
Від чого залежить страховий тариф?

 переліку страхових випадків; 
 території страхування;
 строку дії договору; 

 типу системи опалення;
 розстрочки платежу; 
 розміру франшизи.

Особливості нашої пропозиції:
 При укладанні договору страхування за опцією «ЕКСПРЕС» страхова 

сума визначається Страхувальником без визначення дійсної 
вартості майна, що значно спрощує процедуру укладення договору 
страхування.
 Можливість здійснення страхового відшкодування по випадку “Бій 

скла” без довідки державних органів.
 Можливість виплати страхового відшкодування в розмірі до 3000 

грн (після вирахування безумовної франшизи) без документів від 
державних компетентних органів (крім ризику Протиправні дії третіх 
осіб).
 При страхуванні повного пакету страхових випадків, «Бій скла» з 

лімітом відшкодування 3 000 грн страхується безкоштовно.
 Експертиза пошкодженого майна за рахунок компанії.
 Страховий платіж може бути внесений у розстрочку.
 Знижка за безперервну пролонгацію договору страхування за умови 

відсутності збитків.

Внесення страхового платежу
Для Вашої зручності ми пропонуємо наступні варіанти оплати 
страхового платежу:
 одноразово -100%;
 розстрочка страхового платежу 50% х 50%;
 розстрочка страхового платежу 25%х 25% х 25% х 25%.

Страхування для 
Вашого захисту.

МІЙ ДІМ - МОЯ ФОРТЕЦЯ

МІЙ ДІМ
ДОБРЕ  ЗАХИЩЕНИЙ

https://www.grawe.ua/mii-dim/

Почуватись впевнено віддалік дому 
Вам допоможе договір «МІЙ ДІМ – МОЯ 
ФОРТЕЦЯ» з можливістю вибору опції 
страхування: ЕКСПРЕС, КЛАСИКА або 
ІПОТЕКА

вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 247-68-03

Факс: +380 44 247-68-04
e-mail: office@grawe.ua

www.grawe.ua

Ліцензії Нацкомфінпослуг України на здійснення страхової діяльності: серія АЕ № 522741 від 10.03.2015 р., серія АЕ 
№ 641835, 641836, 641837, 641838, 641839, 641840, 641841, 641842, 641843, 641844, 641845, 641846, 641847, 641848, 
641849, 641850 від 22.04.2015 р.

  Ваш консультант:

 
  Тел.:

ПрАТ «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» – член одного з найбільш авторитетних 
європейських концернів. Ставши його частиною, ми з гордістю впровадили 
австрійські страхові традиції в Україні, дотримуючись принципів ведення бізнесу 
нашого засновника, з кожним роком закріплювали свої позиції на вітчизняному 
ринку страхування. Перевірені століттями ґрунтовність та консерватизм до 
фінансових ризиків забезпечили нам успішний розвиток та стабільність.

Компанія має у своєму розпорядженні 10 ліцензій на здійснення добровільних та 7 
ліцензій на здійснення обов’язкових видів страхування, пропонуючи своїм клієнтам 
широкий спектр програм індивідуального та корпоративного страхування, надійний 
захист та високий рівень обслуговування.

Будьте разом із нами 
Facebook, Twitter та Instagram

  Із бонусним 

випадком 

«Бій скла»



МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ
Дім – одна з основних складових нашого життя. Сюди ми повертаємося 
щовечора, саме тут черпаємо життєві сили і відпочиваємо від 
виру подій. Кажуть, що вдома і стіни допомагають. Тому кожен з 
нас намагається зробити свою домівку максимально комфортною 
та затишною. Роблячи гарний ремонт, купуючи меблі та побутову 
техніку, кожен господар не раз задумується над тим, як зберегти 
і захистити своє майно в непередбачуваних випадках. Позбутись 
відчуття незахищеності Вам допоможе договір страхування майна за 
програмою «МІЙ ДІМ – МОЯ ФОРТЕЦЯ».        

Мета здійснення страхування    
 відшкодування збитків, нанесених застрахованому майну у випадку 

його пошкодження, знищення або викрадення;
 відшкодування  збитків,  нанесених  життю,  здоров’ю  або майну 

третіх осіб внаслідок володіння та/або експлуатації застрахованого 
майна.    

Що можна застрахувати? 
Нерухоме

майно
житлове приміщення, включаючи невід’ємні 
інженерні комунікації, скло

Внутрішнє
оздоблення

покриття стін, стелі, підлоги, стаціонарно 
встановлене технічне обладнання, санітарно- 
технічне та кухонне обладнання, вбудовані 
дзеркала, шафи, системи освітлення

Рухоме
майно

меблі, предмети інтер’єру, побутова техніка та 
електротехніка

Інше майно земельні ділянки

Скло

скляні елементи будівель, включаючи внутрішні 
перегородки зі скла, дзеркала, вітрини, склоподібні 
матеріали, а саме: облицювання фасадів і стін; 
покрівлі, промислові ліхтарі зі скла
та подібних матеріалів; вітражі; вивіски, світлові 
реклами; суцільне скло (вітрини), площа якого 
перевищує 4 кв. м, гнуте скло; шибки дверей і вікон, 
скляні двері та ін.

Територія та місце страхування
 Договір діє на території України.
 Місцем  страхування  є  адреса з находження  застрахованого  майна, 

зазначена в договорі страхування.

Страхові випадки:
 Основні:

 Пожежа.
 Удар блискавки.
 Вибух.

 Додаткові:
 Стихійні лиха – буря, ураган, шторм, град, злива, зсув 

ґрунту, просідання ґрунту, гірський обвал, сходження 
лавин, землетрус, повінь.
 Вплив рідини – вилив води, гарячої або холодної, що 

вилилася поза призначенням  із внутрішньої водопровідної,  
каналізаційної, опалювальної системи приміщення, 
системи пожежогасіння, потрапляння води із сусідніх 
приміщень.
 Протиправні дії третіх осіб – знищення або пошкодження 

застрахованого майна внаслідок крадіжки, грабежу, 
розбою або умисного знищення та пошкодження майна.

 Бонусний страховий випадок «Бій скла».
 «Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами».

Яка франшиза встановлюється за Договором «МІЙ ДІМ – МОЯ 
ФОРТЕЦЯ»?
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно з Договором страхування. За Договором «МІЙ ДІМ – МОЯ 
ФОРТЕЦЯ» застосовуються наступні розміри франшиз: 
 При страхуванні майна:

 мінімальна – 0,5%;
 максимальна – 20%.

 При страхуванні відповідальності:
 заподіяння шкоди майну третіх осіб – 0,5%;
 заподіяння шкоди життю або здоров’ю третіх осіб – не 

застосовується.

Строк дії договору
Договір може укладатися на строк від 3-х до 12–ти місяців.

Опції страхування
Особливості Прийняття на 

страхування
Страхові суми

ЕКСПРЕС

 захист   майна  від 
незначних збитків; 
  майно страхується

на частину його 
повної вартості

 договір укладається 
на основі письмової 
заяви на страхування;
 огляд майна не 

здійснюється;
 додається опис 

застрахованого ру-
хомого майна.

встановлюються за 
Вашим вибором по 

кожній категорії
майна, можуть бути 

меншими, але не 
більшими дійсної

вартості майна

КЛАСИКА 

 захист майна від 
великих збитків;
  майно страхується
на його повну вартість

 договір укладається 
на основі письмової 
заяви на страхування;
 огляд майна здій-

снюється при необ-
хідності;
 додається опис 

застрахованого ру-
хомого майна.

встановлюються 
за Вашим вибором 
по кожній категорії 
майна в межах його 
дійсної вартості, але 

не менше 85%

ІПОТЕКА

страхування 
нерухомого

майна, яке передане 
в заставу до банку

 договір укладається 
на основі письмової 
заяви на страхування;
 огляд майна здій-

снюється при необ-
хідності.

визначається 
виходячи з дійсної
вартості майна в 

перший рік
страхування або 
виходячи із суми 
залишку кредиту

СТРАХУВАННЯ    ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПЕРЕД   ТРЕТІМИ   ОСОБАМИ

захист від збитків, 
що можуть 

виникнути внаслідок 
нанесення шкоди

життю, здоров’ю або 
майну третіх осіб

використовується 
тільки у поєднанні з 

опцією 
«ЕКСПРЕС» 

або
«КЛАСИКА»

встановлюється за 
погодженням сторін


