
Страхова Компанія
Трансмагістраль

Ми піклуємось про клієнтів 

на страховому ринку України

17 років
Повне виконання зобов'язань 

та довгострокові відносини

360°

Страхових випадків 
врегульовано в поточному році

3 228
 

Універасальна стахова компанія. 
Висока ефективність та ліквідність.

17 ліцензій



Коні - ваша пристрасть
ми потурбуємось про неї

Страхові тарифи встановлюється 

індивідуально, залежно від породи,

віку, використання коня і вартості

від 3 до 7%
страхування вигідне тому що завжди 

гарантує відшкодування збитків

цінність



Три групи ризиків

загибель
або падежу тварин від хвороб 

чи стихійного лиха (див. повну програму)

травма, забій
або падежу тварин від хвороб 

чи стихійного лиха (див. повну програму)

неправомірні дії
третіх осіб



Програма комплексного страхування майна та тварин від СК 

«Трансмагістраль» 

Ми пропонуємо комплексний підхід до укладання договору страхування. 

Умовами страхування передбачається як страхування тварин так і приміщень в 

яких вони утримуються, а також інших будівель та приміщень. 

 

ПЕРЕВАГИ СТРАХУВАННЯ  В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ 

«ТРАНСМАГІСТРАЛЬ» 

✔ Багаторічний досвід страхування великих корпоративних ризиків 

✔ Гарантією отримання страхових виплат є фінансова стійкість Страхової        

компанії «Трансмагістраль», підтверджена сформованими страховими     

резервами для здійснення виплат та перестрахувальними операціями. 

✔ Сформуємо індивідуальну програму страхування для кожного клієнта з        

урахуванням індивідуальних особливостей підприємства, специфіки його      

діяльності, необхідного обсягу страхового покриття 

✔ Індивідуальний підхід до ціноутворення за кожним об’єктом страхування 

✔ Безкоштовна інформаційна та юридична підтримка наших клієнтів, допомога        

у вирішенні будь яких питань, пов’язаних зі страхуванням та діями при           

настанні страхового випадку 

✔ Надаємо нашим клієнтам рекомендації щодо захисту майна та мінімізації         

потенційних збитків 

✔ Організуємо безкоштовну для клієнта оцінку майна незалежним експертом 

✔ Якісне врегулювання страхових подій у найкоротші строки 

✔ Можливість сплати страхового платежу частинами 

✔ Страхування тварин дозволяє отримати страхове відшкодування у 

випадку їх загибелі, викрадення навмисних  неправомірних дій 

третіх осіб або вимушеного їх забою внаслідок ризиків, 

передбачених договором страхування. 

 

1. СТРАХУВАЛЬНИК - юридична особа або суб’єкт підприємницької       

діяльності, які уклали з Страховиком Договір страхування. 

 

2. МАЙНО, ЩО ПРИЙМАЄТЬСЯ НА СТРАХУВАННЯ 

2.1. Будівлі, споруди, приміщення – конструктивні елементи будівлі,       

споруди та приміщення. При цьому під конструктивними елементами        

розуміються: несучі стіни, перегородки, міжповерхові перекриття, які не можуть         

бути демонтованими без завдання збитку господарському призначенню       

застрахованій будівлі, споруді чи приміщенню. 

2.2. Внутрішні інженерні системи і комунікації – внутрішні       

інженерні системи і комунікації будівлі, споруди та приміщення. При цьому під           

внутрішніми інженерними системами і комунікаціями Сторонами розуміється:       

системи електропостачання, газопостачання, водопостачання, каналізації та      

опалення (в т.ч. електрична проводка, газові труби, водопровід (водні труби),          

системи очищення води, каналізація, вбудовані (стаціонарні) системи очищення        

та нагріву води (в тому числі бойлери), насосне устаткування, стаціонарні          

системи централізованого опалення (включаючи труби, радіатори опалення),       

санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини, змішувачі, душові       

кабіни й т.п.), лічильники, системи пожежогасіння та сигналізації); комп’ютерні,         



телевізійні, кабельні та телефонні мережі; стаціонарні системи охолодження та         

очищення повітря (за виключенням кондиціонерів, їх внутрішніх/зовнішніх       

блоків); каміни, печі, пічні труби; інші подібні інженерні системи та комунікації,           

що встановлені всередині будівлі, споруди чи приміщення. 

2.3. Оздоблення: оздоблення зовнішніх стін будівлі, споруди та       

приміщення (оздоблення фасаду, утеплення фасаду, зовнішні жалюзі, грати на         

вікнах, дверях та т.п. та оздоблення внутрішніх стін і стаціонарне          

оздоблювальне устаткування таких будівель, споруд чи приміщень (постійне        

покриття стель, стін, підлоги, двері внутрішні, стаціонарні внутрішні столярні         

вироби; інші подібні оздоблювальні елементи будівлі, споруди чи приміщення. 

2.4. Виробниче обладнання – виробниче обладнання (включаючи усі       

конструктивні елементи та комунікації, включаючи зокрема фундамент       

виробничих машин та лінії передачі електроенергії), інформація про яке         

визначена у договорі страхування (визначено найменування, опис, перелік        

тощо). Торгівельне обладнання – це торгівельне обладнання (включаючи        

стелажі, прилавки, вітрини), інформація про яке визначена у договорі         

страхування (визначено найменування, опис, перелік тощо). 

2.5. Меблі, господарський інвентар, предмети інтер'єру, якщо      

вони не є художньою або антикварною цінністю, – це меблі, господарський           

інвентар, предмети інтер'єру, інформація про які визначена у договорі         

страхування (визначено найменування, опис, перелік тощо). 

2.6. Комп'ютерне обладнання та оргтехніка, побутова техніка –       

комп'ютерне обладнання та оргтехніка, побутова техніка (електрична),       

інформація про яку визначена у Договорі (визначено найменування, опис,         

перелік тощо) та яка знаходиться за Місцем страхування. 

2.7. Товарні залишки, сировина – це товарно-матеріальні цінності       

завершеного та незавершеного виробництва, сировина (товарні залишки,       

сировина), а саме: сировина, матеріали та напівфабрикати, необхідні для         

діяльності, виробництва, готова продукція, товари на складі або торговому залі,          

інформація про які визначена у Договорі (визначено найменування, опис,         

перелік тощо) та які знаходиться за Місцем страхування. 

2.8. Застраховані тварини - сільськогосподарські тварини, в тому       

числі племінні, до яких відносяться: коні; віслюки, мули; інші  тварини. 

3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

3.1. Страховими випадками за договором страхування є      

пошкодження, втрата, знищення застрахованого майна внаслідок страхових       

ризиків. 

3.2. Договір страхування може бути укладений на випадок настання        

таких страхових ризиків:  

3.3.  

3.4. Страхові ризики: 

3.4.1.«Пожежа»: 

вогонь, який виник ззовні місця спеціально призначеного для його розведення та           

підтримання або залишив таке місце і здатен розповсюджуватися самостійно. При          

цьому вогонь не обов’язково з’являється у вигляді відкритого полум’я – достатньо           

тління та горіння (розжарювання). 

3.4.2. «Удар блискавки» 

атмосферне явище, що виникає внаслідок електричних розрядів між хмарами та          

землею. 



3.4.3. «Стихійні лиха» 

ураган, повінь, землетрус, зсув ґрунту, снігова лавина, гроза, буря, злива, град,           

весняний паводок, цунамі, сель, обвали, просідання ґрунту, ґрунтові води, сніг,          

ожеледь, незвичайні морози або інші погодні умови, які можуть бути оголошені           

Українським інститутом метеорології. 

3.4.4.  «Вибух» 

викид великої кількості енергії, що викликаний несподівано сильною дією газів чи           

парів. Вибухом резервуара (котла, трубопроводу і т.і.) вважається тільки такий          

вибух, коли стінки цього резервуара виявляються розірваними у такій ступені, що           

стає можливим рівняння тиску ззовні та всередині резервуара. 

3.4.5.  «Аварія» 

витік води внаслідок аварії водопровідної, каналізаційної, опалювальної, системи        

пожежогасіння та кондиціювання повітря, що стався внаслідок аварії такої системи.          

Під вищеназваними системами розуміються змонтовані у будівлі установки,        

включаючи підводи та відведення, а також інше обладнання, що технологічно          

жорстко (якщо інше не передбачено умовами Договору) пов’язане з трубопровідною          

системою водопостачання, каналізації, опалення, пожежогасіння та кондиціювання       

повітря, застосовується за призначенням та обслуговується спеціалізованою       

установою та навченим персоналом, що має відповідне посвідчення. 

3.4.6.  «Протиправні дії третіх осіб (ПДТО")» 

крадіжка зі зломом; крадіжка, що переходить в грабіж; грабіж; акти вандалізму, або            

спроба учинити одну із цих дій в приміщенні, де знаходиться застраховане майно,            

або на території, яка прилягає до цього приміщення, шахрайство, інші кримінально           

карні діяння, або діяння, що містять ознаки злочину (правопорушення). 

3.4.7.  «Наїзд транспортного засобу» 

Пошкодження застрахованого майна внаслідок наїзду транспортного засобу. 

3.5. Додатковий страховий ризик: 

3.5.1. «Смерть (загибель) Застрахованих тварин» 

Смерть (загибель) Застрахованих тварин внаслідок нещасного випадку та обраних         

ризиків 3.3.1-3.3.7 

 

4. СТРАХОВА СУМА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ  

4.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між       

Страховиком та Страхувальником на підставі документів, які підтверджують        

вартість майна, під час укладання Договору страхування або внесення змін до           

Договору. Вартість майна, що підлягає страхуванню, може визначатись або по          

балансовій вартості, або по дійсній вартості. 

4.1.1. При страхуванні тварин страхова сума встановлюється на рівні         

заявленої вартості поголів’я тварин , яка має бути підтверджена випискою з           

книги обліку основних засобів підприємства або іншими документами, що         

підтверджують дійсну вартість тварин на момент укладання договору        

страхування. 

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ НА СТРАХУВАННЯ ТВАРИН 

Договір страхування не може бути укладений, якщо: 

● на території страхування введено карантин по інфекційним хворобам, за         

винятком страхування тварин, які не схильні до хвороб, у відношенні          

яких введено карантин; 

● тварини виснажені, хворі, травмовані, або знаходяться в стані до або          

після пологового залежування та/або у яких лабораторними        

дослідженнями установлена позитивна реакція на певну інфекційну       

хворобу; 



● на території страхування введено надзвичайний стан з приводу стихійних         

явищ; 

● тварини мають позитивну реакцію на бруцельоз, лейкоз або туберкульоз; 

● тварини не зареєстровані і не ідентифіковані у встановленому        

законодавством порядку. 

● тварини утримуються з порушенням зооветеринарних вимог; 

● тварини не отримали необхідні щеплення та інші заходи імунізації,         

профілактики (відсутня довідка Державної служби ветеринарної      

медицини); 

● тварини утримуються у спорудах, що знаходяться в зоні підвищеного         

ризику, якій загрожує повінь, зсув, обвал чи інші ризики – з моменту            

оголошення у встановленому законодавством України порядку про таку        

загрозу; 

тварини не досягли або перевищують вікову межу обумовлену Договором. 
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