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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія “РАРИТЕТ” (надалі –
Cтраховик) на підставі цих Правил укладає Договори добровільного страхування майна
дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб незалежно від форм власності (далі по тексту Страхувальників).
1.2 За Договором страхування, укладеному на умовах цих Правил, Страховик гарантує
Страхувальникові відшкодування збитків, нанесених застрахованому майну внаслідок настання
страхових випадків, в межах страхових сум.
1.3 Страховий захист – зобов’язання Страховика, за якими він протягом дії Договору
страхування несе матеріальну відповідальність за предмет Договору страхування у
відповідності з умовами Договору страхування.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у договорі
страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський
внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)) та витратами
Страхувальника, що викликані страховим випадком, якщо це передбачено Договором
страхування.
2.1.1 Для Страхувальників юридичних осіб - це:
2.1.1.1 будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, передавальні
пристрої;
2.1.1.2 виробниче, технологічне та інше обладнання, машини, інструмент, виробничий та
господарський інвентар і приладдя;
2.1.1.3 сировина і матеріали;
2.1.1.4 товари на складах, включаючи готову продукцію, виставочні зразки;
2.1.1.5 оздоблення приміщень, витрати на ремонт приміщень;
2.1.1.6 обчислювальна техніка, копіювальна техніка, аудіо і відео техніка;
2.1.1.7 інше майно.
Майно може бути власністю підприємства, а також отримане за угодою найму, оренди,
прокату, лізингу, взяте для переробки, ремонту, на комiсiю, зберігання, у заставу.
2.1.2. Для Страхувальників фізичних осіб – це будинки, споруди, стаціонарні прилади
передачі енергії і інформації, будівлі особистого користування, квартири, машини і обладнання,
вимірювальна і обчислювальна техніка, копіювальна техніка, аудіо і відео техніка, сервісне
обладнання, побутова техніка, меблі та інші предмети домашнього користування, що
знаходяться у Страхувальників на правах володіння, користування та розпорядження.
2.2. Може бути застраховано як все майно, так і його визначена частина.
2.3.Резервуари (апарати, трубопроводи), інше технологічне обладнання знаходяться під
страховим захистом за умови, що вони розташовані у тому технологічному зв'язку між собою та
використовуються для тих речовин та матеріалів, які були відображені у заяві на страхування,
технологічному регламенті, монтажно-технологічних схемах та в інших документах, що є
додатками до Договору страхування.
2.4. На додаткових умовах, що визначаються у Договорі страхування, можуть бути
застраховані витрати Страхувальника, що викликані страховим випадком:
2.4.1 витрати по прибиранню та розчищенню приміщень після страхового випадку;
2.4.2 витрати по усуненню пошкоджень, нанесених страховим випадком: покрівлям,
стелям, стінам, підлогам, замкам, які дійсно були пошкоджені, віконним рамам, захисним
гратам будов, які за Договором страхування вважаються місцем страхування.
2.5. На додаткових умовах, що визначаються у Договорі страхування, можуть бути
застраховані:
2.5.1 грошові знаки, цінні папери, вироби з дорогоцінних металів, напівдорогоцінних та
дорогоцінних каменів, слайди та фотознімки, предмети релігійного культу, колекції та твори
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мистецтва, антикваріат, документи, рукописи, зброя та боєприпаси, вітрини, вітражі, дзеркала,
рекламні вивіски та щити з скла.
2.6. Згідно з цими Правилами страхуванню не підлягають: будинки та споруди, а також
майно у цих будинках, конструктивні елементи та системи яких знаходяться в аварійному стані.
2.7. Цими Правилами передбачено обов'язок Страховика за встановлену договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову
виплату відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування Страхувальнику або
іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку,
понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого
майна.
2.8. За бажанням Страхувальника за цими Правилами може бути застраховано врожай
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, врожай зернових культур і цукрових
буряків, а також сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей,
риби та інших водних живих ресурсів.
2.9. Умовами договору страхування , укладеними у відповідності до цих Правил, може
бути передбачено страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1 Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
3.2 Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, або
законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити
виплату страхового відшкодування Страхувальнику.
3.3 Майно, що зазначене в пунктах 2.1.1 і 2.1.2 цих Правил може бути застраховане на
випадок його загибелі (втрати, викрадення) або пошкодження внаслідок настання таких
випадків, як :
3.3.1 “ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ” – витікання води внаслідок раптового та
непередбаченого псування водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних
(спринклерних) систем, раптового та не викликаного необхідністю включення цих систем, а
також проникнення води із сусідніх (що не належать Страхувальнику) приміщень;
3.3.2 “ПРОТИПРАВНИХ ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ”:
3.3.2.1 “Крадіжка зі зламом” за цими Правилами має місце, якщо злочинець:
3.3.2.1.1 Проникає в застраховане приміщення (або інші закриті пристрої, які
використовуються для зберігання застрахованого майна), зламуючи двері та/або вікна,
використовуючи відмички та/або підроблені ключі, або інші технічні засоби. Підробленими
вважаються ключі, які виготовлені за дорученням або з відому осіб, які не мають права
розпоряджатися оригінальними ключами. Одного факту зникнення майна з місця страхування
недостатньо для доказу використання підробних ключів;
3.3.2.1.2 Зламує в межах застрахованих приміщень предмети, які використовуються як
сховища майна, або відкриває їх за допомогою відмичок, підробних ключів або інших
інструментів; в приміщеннях, які використовуються в службових або господарських цілях крім
Страхувальника та осіб, які у нього працюють, також третіми особами, страховий захист по
таким збиткам надається тільки в тому випадку, коли це обумовлено в Договорі страхування;
3.3.2.1.3 Вилучає предмети із закритих застрахованих приміщень, куди він раніше
проникнув звичайним шляхом, в яких таємно продовжував залишатися до їх закриття та
застосував заходи, які зазначені в п. 3.3.2.1.1 цих Правил, при виході із приміщення;
3.3.2.1.4 При здійсненні звичайної крадіжки виявлений злочинець застосовує дії,
зазначені в п. 3.3.2.2.1 та в п. 3.3.2.2.2 цих Правил, для того, щоб заволодіти застрахованим
майном.
3.3.2.2 “Грабіж або розбій в межах місця страхування” за цими Правилами має місце,
якщо:
3.3.2.2.1 До Страхувальника або до осіб, що працюють у нього, застосовується
насильство для придушення їх опору з метою вилучення застрахованого майна;
3.3.2.2.2 Страхувальник, або особи, що працюють у нього, під загрозою їх життю або
здоров’ю передають або дозволяють передачу застрахованого майна в межах міста страхування.
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Якщо місцем страхування є декілька застрахованих будівель, грабежем вважається вилучення
майна в межах тієї будівлі, що застрахована, в якій виникла загроза життю або здоров’ю
Страхувальника або осіб, що працюють у нього.
3.3.2.3 На особливих умовах майно може бути застраховано від “Вандалізму”.
“Вандалізм” за цими Правилами має місце, якщо особа пошкоджує або руйнує застраховане
майно.
3.3.3 БІЙ ШИБОК, ДЗЕРКАЛ, ВІТРИН;
3.3.4 АВАРІЇ ОБЛАДНАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ЕЛЕКТРОННОГО;
3.3.5 НАЇЗД, ЗІТКНЕННЯ МІЖ СОБОЮ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
І ЯК НАСЛІДОК ЦЬОГО ЗНИЩЕННЯ, ПОШКОДЖЕННЯ ЗАСТРАХОВАНОГО
МАЙНА.
3.3.6. ПСУВАННЯ ТОВАРІВ В ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВКАХ.
3.3.6.1. Під псуванням товару (майна) в холодильних установках розуміються такі умови
зберігання, при яких товари (майно) втрачають/набувають властивостей, які унеможливлюють
їх використання за призначенням.
3.4. У випадках, передбачених умовами Договору страхування, Страховик відшкодовує
Страхувальнику розумні і доцільні витрати, понесені останнім у випадку настання страхового
випадку з метою запобігання чи зменшення розміру збитків. Відшкодування по таких витратах
разом із сумами відшкодувань за пошкоджене чи знищене майно не може перевищувати
встановлену Договором страхування страхову суму, крім тих випадків, коли для таких витрат
визначені окремі додаткові ліміти відшкодувань.
3.5. Страхування за ризиками, наведеними в п.п 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6 цих Правил додатково
регламентується відповідними Додатками до цих Правил (Додатки 2-4 Правил).
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1 У всіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки, що сталися внаслідок:
4.1.1 будь-якого роду військових дій та їх наслідків;
4.1.2 терористичних актів;
4.1.3 громадських заворушень;
4.1.4 страйків, локаутів;
4.1.5 конфіскації, реквізиції майна;
4.1.6 арешту майна;
4.1.7 знищення або пошкодження майна за розпорядженням цивільних або військових
влад;
4.1.8 примусової націоналізації майна;
4.1.9 введення надзвичайного або особливого стану;
4.1.10 заколоту, бунту, путчу, державного заколоту, повстання, революції;
4.1.11 впливу ядерної енергії у будь-якій формі;
4.1.12 необережності Страхувальника або його уповноважених представників стосовно
визначеного в Договорі страхування майна;
4.1.13 недотримання Страхувальником інструкцій по зберіганню, експлуатації та
обслуговуванню застрахованого майна, а також використання цього майна для інших цілей, ніж
ті, для яких воно призначено.
4.2 Не підлягають відшкодуванню збитки:
4.2.1 від пошкодження застрахованого майна водою, якщо вони не були викликані
жодною із зазначених в п.3.3.1 цих Правил причин, наприклад, при пошкодженні дощовою або
талою водою, повінню, внаслідок зростання рівня грунтових вод; при прибиранні приміщень;
4.2.2 які стали наслідком природного зносу, корозії або ржавіння водопровідних,
каналізаційних, опалювальних та протипожежних (спринклерних) систем;
4.2.3 збитки від раптового включення спринклерних систем, якщо вони стались
внаслідок: високої температури, яка виникає під час пожежі; ремонту або реконструкції
застрахованих будов та споруд; монтажу, демонтажу, ремонту або зміни самих спринклерних
систем; будівельних дефектів самих спринклерних систем, про які було відомо або повинно
було бути відомо Страхувальнику до настання страхового випадку;
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4.2.3 непрямі збитки, а саме: упущена вигода, втрата прибутку, втрата води, пару або
тепла і т.і.;
4.2.4 заподіяні товарам на складі, якщо вони зберігаються на відстані менше 20 см. від
поверхні підлоги;
4.2.5 збитки, що виникли до початку страхування, але виявлені після строку вступу
Договору страхування в силу;
4.2.6 нанесені відволожуванням, ураженням грибком, пліснявою.
4.3 Страховик не несе відповідальність за збиток від пожежі, взриву, або пошкодженням
водою, які стали наслідком протиправних дій третіх осіб.
4.4 За Договором страхування, укладеним за ризиком п.3.3.5 на додаток до виключень і
обмежень п.4.1 цих Правил, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний Страхувальнику
внаслідок наїзду транспортного засобу, що експлуатується самим Страхувальником
(Вигодонабувачем) або особами, що знаходяться з ними в трудових відносинах чи є членами їх
родин.
4.5 Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, визначені Договором
страхування, та які настали в період дії Договору страхування. Якщо страховий випадок виник
в період дії Договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку дії
страхового захисту, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо
Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про причини, які
призвели до настання цього страхового випадку.
5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
5.1 Строк дії Договору страхування визначається за згодою Страховика та
Страхувальника.
5.2. Договір страхування вважається укладеним з моменту його підписання
Страхувальником та Страховиком.
5.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
5.4 Майно вважається застрахованим на території, вказаній в Договорі страхування.
Якщо застраховане майно вилучається з цієї території, страховий захист припиняється.
6. СТРАХОВІ СУМИ, СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ
6.1 Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
6.2 Страхова сума встановлюється за згодою сторін в межах вартості майна за цінами,
що діють на момент укладання Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
6.3. Вартість майна для цілей страхування визначається:
6.3.1. для будинків та споруд - виходячи з вартості будівництва у даній місцевості
будинку або споруди, аналогічного тому, що страхується, враховуючи його знос;
6.3.2. для виробничого, технологічного, офісного обладнання, передавальних пристроїв,
обчислювальної техніки, інвентарю та інших основних засобів - виходячи з витрат, необхідних
для придбання нового майна, аналогічного по виду та якості застрахованому майну, з
урахуванням його зносу;
Страхова сума може визначатися виходячи з балансової вартості майна на останню
звітну дату (з урахуванням останньої переоцінки) за вирахуванням зносу;
6.3.3. для сировини, основних та допоміжних матеріалів, пальному, покупним
напівфабрикатам та комплектуючим виробам, запасним та іншим матеріальним ресурсам –
виходячи із фактичної собівартості, яка включає в себе витрати на їх придбання та доставку, а
по готовій продукції, виходячи із фактичної виробничої собівартості;
6.3.4 для майна, одержаного в результаті Договірних відносин, - у розмірі майнової
відповідальності Страхувальника, але не вище вартості майна, що визначається згідно з цими
Правилами;
6.3.5. при страхуванні ремонту та/або оздобленню приміщень, що належать
Страхувальникові або пеpедані йому за угодою найму (оренди) без вказівки їх оціночної
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вартості, - виходячи з витрат, зроблених Страхувальником або орендодавцем на ремонт та/або
оздоблення приміщень;
6.3.6 для грошових знаків – згідно їх номінальній вартості;
6.3.7 для цінних паперів, виробів з дорогоцінних металів, напівдорогоцінних та
дорогоцінних каменів, слайдів та фотознімків, документів, рукописів, зброї та боєприпасів згідно експертній оцінці;
6.3.8 для експонатів виставок, колекцій, творів мистецтва, предметів релігійного культу,
антикваріату і т.і. – в розмірі їх вартості згідно наданим Страхувальником документам або
експертній оцінці;
6.3.9 для вітрин, вітражів, дзеркал, рекламних вивісок та щитів з скла - в розмірі їх
вартості згідно наданим Страхувальником документам або експертній оцінці.
6.4. Страхувальник може встановлювати страхову суму нижче вартості майна, що є
предметом Договору страхування. У цьому випадку діє страхування у частці вартості майна
(неповне страхування). При цьому різниця між вартістю майна та встановленою в Договорі
страхування страховою сумою страховим захистом не покривається, а виплата при настанні
страхових випадків здійснюється згідно з п.10.10 цих Правил.
6.5. Страховик несе відповідальність лише у межах страхової суми, яка встановлена в
Договорі страхування, але не більше розміру збитку, заподіяному Страхувальникові.
6.6 Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
6.6.1 Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Страхові тарифи залежать від категорії
майна, виду та ступеню ризику, характеру діяльності Страхувальника та інших умов
страхування.
6.6.2 Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за
згодою сторін.
6.6.3 Базові страхові тарифи наведені в Додатку № 1 до цих Правил.
6.7 При укладанні Договору страхування за згодою сторін може встановлюватись ліміт
відповідальності Страховика (максимальне страхове відшкодування, яке виплачується за один
страховий випадок).
6.8 В Договорі страхування може встановлюватись франшиза - частина збитків, що не
відшкодовується Страховиком.
6.8.1 Умовна франшиза – частина збитку, яка не відшкодовується Страховиком, якщо її
розмір не перевищує встановленого рівня.
6.8.2 Безумовна франшиза - частина збитку, яка не відшкодовується Страховиком.
6.9.3 За наявністю франшизи Страхувальникові може бути надана знижка з страхового
платежу.
6.8.4 Франшиза встановлюється у відсотках від страхової суми або в конкретній сумі.
6.9 Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
6.9.1 Страховий платіж обчислюється виходячи з страхових сум, страхового тарифу,
строку страхування, з урахуванням наданих пільг, знижок, франшизи та інших чинників.
6.9.2 Сплата страхового платежу здійснюється готівкою або по безготівковому
розрахунку.
6.9.3 Страхувальник – резидент сплачує страховий платіж у грошовій одиниці України, а
Страхувальник – нерезидент у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці
України у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.9.4 При укладанні Договору страхування на строк не менше одного року
Страхувальникові може бути надано право на сплату страхового платежу частинами на умовах,
передбачених Договором страхування.
6.9.5 Якщо Страхувальник при укладанні Договору страхування на підставі виданих
йому експертами Страховика рекомендацій виконає їх, Страховик має право зменшити розмір
страхового платежу.
6.10 В період дії Договору страхування, укладеного строком не менше ніж на один рік, за
згодою сторін можуть бути внесені зміни, які відносяться до розміру страхової суми.
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6.11 При збільшенні страхової суми укладається додаткова угода до Договору
страхування та Страхувальник здійснює доплату страхової премії, яка обчислюється виходячи з
кiлькості місяців, які залишились до кінця дії Договору страхування, при цьому неповний
місяць вважається за повний.
6.12 Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір
виплаченого страхового відшкодування.
6.13 При відновленні або заміні майна, що постраждало, розмір страхової суми може
бути збільшений до початкового.
6.14 Страхувальникам, які безперервно укладали Договори страхування майна з
ПрАТ СК “Раритет” і за цими Договорами не було страхових випадків, при переукладанні
Договору страхування може надаватись щорічна знижка на сплату страхової премії у розмірі
5%, але в цілому не більше 50%.
6.14.1 Пільги діють тільки при укладанні Договору страхування на строк не менше
одного року.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти
Договір страхування.
7.2. Договір страхування укладається на підставі результатів попереднього огляду майна,
яке підлягає страхуванню. Невід'ємною частиною Договору страхування є опис застрахованого
майна з вказівкою його вартості, завірений підписами керівника підприємства та головного
бухгалтера та скріплена печаткою підприємства (для Страхувальників – юридичних осіб).
7.3. Договір страхування може укладатись на користь іншої особи - Вигодонабувача.
7.3.1 Вигодонабувач - особа, що має право на одержання страхового відшкодування і
може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку. Ця особа може призначатись
Страхувальником при укладанні Договору страхування. Вигодонабувачем може бути законний
спадкоємець (спадкоємці) або правонаступник (правонаступники) Страхувальника, або ж
визначається згідно закону.
7.4. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що
є формою Договору страхування.
7.5. У випадку втрати Страхувальником Договору страхування в період його дії йому
видається дублікат Договору.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. На отримання страхового відшкодування у межах страхової суми або встановлених
у Договорі страхування лімітів відповідальності Страховика з урахуванням конкретних умов,
обумовлених Договором страхування.
8.1.2. На зміни умов Договору страхування згідно з цими Правилами та Договором
страхування.
8.1.3. На дострокове припинення дії Договору страхування згідно з вимогами
законодавства України, умовами цих Правил та Договору страхування.
8.1.4. На одержання пільг за Договором страхування згідно з цими Правилами та
Договором страхування.
8.2.Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. При укладанні Договору страхування повідомити Страховику всю необхідну
інформацію про предмет Договору страхування, майно, що пропонується до страхування та
умови його зберігання, а також надати можливість огляду матеріальних цінностей.
8.2.2. Сплатити страховий платіж у розмірі та порядку, обумовленому у Договорі
страхування.
8.2.3. Повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього
предмета Договору страхування.
8.2.4. Приймати всі розумні застережні заходи для запобігання виникнення збитку та
збільшення ступеню ризику настання страхового випадку.
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8.2.5. Дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню
застрахованого майна, а також використовувати це майно тільки по прямому призначенню.
8.2.6. При зміні умов страхування у триденний строк письмово повідомити про це
Страховика на предмет дострокового припинення Договору страхування, або внесення до нього
змін.
8.2.7. Пповідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами страхування.
8.3. Страховик має право:
8.3.1. Перевіряти всю надану Страхувальником інформацію про предмет договору
страхування та майно, що застраховане або пропонується до страхування.
8.3.2. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
8.3.3. Звертатися із запитами до уповноважених державних органів, підприємств,
установ, організацій, громадських організацій, фізичних осіб з питань предмету Договору
страхування, застрахованого майна та подій, що можуть мати ознаки страхового випадку.
8.3.4. Брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна.
8.4. Страховик зобов'язаний:
8.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та цими Правилами страхування;
8.4.2 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхового відшкодування Страхувальнику;
8.4.3 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або
законом;
8.4.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору;
8.4.5 за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або у разі збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
8.4.6 після отримання заяви на виплату страхового відшкодування протягом десяти днів
з моменту надходження заяви Страхувальника (не рахуючи вихідних та святкових днів)
провести огляд майна, що постраждало та скласти акт огляду майна. Страховий акт складається
Страховиком на підставі результатів проведеної експертизи;
8.4.7 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом .
8.5 Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права і обов’язки
Страховика та Страхувальника за згодою сторін.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
При настанні події, що може мати ознаки страхового випадку, Страхувальник
зобов'язаний:
9.1 Вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого
майна, у тому числі рекомендовані Страховиком.
9.2 Негайно повідомити про настання події до державних уповноважених органів
України (органи МВС, державні аварійні служби тощо) та викликати їх представників на місце
події.
9.3 Протягом двох робочих днів (якщо інше не передбачено Договором страхування) з
моменту настання події, що має ознаки страхового випадку, або з того моменту коли
Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію, повідомити про це Страховика у
письмовій формі, або засобами телефонного або факсимільного зв’язку з фіксуванням факту
повідомлення.
9.4 Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання події, що має ознаки страхового
випадку, або з того моменту коли Страхувальнику повинно було стати відомо про цю подію,
подати письмову заяву з описом обставин заподіяння збитку.
8

9.5 Надавати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого
майна, розслідування стосовно причин та розміру збитку, брати участь у заходах по зменшенню
збитку та рятуванню застрахованого майна.
9.6 На вимогу Страховика повідомити йому у письмовій форміі всю інформацію,
необхідну для висновків про розмір та причини пошкодження або загибелі застрахованого
майна.
9.7 Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують факт настання
страхового випадку, його причини і розміри, а саме:
9.7.1 заяву на виплату страхового відшкодування;
9.7.2 Договір страхування;
9.7.3 висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить
причини і обставини страхового випадку
9.7.4 при необхідності рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри
сум, які підлягають відшкодуванню в зв'язку з настанням страхового випадку, який включається
в обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування;
9.7.5 документи від уповноважених державних органів (МВС, міністерства надзвичайних
ситуацій, аварійних служб Водоканалу, інших уповноважених органів);
9.7.6 кошторис на відновлення, калькуляцію збитку;
9.7.7 інші документи за вимогою Страховика .
9.8 Надати Страховику опис пошкодженого або втраченого майна. Ці описи повинні
надаватись в узгоджені з Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше одного
місяця з дня настання страхового випадку.
9.9 Зберегти пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно опинилось після
страхового випадку. Змінювати картину збитків можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки
зору безпеки та /або для зменшення розміру збитків, з обгрунтуванням причин такої зміни.
9.10 Надати Страховику всі документи та вжити заходів для забезпечення здійснення
Страховиком, в межах фактичних затрат, прав вимоги до осіб, винних у заподіяних збитках.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
10.1 Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до умов
Договору страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача), документів, наданих
відповідно до умов пункту 9.7. Правил, і страхового акту, який складається Страховиком.
10.2 Розмір збитку визначається Страховиком на підставі проведеної експертизи,
враховуючи вартість постраждалого майна.
10.3 Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи. Експертиза
проводиться за рахунок сторони, що вимагала її проведення.
10.4 Збитки визначаються:
10.4.1 при викраденні майна – у розмірі його дійсної вартості, в межах страхової суми та
вартості майна, визначеної умовами Договору страхування;
10.4.2 при загибелі майна - у розмірі його дійсної вартості, в межах страхової суми та
вартості майна, визначеної умовами Договору страхування, за вирахуванням залишків,
придатних для подальшого використання;
10.4.3 при пошкодженні майна - у розмірі витрат на його відновлення.
10.5 Витрати на відновлення містять в собі:
10.5.1 видатки на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення;
10.5.2 видатки на оплату робіт по відновленню.
10.6 Витрати на відновлення визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів,
що замінюються у процесі відновлення (ремонту) та запасних частин.
10.7 Якщо здійснюється заміна пошкоджених частин не дивлячись на те, що був
можливий їх ремонт без загрози безпеки експлуатації застрахованого майна, Страховик
відшкодовує Страхувальникові вартість ремонту цих частин, але не більше вартості їх заміни.
10.8 Витрати на відновлення не містять у собі:
10.8.1 видатки, пов'язані з зміною і/або поліпшенням застрахованого майна;
10.8.2 видатки, викликані тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням;
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10.8.3 видатки по переробці обладнання, його профілактичному ремонту та
обслуговуванню, а також інші видатки, здійснені незалежно від страхового випадку.
10.9 Якщо на момент настання страхового випадку страхова сума буде нижче дійсної
вартості застрахованого майна, то при пошкодженні майна відшкодуванню підлягає частина
збитку в пропорції відношення страхової суми до дійсної вартості майна.
10.10 Якщо майно було прийнято на страхування у частці (%) від повної його вартості,
то Страховик несе відповідальність за відшкодування збитку у тій пропорції, у якій страхова
сума співвідноситься з вартістю застрахованого майна.
10.11 Страхове відшкодування виплачується протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів,
після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
10.12 Рішення про виплату страхового відшкодування приймається Страховиком
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після отримання від Страхувальника всіх необхідних
документів відповідно до пункту 9.7. Правил.
10.13 Днем сплати страхового відшкодування вважається дата списання грошей з
розрахункового рахунку Страховика.
10.14 Страхове відшкодування сплачується у межах страхової суми, але не більше
заподіяних збитків, при цьому страхова сума з моменту виплати зменшується на розмір
виплаченого страхового відшкодування.
10.15 Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку,
якщо:
10.15.1 У нього існують обгрунтовані сумніви у обґрунтованості отримання
Страхувальником страхового відшкодування. Відшкодування не сплачується до тих пір, доки не
будуть представлені необхідні докази (максимальний термін 6 місяців з дня отримання
документів про страховий випадок від Страхувальника).
10.15.2 Відповідними органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти
Страхувальника або уповноважених ним осіб, та ведеться розслідування обставин, що призвели
до виникнення збитку. Відшкодування не сплачується до закінчення розслідування.
11.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1 Підставою для відмови Страховика у здійснені страхового відшкодування є:
11.1.1 навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на
дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної
оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової
репутації;
11.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
11.1.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування, застраховане майно або про факт настання страхового випадку;
11.1.4 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх
заподіянні;
11.1.5 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин;
11.1.6 створення Страховикові перешкод у визначенні обставин і характеру страхового
випадку та розміру збитків;
11.1.7 недотримання Страхувальником інструкцій по зберіганню, експлуатації та
обслуговуванню застрахованого майна, а також використовування цього майна для інших
цілей, ніж ті, для яких він призначений, якщо це передбачено Договором страхування;
11.1.8 не повідомлення Страховика про зміну ступеня ризику настання страхового
випадку;
11.1.9 відмова Страхувальника від прав вимоги до винних осіб, або коли здійснення цих
прав виявилось неможливим по вині Страхувальника. У випадку, якщо страхове відшкодування
вже сплачено, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику суму отриманого
відшкодування.
11.1.10 Страхувальник не виконав вимоги зазначені в розділі 9 цих Правил.
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11.2 Страховик зобов’язаний прийняти рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування і повідомити про це Страхувальника у письмовій формі протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Страхувальника всіх необхідних
документів згідно пунктом 9.7. Правил, з обґрунтуванням причин відмови.
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
12.1. Зміна умов Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника та
Страховика на підставі заяви однієї з сторін протягом п'яти днів з моменту одержання заяви
другою стороною та оформляється у формі додаткової угоди до Договору страхування.
12.2. Якщо будь-яка із сторін не згодна на внесення змін у Договір страхування,
протягом п’яти робочих днів вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх
умовах або про припинення його дії.
12.3. З моменту отримання заяви однією із сторін до моменту прийняття рішення
Договір продовжує діяти на попередніх умовах.
13. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
13.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
13.1.1 закінчення строку дії;
13.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
13.1.3 несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором
страхування строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом 10 робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування;
13.1.4 ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи або втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених ст..22,23,24
Закону України “Про страхування”;
13.1.5 ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України;
13.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
13.1.7 в інших випадках, передбачених законодавством України.
13.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
13.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
13.4 У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
13.5 Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення Договору страхування, за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
13.7 Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився
до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
13.8. Договір страхування може бути поновлений, якщо його дію було припинено
внаслідок несплати Страхувальником чергової частини страхової премії. Строк дії Договору
при цьому не подовжується. Страховик не несе відповідальності за Договором страхування у
період з моменту його припинення до моменту його поновлення.
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14. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Договір страхування вважається недiйсним з моменту його укладання, якщо:
14.1.1. Це передбачено Цивільним кодексом України.
14.1.2. Він укладений після настання страхового випадку згідно з цими Правилами.
14.1.3. Предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі
судового вироку або рішення , що набуло законної сили.
14.2 Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
15. ПРАВО ВИМОГИ
15.1. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить у межах
виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник (або інша особа, що одержала страхове
відшкодування) має до особи, відповідальної за спричинений збиток.
15.2. У випадку отримання Страхувальником відшкодування збитку від особи, винної у
заподіянні цього збитку, він зобов'язаний у протягом 10 (десяти) робочих днів повернути
Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо збиток відшкодовано частково та менше
належного страхового відшкодування, то страхова виплата здійснюється враховуючи суми,
отримані Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяний збиток.
15.3. Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику сплачене страхове
відшкодування (або відповідну його частину), якщо протягом передбачених законодавством
строків позовної давності виявиться така обставина, яка повністю або частково позбавляє
Страхувальника права на страхове відшкодування.
16. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
16.1. На підставі цих Правил Страхувальник зобов'язаний письмово інформувати
Страховика про всі договори страхування, укладені, або які укладаються, стосовно майна, що
страхується, з іншими Страховиками. При цьому він повинен вказати найменування інших
Страховиків, предмет Договору страхування та розміри страхових сум, номера полісів та
терміни дії договорів.
16.2. Якщо в момент настання страхового випадку стосовно застрахованого майна діяли
також інші Договори страхування з аналогічних ризиків та загальна страхова сума
перевищувала дійсну вартість застрахованого майна, страхове відшкодування розподіляється
пропорційно співвідношенню страхових сум, на які майно застраховане кожною страховою
компанією.
16.3 Страховик виплачує страхове відшкодування тільки у частині, що відноситься на
його частку відповідальності. Сумарне страхове відшкодування, отримане Страхувальником, не
може пеpевищувати розміру прямих збитків.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17.1. Спори за Договором страхування між Страхувальником та Страховиком
вирішуються шляхом переговорів.
17.2. Якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди, вирішення спорів здійснюється
в порядку, встановленому законом.
18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
18.1. Ці Правила є невід’ємною частиною кожного Договору страхування, що укладений
на їх підставі.
18.2. У разі розбіжностей між умовами страхування, узгодженими в Договорі
страхування і умовами, зазначеними в цих Правилах слід керуватись умовами Договору
страхування.
18.3. На додаток до основних вимог і положень страхування майна, зазначених в
Правилах Страхувальник і Страховик при укладанні відповідних Договорів страхування
використовують:
18.3.1. Додаток №1: Страхові тарифи;
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18.3.2. Додаток №2: Додаткові умови по страхуванню віконних шибок, дзеркал, вітрин
(п.3.3.3 Правил);
18.3.3. Додаток №3: Додаткові умови по страхуванню від ризику аварії обладнання (в
тому числі електронного) (п.3.3.4 Правил);
18.3.4. Додаток №4: Додаткові умови по страхуванню від псування товарів в
холодильних установках.(п.3.3.6 Правил).
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ
19.1. У разі несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
страхування строки страховий захист за таким Договором страхування призупиняється з 00.00
годин дня, наступного за днем, визначеним як день сплати страхового платежу (його частини).
При цьому страховий захист за Договором страхування поновлюється з 00.00 годин дня,
наступного за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика. В
такому випадку Страховик звільнений від зобов’язання здійснювати виплату страхового
відшкодування за страховими випадками, що сталися в період призупинення страхового
захисту.
19.2. Питання, не врегульовані умовами Договору страхування, вирішуються у
відповідності до цих Правил.
19.3.Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у виплаті
страхового відшкодування, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом України
«Про страхування», повинні бути передбачені Договором страхування.
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Додаток №2
До Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про
страхування»)
№03/2-09
(надалі – Правила)
ДОДАТКОВІ УМОВИ
по страхуванню віконних шибок, дзеркал, вітрин
(п.3.3.3. Правил)
1. По Договору страхування, укладеному у відповідності до Правил і цих Додаткових умов Страховик надає
страховий захист від пошкодження або загибелі застрахованого майна - віконних і дверних шибок, скляних стін,
дверей, дзеркал і вітрин, або інших аналогічних виробів зі скла, які уже вмонтовані в дверні чи віконні рами, або
змонтовані в місцях їх кріплення.
Пошкодження поверхні скла (наприклад, подряпина) не є страховим випадком і відшкодуванню не підлягає
якщо інше не зазначено Договором страхування.
2. За згодою сторін можуть бути також застраховані рекламні світлові установки із скляних деталей,
неонових або інших аналогічних трубкових ламп.
3. Окрім випадків, перелічених в Розділі 4 Правил «Загальні виключення із страхового захисту» Правил не
підлягає відшкодуванню збиток, що виник внаслідок:
3.1. видалення або демонтажу цілого або деталей зі скла із віконних і дверних шибок, інших місць їх
постійного кріплення;
4. За згодою сторін умовами Договору страхування може бути передбачено страхування витрат:
4.1. по тимчасовій заміні розбитих шибок у випадку неможливості термінової заміни склом повністю
аналогічним розбитому;
4.2. монтажу/демонтажу предметів, присутність яких заважає заміні розбитих стекол (жалюзі, ставні, решітки
тощо);
4.3. по оренді і монтажу будівельного обладнання (ліси), якщо вони необхідні для заміни шибок і скла на
високих поверхах будівлі;
4.4. з оздоблення, прикрашання скла;
4.5. по монтажу/демонтажу світлових рекламних установок (щитів).
5. На додаток до положень Розділу 4 Правил по відношенню до застрахованих виробів зі скла
встановлюються наступні правила безпеки:
5.1. не припустиме відтаювання чи відмороження застрахованих шибок/скляних виробів за допомогою
нагрівального пристрою (паяльна лампа, кварцева лампа, тощо), а також гарячою водою.
5.2. Опалювальні прилади, плити, рекламні світлові установки повинні бути розміщені на відстані не менше
30 см від застрахованого скла.
5.3. У випадку передачі приміщення в оренду Страхувальник зобов’язаний проінформувати орендатора про
ці правила безпеки (п.п.5.1.-5.2. додатку).
Порушення зазначених правил безпеки тягне за собою наслідки відмови або зменшення розміру страхового
відшкодування.
6. Страхування збитків від бою шибок, скляних рекламних щитів, інших предметів і виробів зі скла
відбувається на додаток до укладеного Договору страхування за іншими страховими ризиками за цими Правилами
або за Правилами добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
Додаток №3
До Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про
страхування»)
№03/2-09
(надалі – Правила)
ДОДАТКОВІ УМОВИ
по страхуванню від ризику аварії обладнання, в тому числі електронного.
(п.3.3.4. Правил)
1. По Договору страхування, укладеному у відповідності до Правил і цих Додаткових умов Страховик надає
страховий захист від пошкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок:
1.1. короткого замикання, перепаду напруги та інших електричних аварій;
1.2. відсутність води/рідини в котлах або інших пристроях де її присутність необхідна;
1.3. попадання сторонніх предметів всередину;
1.4. дефектів змащення, послаблення кріплень деталей, надмірних зусиль і самонагрівання;
1.5. збій у регулюючих пристроях.
2. Страховик не відшкодовує збиток, що є наслідком:
2.1. дефектів, що існували до укладання Договору страхування, а також збитки, що виникли по вині
Виробника, Постачальника або особи, відповідальної за ремонт застрахованого майна;
14

2.2. зносу від нормального функціонування обладнання чи його частин;
2.3. змін зовнішнього вигляду, що мають тільки естетичний характер;
2.4. збитків, нанесених в процесі іспитів обладнання;
2.5. не проведення періодичного обслуговування та перевірок роботи обладнання, передбачених Виробником
чи Постачальником;
2.6. відсутності необхідного захисту проти можливих механічних, термічних, хімічних чи електричних
впливів на обладнання;
2.7. зсувів земельної ділянки, обвалу, просідання ґрунту, падіння каміння;
2.8. використання застрахованого майна після страхового випадку до повного завершення ремонтних
відновлювальних робіт;
2.9. пошкодження і зносу запобіжників, дисків, дискет, скляних, порцелянових і керамічних предметів, а
також програмного забезпечення.
3. Не відшкодовується збиток, що є наслідком несправності системи кондиціонування.
4.Страховик не приймає на страхування:
- ремені, кабелі, фільтри, форми, матриці, предмети зі скла, електронні лампи, щітки, інші предмети, що
мають властивість швидкого зносу;
- паливно-мастильні матеріали, охолоджуючі рідини, інші робочі засоби;
- вміст складів, контейнерів, резервуарів.
5. Обладнання протягом всього строку дії Договору страхування повинно належним чином обслуговуватись
Виробником, Продавцем чи самим Страхувальником, який не дивлячись на наявність чи відсутність страхового
випадку повинен надати Страховику на його запит всю інформацію про форму і систему такого обслуговування,
яке повинно бути достатнім для забезпечення постійної нормальної роботи обладнання.
6.Положення цих Додаткових умов регулюють додаткове страхування. В іншому діють всі положення
Правил.
Додаток №4
До Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про
страхування»)
№03/2-09
(надалі – Правила)
ДОДАТКОВІ УМОВИ
по страхуванню від псування товарів у холодильних установках
(п.3.3.6. Правил)
1. По Договору страхування, укладеному у відповідності до Правил і цих Додаткових умов Страховик
надає страховий захист товарам, що зберігаються в холодильних установка, які знаходяться в застрахованих
приміщеннях, внаслідок:
1.1.
аварії обладнання холодильної камери;
1.2.
непередбачуваних збоїв центрального електропостачання;
1.3.
витоку холодильного газу.
2. Страховик не відшкодовує збиток, що є наслідком:
2.1.
неправильного упакування чи складування;
2.2.
природних властивостей самих товарів;
2.3.
утрати ваги;
2.4.
того, що товари були не в належному стані при їх укладанні в холодильну камеру.
3. Холодильне обладнання (устаткування) протягом всього строку дії Договору страхування повинно
належним чином обслуговуватись Виробником, Продавцем або самим Страхувальником, який незалежно від
страхового випадку повинен надати Страховику за його вимогою всю інформацію про форму і систему такого
обслуговування, яке повинно бути достатнім для постійної нормальної роботи такого устаткування.
4. Положення цих Додаткових умов регулюють додаткове страхування. В іншому діють всі положення
Правил.
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