фізичної особи або ФОП) 

 

 

1.1. 

Уповноважена особа (документ, що 
підтверджує повноваження особи) / 
паспортні дані Страхувальника – 
фізичної особи 

 
 

1.2. 

Банківські реквізити / свідоцтво про 
реєстрацію ФОП, банківські реквізити 
/ дата народження 

 

1.3. Код ЄДРПОУ / Податковий номер  
1.4. Адреса, ТЕЛЕФОНИ:  

1.5. Вид діяльності, галузь: 

 

(зазначити вид діяльності, на якій спеціалізується підприємство Страхувальника, та надати 

стислий опис технологічних процесів, що відбуваються у приміщеннях, що підлягають 

страхуванню, кількість років на даному ринку тощо) 

Прошу укласти договір на умовах Порядку і правил обов'язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), 

що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.  

2. 
Строк 

страхування 
 

3. 
Страхові 

ризики: 

Найменування ризику 

  Так 
Відповідно до пункту 12 Порядку та правил обов'язкового страхування нерухомого майна 
(нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

4. 

Вартість 

майна 

відповідає: 

 
1) ринковій (оціночній) вартості (без ПДВ) 

Так Ні 

  

2) балансовій вартості   

3) іншій вартості (зазначити, якій саме)   

5. Майно, що підлягає страхуванню (об’єкти застрахованого майна): 

Найменування майна 
Короткий опис  

(назва, опис, характеристика) 

Вартість  

(грн.) 

 

Страхова сума 

(грн.) 

  

5.1.     Нерухоме майно (без оздоблення): згідно з Додатком №1 

Житлова нерухомість (квартири, будинки, земельні 

ділянки) 

  з оздобленням;    без оздоблення    

Офісні, торгівельні приміщення, що використовуються в 
бізнес цілях 

  з оздобленням;    без оздоблення    

Промислово-складська нерухомість, об’єкти рекреаційного 
призначення, споруди та інші об’єкти нерухомого майна 

 
  без оздоблення    

Цілісний майновий комплекс    

5.2. Місцезнаходження (розташування) майна:   
6. ВИГОДОНАБУВАЧЕМ у розмірі та до моменту погашення заборгованості за Договором кредиту призначаю:      
6.1.  

 

 
6.2. Строк кредитування ____________ років з « __» ________201_ року   по  « ___» ___________201__ року 

6.3. Договір іпотеки  
 

7. Діючі договори страхування майна 

або відповідальності інших 

Страховиків відносно об'єктів 

застрахованого майна 

_______________________________________, назва страхової компанії ______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Детальна характеристика майна, що підлягає страхуванню : 
8. Опис будівлі (споруди), що приймається на страхування  

Тип будівлі / споруди  

Загальна площа,   Рік побудови  

Рік останнього ремонту / реконструкції  Кількість поверхів  

Стіни (матеріал)  Перекриття (матеріал)  

Фундамент (матеріал)  Дах (матеріал покрівлі)  

9. Наявність та стан засобів протипожежного захисту об'єктів застрахованого майна: 
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Спринклери   (є/немає)  кількість (шт.)  Вогнегасники (є/немає)  кількість (шт)  

Гідранти (є/немає)  кількість (шт.)  Пожежна команда (власна, державна), відстань (км) державна 

Протипожежна сигналізація (є/немає)  вид  

Автоматична система пожежогасіння  вид  

Газова сигналізація (є/немає)  вид  

10. Організація охорони об'єктів застрахованого майна (зазначити  «Так» / »Н»): 

Охорона спеціалізованою службою   так;    ні Власна служба охорони  так;    ні 

Система відеоспостереження в приміщенні  так;    ні Звукова сигналізація проти злому  так;    ні 

Захист вікон (грати, сигналізація тощо)  так;    ні 
Захист дверей (броньовані, охорона 

тощо) 
 так;    ні 

Захист території  огорожа;    охорона;  чергові;  немає;  інше 

11. Загальна характеристика земельної 

ділянки (короткий опис), що приймається на 

страхування 

 

 

 

 

12. До даного розділу Заяви додаються 

наступні документи 
 
12.1. Копія договору іпотеки №______ від «__» _________________201__ року 
12.2 Копія договору про внесення змін до  іпотечного договору №______ від 
«___» __________________201__ року  (у разі наявності). 
12.3.Копія правовстановлюючих документів (на квартиру, на землю, тощо 
вказати об’єкт страхування) технічний паспорт:    

12.4. Копії документів, які ідентифікують Страхувальника  (паспорт та ІПН (для 
фізичної особи, витяг та виписка з ЄДР, статуту, протоколу та наказу про 
призначення директора тощо для юрособи) (вказати необхідне)  

 

ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКА 
Я заявляю, що з умовами обов’язкового страхування майна нерухомості, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового 

знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 

358 ознайомлений(на). Вся наведена в цій Заяві інформація є правдивою і ніякі відомості не були приховані. Я згоден(на) з тим, що  
ця Заява, підписана мною, стане підставою для укладення Договору і буде його невід’ємною частиною.  

Я проінформований(а) про те, що у випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Страховика про зміни 
стосовно об'єктів застрахованого майна (у тому числі відомості про осіб, які зазначені у даній Заяві), а також у випадку, якщо 
викладена мною у цій Заяві інформація є неправдивою, Страховик при настанні страхового випадку має право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування. 

Я підтверджую, що мені надана інформація про: 1) фінансову послугу; 2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх 
вартість; 3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; 4) правові  
наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; 5) 

механізм захисту страховою компанією прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі 
надання фінансової послуги; 6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер 
телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів; 7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли 
вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. 
 

Страхувальник:  ________________ (____________)                                   Дата:  «__»___________ 201__ року  
                                              (підпис)                (ініціали, прізвище) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Заповнюється представником Страховика 
 

ЗАЯВУ ПРИЙНЯВ: 
 

 

Голова Правління ПрАТ «СК «Арсенал»   ____________ (О. В. ЛАНСЬКА)                       Дата:  «___» _________  201__ року 

                                                                                    (підпис)     (ініціали, прізвище) 

 

    
Виконавець:    ________ (_________________________)                                                                 Дата:  «___» _________  201__ року                                                                   
                          (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 


	ДЕКЛАРАЦІЯ СТРАХУВАЛЬНИКА

