
Страхування для 
Вашого захисту.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА

МОЄ МАЙНО
ДОБРЕ  ЗАХИЩЕНЕ
Збережіть свій спокій уклавши договір 
страхування майна за програмами:
- «Мій дім - моя фортеця»
- «Мій бізнес»

www.grawe.ua/maino

  
Можливість 

вибору ступеня 

захисту



Мета здійснення страхування
Згідно з договором страхування, страховий захист надається з метою:

   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.

Хто може укласти договір страхування?
Договір страхування можуть укласти:

   дієздатні фізичні особи;
   фізичні особи - суб’єкти малого підприємництва (ФОП);
   юридичні особи - суб’єкти малого та середнього підприємництва (СПД);
   підприємства сфери державного управління;
   державні підприємства.

Що можна застрахувати?

Програми страхування

«Мій дім - моя фортеця»
страхування домашнього майна

«Мій бізнес»
страхування комерційного майна

Нерухоме 
майно

житлове приміщення, включаючи невід’ємні 
інженерні комунікації, скло

будівлі та споруди, приміщення зі стаціонарним 
внутрішнім інженерним обладнанням, комунікаціями 

та системами електро-, газо, водопостачання, 
опалення та каналізації, сантехнічним обладнанням, 

системами пожежогасіння та сигналізації, ворота, 
паркани, огорожі тощо

Внутрішнє  
оздоблення

покриття стін, стелі, підлоги, стаціонарно 
встановлене технічне обладнання, санітарно-

технічне та кухонне обладнання, вбудовані дзеркала, 
шафи, системи освітлення

внутрішнє оздоблення стін, підлоги, стелі, в тому числі, 
внутрішнє столярне оздоблення, покриття підлоги, 

стін та стелі, вбудовані меблі

Рухоме 
майно

меблі, предмети інтер’єру, побутова техніка та 
електротехніка

меблі, офісне обладнання, предмети інтер’єру, 
електронна та побутова техніка, комп’ютерне 

обладнання, оргтехніка, електропобутові прилади, 
технологічне, виробниче, торгівельне обладнання

Інше майно земельні ділянки
матеріали у виробництві, сировина, напівфабрикати 

або товарні запаси на складі та у торговому залі, готова 
продукція; 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.

вітрини, вітражі, віконні та дверні скляні елементи, 
віконні і дверні рами або інші обрамлення, в яких 

закріплене скло, скляні елементи покрівлі, а також 
світлові рекламні установки і щити, вивіски, захисні 
навіси вітрин, промислові ліхтарі зі скла і подібних 

матеріалів

Територія та місце страхування
Територія страхування-виключно територія України.
Місце страхування - фактична адреса місцезнаходження майна, що зазначена в Договорі страхування.



Від яких ризиків можна застрахуватись?
Захистити своє майно Ви можете від наступних ризиків:

  дія вогню: пожежа,удар блискавки, вибух;
 стихійні  явища:  буря,  ураган, шторм, злива, град, зсув ґрунту, просідання ґрунту, гірський обвал і сходження лавин,

    землетрус, повінь;
 вплив  рідини:  вплив  гарячої або холодної води, стічних каналізаційних вод, води або іншої рідини, що вилилася

    внаслідок поломки опалювальної системи, води, що витекла з систем пожежогасіння;
 протиправні дії третіх осіб: крадіжка, грабіж, розбій, умисне пошкодження або знищення застрахованого майна;
 бій скла: биття скляних елементів 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 інші скляні елементи (лише для програми страхування «Мій дім - моя фортеця»);

 механічні пошкодження: пошкодження, втрата  або загибель застрахованого майна внаслідок механічного впливу
    лише для програми страхування «Мій бізнес»).

Франшиза

Діапазон можливих розмірів франшизи за програмами страхування майна, %

При страхуванні відповідальності за програмою «Мій дім-моя фортеця»:
  заподіяння шкоди майну третіх осіб - від 0,5%;
  заподіяння шкоди життю або здоров’ю третіх осіб - не застосовується.

Строк дії договору страхування
Договір починає діяти з дати, зазначеної в договорі як початок його дії, але не раніше дня наступного за днем надходження 
страхового платежу на рахунок Страховика.

«Мій дім - моя фортеця» «Мій бізнес»

від 3-х до 12-ти місяців 

За опцією «Експрес» - з дати, зазначеної в договорі як початок 
його дії, але не раніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дня 
надходження страхового платежу на рахунок Страховика.

від б-ти до 12-ти місяців

Внесення страхового платежу
Для Вашої зручності ми пропонуємо наступні варіанти оплати страхового платежу:

  одноразово-100%;
  розстрочка страхового платежу 50% * 50%;
  розстрочка страхового платежу 25% * 25% * 25% * 25%.



«МІЙ ДІМ - МОЯ ФОРТЕЦЯ»
програма страхування домашнього майна

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».

Від чого залежить страховий тариф?

 ризиків страхування;  території страхування; 

 строку дії договору;  типу системи опалення; 

 розстрочки платежу;  розміру франшизи.

Опції страхування 

Опції 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 

     рухомого 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  здійснюється  при 

    необхідності.

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

визначається виходячи з дійсної 
вартості майна в перший рік 

страхування або виходячи із суми 
залишку кредиту

СТРАХУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬ-
НОСТІ 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

 
Особливості нашої пропозиції:

  Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє Страхувальнику обрати оптимальні умови страхування.
 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 ризиків «Бій скла» з лімітом відшкодування 10 000,00 грн. страхується безкоштовно.
 Страховий платіж може бути внесений у розстрочку.
 Знижка за безперервну пролонгацію договору страхування за умови відсутності збитків.



«МІЙ БІЗНЕС»
програма страхування комерційного майна

Власний бізнес - це завжди ризик. Потрібно бути обережним у виборі партнерів, продукції, постачальників, досконало вивчити 
конкурентів, та ін. Та навіть найдосвідченіший бізнесмен може потрапити в полон непередбачуваних обставин. Збитки понесені 
внаслідок пожежі, стихійного лиха або грабежу здатні не лише зупинити Ваш бізнес, а й поставити Вас на край фінансової прірви. 
Подбайте про своє майно вже сьогодні та вбережіть себе від непередбачуваних фінансових витрат. Нехай ваші гроші працюють 
тільки на вас!

Від чого залежить страховий тариф?

 категорії майна;  строку дії договору;

 виду діяльності Страхувальника;  наявності додаткових систем безпеки; 

 розміру франшизи;  розстрочки платежу.

Опції (програми)страхування:
Для врахування Ваших потреб Програма має чотири варіанти страхового захисту, утворені відповідними комбінаціями страхових 
ризиків.

Ризики Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4

Дія вогню + + + +

Стихійні лиха - + + +

Протиправні дії третіх осіб - - + +

Вплив рідини, Механічний сторонній 
вплив

- - - +

Особливості прийняття на страхування
Програмою страхування передбачена класифікація діяльності Страхувальників за певними видами, які безпосередньо впливають 
на визначення розміру страхового тарифу:

  офісна та адміністративна діяльність;
  торгівля продовольчими товарами в магазинах;
  торгівля непродовольчими товарами;
  універсальні магазини та супермаркети;
  послуги та виробництво.

Особливості нашої пропозиції:
  Програма страхування майна «МІЙ БІЗНЕС» спеціально розроблена для малого та середнього бізнесу.
 Для   врахування   Ваших   специфічних   потреб   Програма  має  чотири  варіанти  страхового захисту,  утворені

    відповідними комбінаціями страхових ризиків та широкий спектр значень безумовної франшизи.
 Договором страхування передбачена можливість додаткового відшкодування витрат на прибирання та розчищення

 території після страхового випадку та  на  усунення раптових  поломок в системах водопостачання, водовідводу, 
   опалення та протипожежних системах.

  Для точнішої тарифікації Програмою страхування передбачена класифікація діяльності Страхувальників за видами.
  Страховий платіж може бути внесений у розстрочку.
  Договір страхування може бути укладений на неповний рік.



 Добровільне страхування наземного транспорту за 
   програмою «ГРАВЕ КАСКО»

 Добровільне страхування домашнього майна за 
    програмою «Мій дім - моя фортеця»

 Обов’язкове страхування цивільно-правової       
    відповідальності перед третіми особами

 Добровільне страхування комерційного майна за 
    програмою «Мій бізнес»

 Добровільне страхування цивільно-правової          
   відповідальності перед третіми особами

 Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків 
    випадкового знищення, пошкодження або псування

 Обов’язкове страхування цивільно-правової          
    відповідальності виїжджаючих за кордон «Зелена           
    картка»

 Обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
    громадян України, що мають у власності зброю

 Добровільне страхування загальної  цивільної  відпові-
    дальності за шкоду заподіяну майну третіх осіб Міжнародне страхування подорожуючих за кордон

 Добровільне медичне страхування  Добровільне страхування від нещасних випадків

 Обов’язкове   особисте   страхування   працівників  
    відомчої  та  сільської пожежної охорони  і  членів    
    добровільних пожежних дружин (команд)

 Обов’язкове та  добровільне страхування від нещасних 
    випадків на транспорті
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Ваш страховий консультант:

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.

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

Будьте разом із нами 
в Facebook, Twitter та Instagram


