
Тема лекції 23. Договір страхування 

План 

1. Загальні положення договору страхування . 

2. Укладення  договору страхування на користь третьої особи. 

3. Поняття «співстрахування». Договір перестрахування. 

4. Зміна, припинення і недійсність договору страхування. 

Самостійна робота 

1. Види страхування 

2. Відповідальність страховика. 

 

1. Загальні положення договору страхування. 

Кожна особа прагне бути впевненою у своїй особистій безпеці та в безпеці свого майна, а в разі 

випадкового заподіяння шкоди здоров'ю чи майну — отримати компенсацію. Щоб мати право 

одержати таку компенсацію необхідно укласти договір страхування, відносини за яким регулюються 

главою 67 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) та Законом України «Про страхування» (далі — 

Закон). 

Договір страхування - це письмовий договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується 

у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або 

іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується 

сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (стаття 979 ЦК України). 

Відповідно до статті 16 Закону України "Про страхування", договір страхування - це письмова 

угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній 

у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати 

допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у 

визначені строки та виконувати інші умови договору. 

Юридична характеристика. наведеного визначення випливає, що договір страхування є 

двосторонньозобов'язуючим та оплатним (адже обидві сторони договору беруть на себе 

зобов'язання одна перед одною та несуть певні витрати — страхувальник сплачує страхові платежі, а 

страховик за наявності страхового випадку здійснює страхову виплату). Також за загальними 

правилами цивільного законодавства договір страхування є реальним, оскільки згідно зі ст. 983 ЦК та 

ч. З ст. 18 Закону він набирає чинності лише з моменту внесення страхувальником першого страхового 

платежу. Втім, сторони договору вправі за взаємною згодою визначити й більш пізні строки набрання 

ним чинності або домовитися, що договір набирає чинності з моменту його підписання. 

Але найхарактернішою рисою договору страхування в його належність до алеаторних 

(ризикових) договорів, специфіка яких полягає в тому, що залежно від настання чи ненастання 

обумовленої обставини одна сторона набуває певних майнових вигод, а інша, навпаки, несе витрати. 

Елемент ризику, який бере на себе кожна із сторін у ризиковому договорі, полягає у вірогідності того, 

що чи одна, чи інша сторона фактично отримає зустрічне задоволення меншого обсягу, ніж надано 

нею самою. Так, страховик не знає, чи буде він платити за договором чи ні, не знає також ані суми, ані 

часу платежу, і перебуває в такому стані до тих пір, поки не настане передбачена договором подія. 

Разом з тим ризик несе і страхувальник — адже він, сплачуючи страхові платежі, зовсім не певен, що 

натомість колись отримає страхову виплату. 

Сторони у договорі страхування. Страховиком є юридична особа, яка спеціально створена для 

здійснення страхової діяльності та одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення 

страхової діяльності. Вимоги, яким повинні відповідати страховики, порядок ліцензування їх 

діяльності та здійснення державного нагляду за страховою діяльністю встановлюються законом. 

Страхувальником може бути фізична або юридична особа. 

Факт укладення договору посвідчується страховим свідоцтвом (страховим полісом, страховим 

сертифікатом), який страховик передає страхувальникові разом із правилами страхування. 

Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування, що розробляються 

страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі 

(до 01.07.2020 – Нацкомфінпослуг, після 01.07.2020 – НБУ). 

Умови, які має містити договір страхування, визначені Законом України «Про страхування». 

Серед них такі умови договору як: 
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 предмет договору страхування; 

 страховий випадок; 

 розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі 

настання страхового випадку (страхова сума); 

 розмір страхового платежу і строки його сплати; 

 умови здійснення страхової виплати; 

 причини відмови у страховій виплаті; 

 права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

умов договору. 

Розглянемо детальніше окремі із наведених істотних умов договору страхування. 

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону 

(стаття 4 Закону України "Про страхування") і пов'язані з: 

1. життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); 

2. володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); 

3. відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності). 

Страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка 

відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової 

суми  (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.   

Обов’язково зверніть увагу й на обставини, за наявності яких, подія, визначена договором 

страхування, буде визнаватися страховим випадком. Це може бути і територія, і час доби, і спосіб, 

наприклад, отримання тілесних ушкоджень та інше. 

Наприклад, у договорі добровільного страхування наземного транспорту зазначалося, що 

страхувальник зобов’язаний забезпечити зберігання транспортного засобу в нічний час доби (з 23.00 

до 06.00) та не має залишати його в місцях, що не охороняються.  При цьому договір страхування 

вступає в силу за ризиком «незаконне володіння» лише з моменту обладнання транспортного засобу 

електронним або механічним засобом проти викрадення та підписання сторонами відповідного акту 

огляду транспортного засобу. 

Як правило, договір страхування, визначає, крім тих подій, що визнаються страховим випадком, 

також окремо події, які не є страховим випадком (виключення/винятки із страхових випадків). До них 

включають як події, що сталися внаслідок обставин непереборної сили, умисних дій застрахованої 

особи, так і ті, що залежать від певних обставини їх настання.  Приміром, за договором страхування 

від нещасного випадку встановлювалося право страховику не відшкодовувати збитки у випадках, 

якщо причиною нещасного випадку стало недотримання (порушення) страхувальником правил 

пожежної безпеки, правил техніки безпеки, самолікування. 

Перелік виключень із страхових випадків, зазвичай,  є доволі великим. Але ознайомитися із ним 

перед тим, як приймати для себе рішення про укладення договору страхування, слід обов’язково. 

Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору 

страхування  зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Страховою виплатою у свою чергу є грошова сума, яку страховик фактично виплачує після 

настання страхового випадку. При цьому страхова виплата не може бути більшою, ніж страхова сума. 

Тобто, страхова виплата обмежується розміром страхової суми. 

Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових 

випадків, договору страхування у цілому. Страхова сума не встановлюється лише для страхового 

випадку у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.  

При настанні страхового випадку за договорами майнового страхування і страхування 

відповідальності страхова виплата (страхове відшкодування) хоча і здійснюється у межах страхової 

суми, але не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. 

Зверніть увагу, що у договорі страхування може визначатися франшиза. Франшиза – це частина 

збитків, що не відшкодовується страховиком. 

Найпоширенішими, що використовується страховиками, є 2 види франшиз: 

 умовна. Це означає, що страхувальник відшкодовує збитки самостійно, якщо збитки менше 

встановленої суми франшизи. Якщо ж розмір збитку більше франшизи, то страховик покриває всю 

суму збитку (в тому числі і франшизу); 

 безумовна. Це означає, що від суми збитку завжди віднімається франшиза. Якщо франшиза 

більше за розмір збитків, тоді страховик нічого не виплачує. 
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Розмір франшизи може бути фіксованим (у грошових одиницях), виражатися у відсотках від 

страхової суми. Також є нульова франшиза, що відповідно передбачає повну компенсацію збитків 

страховиком, однак у межах страхової суми.  

Величина франшизи впливає й на розмір страхового платежу – чим нижче франшиза, тим більше 

сума страхового платежу. Перед укладенням договору страхування обов’язково слід дізнатися про це. 

Страховий платіж або страховий внесок, чи страхова премія – це плата за страхування, яку 

страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно із договором страхування. 

Зазвичай, договором страхування передбачається внесення страхового платежу 

страхувальником одноразово, хоча може бути передбачено його сплату розстроченими платежами. 

Зверніть особливу увагу на те, що за загальним правилом саме з моментом внесення першого 

страхового платежу пов’язується набрання чинності договором страхування, якщо інше не 

передбачено договором страхування. 

Це означає, що договір може бути укладений (підписаний сторонами, мати реківізити), але він 

не набере чинності до моменту внесення першого страхового платежу (якщо інше не передбачено 

договором страхування). Тобто, момент укладення договору може не збігатися з моментом набрання 

ним чинності.  

На практиці не набрання чинності договором – це відсутність зобов’язань сторін. Так, якщо 

договір страхування укладено і відбувся страховий випадок, але договір не набрав чинності (у зв’язку 

із невнесенням страхового платежу на момент настання випадку), тоді, відповідно, зобов’язань у 

страховика по страховій виплаті не виникає. 

Не можуть залишатися поза увагою й умови здійснення страхової виплати; причини відмови 

у страховій виплаті, права та обов’язки, відповідальність сторін. 

Так, до підстав для відмови страховика у здійсненні страхових виплат/страхового 

відшкодування, визначених законодавством, у тому числі, відноситься: 

 подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про факт настання страхового 

випадку; 

 несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на 

це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків  

Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні 

страхових виплат, якщо це не суперечить закону. 

Насамкінець, підкреслимо, що кожна із умов договору має неабияке значення та впливає на 

відносини сторін, виконання зобов’язань та наслідки невиконання взятих на себе зобов’язань. 

У зв’язку з цим не можна забувати про закріплений у законодавстві принцип свободи договору - 

сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості. Зобов'язання має виконуватися належним чином; 

одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається. 

Отже, перед укладенням договору страхування є необхідним ознайомлення із його умовами, та 

не відкладати прискіпливе вивчення умов договору до настання самого випадку. Будьмо  свідомими! 

Обовьязки сторін 

Страховик зобов'язаний: 

 ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування; 

 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити 

заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати 

або страхового відшкодування страхувальнику; 

 при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або 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; 

 Страхова виплата за договором особистого страхування здійснюється незалежно від сум, що 

виплачуються за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, а також від 

відшкодування шкоди. Страхова виплата за договором майнового страхування і страхування 

відповідальності (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків. Інші 

збитки вважаються застрахованими, якщо це встановлено договором. Страхова виплата за договором 



майнового страхування здійснюється страховиком у межах страхової суми, яка встановлюється у 

межах вартості майна на момент укладення договору. 

 відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо 

запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору; 

 за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або 

збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування; 

 не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, 

встановлених законом; 

 надавати відповідним підрозділам Національної поліції інформацію про укладення договорів 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю. 

 Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки страховика. 

Страхувальник зобов'язаний: 

 своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у розмірі, встановленому договором; 

 при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про 

будь-яку зміну страхового ризику; 

 при укладенні договору страхування повідомити страховика про інші чинні договори 

страхування щодо цього предмета договору; 

 Якщо страхувальник не повідомив страховика про те, що об'єкт уже застрахований, новий 

договір страхування є нікчемним. 

 вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку; 

 повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами 

страхування. 

 Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

страхувальника. 

 

2. Укладення  договору страхування на користь третьої особи. 

Залучення третіх осіб до страхових правовідносин обумовлюється тим, що зазвичай договором 

страхування передбачається обов’язок страховика здійснити страхову виплату безпосередньо 

страхувальникові. Однак досить часто зустрічаються випадки, коли страхова виплата проводиться 

третій особі, яка не е стороною договору страхування. 

Правовою підставою участі третіх осіб у страховому зобов’язанні е положення, встановлені ст. 

985 ЦК України, щодо можливості укладення договору страхування на користь третьої особи, які 

підпорядковуються загальним вимогам договору на користь третьої особи, встановлених ст. 636 ЦК 

України. Така третя особа в разі настання страхового випадку вправі вимагати від страховика 

здійснення страхової виплати на свою користь.  

Відповідно до ч. 1 ст. 985 ЦК України страхувальник має право укласти із страховиком договір 

на користь 

третьої особи, якій страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату у разі досягнення нею 

певного віку або настання іншого страхового випадку. Страхувальник має право при укладенні 

договору страхування призначити фізичну або юридичну особу для одержання страхової виплати 

(вигодонабувача), а також замінювати її до настання страхового випадку, якщо інше не встановлено 

договором страхування (ч. 2 ст. 985 ЦК). 

Отже, ст. 985 ЦК України передбачено можливість укладення договору страхування в інтересах 

третіх осіб у розумінні ст. 636 ЦК України, тобто осіб, які хоча і не є стороною в договорі, але 

набувають права вимагати виконання зобов’язання на свою користь.  

У ст. 16 Закону України «Про страхування» також передбачено можливість укладання договору 

страхування на користь іншої особи, визначеної у договорі страхування страхувальником, якій 

страховик повинен у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату, проте цій особі не 

дається конкретного найменування. Так, законодавець у ст. 3 Закону України «Про страхування» у 

страховому зобов’язанні виділяє два види третіх осіб: застраховані особи, тобто фізичні особи, у житті 

яких можуть трапитися події, у зв’язку з чим виникає обов’язок страховика здійснити страхові 



виплати, і введення яких до кола суб’єктів відносин страхування допускається лише за їх згодою; та 

вигодонабувачі. 

Разом з тим слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві правовому статусу вигодонабувача 

приділена незначна кількість норм. Ні ЦК України, ні Закон України «Про страхування» не містять 

легального 

визначення вигодонабувача. Згідно із ч. 4 ст. 3 Закону України «Про страхування» 

страхувальники мають право при укладанні договорів страхування інших, ніж договори особистого 

страхування, призначати фізичних або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків 

у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також 

замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування. 

Страхувальник і вигодонабувач є різними учасниками цивільно-правових відносин 

страхування, а тому об’єднувати ці поняття в договорі страхування не слід. Вигодонабувач хоча і є 

учасником вказаних правовідносин, однак він не є стороною договору страхування. 

Укладення договору страхування на користь третьої особи не звільняе страхувальника від 

виконання ним обов’язків за укладеним зі страховиком договором страхування. Якщо третя особа 

відмовилася від одержання страхової виплати, її в силу ч. 4 ст. 636 ЦК України може одержати сам 

страхувальник з урахуванням особливостей конкретного страхового зобов’язання. 

ЦК України лише окреслює загальні питання участі третьої особи в страхових правовідносинах, 

вказуючи, що особливості укладення договору страхування на користь третьої особи встановлюються 

законом. Цим законом, що регулює відносини у сфері страхування та спрямований на посилення 

страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, є ЗУ «Про страхування». 

Згідно із ч. 1 ст. 985 ЦК України страхувальник має право укласти зі страховиком договір на 

користь третьої особи, якій страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату в разі досягнення нею 

певного віку або настання іншого страхового випадку. Такою третьою особою е застрахований, тобто 

фізична особа життя, здоров’я, працездатність 

і пенсійне забезпечення якої е об’єктом страхового захисту. Найпоширенішим випадком участі 

застрахованих осіб у страхових правовідносинах е насамперед страхування батьками своїх дітей, коли 

страхова сума виплачується застрахованому, якщо він дожив до закінчення строку страхування. 

У разі настання нещасного випадку із застрахованим протягом строку чинності договору 

страхування дітей виплати здійснюються страхувальникові. Також можна назвати страхування 

роботодавцем своїх працівників (наприклад, страхування від нещасник випадків, страхування 

додаткової пенсії, медичне страхування). Таким чином застрахо-ваною особою е фізична особа, чиї 

майнові інтереси, повяязані з немайновими благами (життя, здоров’я, працездатність, пенсійне 

забезпечення) підлягають страхуванню, у житті якої може трапитися подія, з настанням 

якої в страховика виникає обов’язок здійснити страхові виплати їй або вигодонабувачу. 

Тому застрахована особа може брати участь лише в договорі особистого страхування. Чинним 

правопорядком не вказано на можливість участі застрахованої особи у відносинах, що виникають зі 

страхування відповідальності. 

Страхувальник, укладаючи договір на користь застрахованої особи, страхує її майнові інтереси. 

Лише їй належить право вибору вступу до страхового зобов’язання. Вона визначає можливість своєї 

участі в страхових правовідносинах. Тому страхувальники можуть укладати зі страховиками договори 

про страхування застрахованих осіб лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. Вступивши в страхові відносини, застраховані особи можуть набувати прав та 

обов’язків страхувальника згідно з договором страхування (ч. 2 ст. 3 ЗУ «Про страхування»), оскільки 

наділені правом вимоги до страховика щодо здійснення страхових виплат на свою користь. Тому закон 

(ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про страхування») вимагає, щоб договір страхування містив не тільки детальну 

інформацію про страхувальника, а й прізвище, ім’я, по батькові, адресу та дату народження 

застрахованої особи. Застрахована особа зазвичай є одержувачем страхової виплати 

(вигодонабувачем), тому здійснення страхових виплат залежить від її волевиявлення. Заміна 

застрахованої особи, оскільки вона передбачає зміну умов договору страхування, може бути проведена 

страхувальником за погодженням зі страховиком і застрахованою особою, яка припиняє участь у 

страхуванні, а також особою, яка вступає в ці відносини в статусі застрахованого. 

Під час укладання договорів особистого страхування за участю застрахованої особи 

страхувальник вправі призначати за її згодою фізичних осіб або юридичних осіб (вигодонабувачів) 

для отримання страхових виплат, а 



також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування (ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про страхування»). З наведеного постає, що страхувальник вправі 

самостійно визначати, чий майновий інтерес він буде страхувати: свій особистий чи третьої 

(застрахованої) особи. 

Проте якщо договір страхування укладений за участі застрахованої особи, то призначити чи 

змінити вигодонабувача в цьому разі він може лише за погодженням із застрахованою особою. Це 

свідчить про самостійність особи застрахованого в призначенні та заміні вигодонабувача в страхових 

відносинах. 

Отже, вигодонабувач е ще одніею третьою особою в страхових правовідносинах. Згідно зі 

змістом ч. 2 ст. 985 ЦК України вигодонабувачем е фізична або юридична особа, яка 

призначаеться страхувальником для одержання страхової виплати. 

Вигодонабувач може брати участь у договорі особистого, майнового страхування, а також 

страхування відповідальності. Проте його участь у договорах обумовлюеться різними правовими 

факторами. За договором особистого страхування, відповідно до ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про страхування», 

вигодонабувачем може бути призначена будь-яка фізична або юридична особа лише за згодою 

застрахованої особи. Вигодонабувач за цим договором може бути призначеним незалежно від 

наявності в нього страхового інтересу, оскільки метою призначення вигодонабувача в цьому випадку 

е отримання ним страхової виплати за умови наявності такого бажання в застрахованої особи. Під час 

укладання інших, ніж договори особистого страхування, договорів страхування (майнове страхування 

та страхування відповідальності), відповідно до ч. 4 ст. 3 ЗУ «Про страхування», вигодонабувачем 

може бути лише особа, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку. Тобто 

вигодонабувач повинен мати страховий інтерес. Якщо в результаті настання страхового випадку за 

іншими, ніж договори особистого страхування, договорами, збитки вигодонабувачу не будуть 

заподіяні, у страховика відсутні правові підстави здійснювати страхову виплату. 

Заміна вигодонабувача залежно від виду договору страхування мае свої особливості. 

Так, призначивши вигодонабувача, страхувальник, за загальним правилом (якщо інше не 

передбачено договором страхування), до настання страхового випадку вправі його замінити (ч. 2 ст. 

985 ЦК України). Договором страхування може бути встановлена заборона на заміну вигодонабувача. 

Після настання страхового випадку заміна вигодонабувача е неможливою, оскільки вигодонабувач 

уже набув статусу кредитора в страховому зобовяязанні стосовно страховика щодо здійснення 

страхової виплати. Заміна вигодонабувача в договорах особистого страхування за участі застрахованої 

особи, як вже зазначалось ра- ніше, може бути проведена лише за її згодою. Вигодонабувач за 

договором майнового страхування може бути замінений на іншого лише за умови наявності в 

претендента у вигодонабувачі страхового інтересу. За договором страхування відповідальності заміна 

вигодонабувача (потерпілого) не допускаеться, оскільки вигодонабувачі за цим видом страхування 

встановлюються імперативно, страхувальник не вправі замінити їх на інших осіб або призначати 

інших вигодонабувачів 

 

3. Поняття «співстрахування». Договір перестрахування. 

Один і той самий об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування 

і, за згодою страхувальника, кількома страховиками. 

Співстрахування - це страхування, за якого один і той самий ризик за згодою 

страхувальника страхують два або більше страховики в певних частках, водночас видаючи 

спільний або окремі договори страхування відповідно до суми, що становить частку кожного 

страховика. 
Співстрахування не є формою перестрахування, проте воно разом із перестрахуванням є методом 

перерозподілення страхових ризиків. Історично співстрахування виникло раніше від перестрахування. 

Договір співстрахування передбачає єдиний тариф для всіх співстраховиків. Кожен із них бере 

на себе відповідальність за частину страхової суми, отримує відповідну їй частку страхової премії та 

в такій самій частці виплачує страхове відшкодування. Кожен із учасників співстрахувальної операції 

несе відповідальність перед страхувальником і виплачує страхове відшкодування безпосередньо йому. 

За наявності угоди між співстрахувальниками й страхувальником один зі співстраховиків може 

представляти всіх інших у відносинах із 

При цьому договір має містити умови, що визначають права і обов'язки кожного страховика. 



За наявності угоди між співстрахувальниками та страхувальником один зі співстраховиків може 

представляти всіх інших у відносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним 

лише у розмірі своєї частки. 

При співстрахуванні, страховик, котрий бере участь у страхуванні в меншій частці, 

підпорядковується умовам, узгодженим страховиком, що має більшу частку. Однак це не зобов'язує 

його, як прийнято у пропорційному перестрахуванні, підпорядковуватися всім рішенням лідируючого 

страховика та сплачувати свою частку у збитках на тій підставі, що інші страховики сплатили свої 

частки. 

Якщо страхувальник застрахував об'єкт не на повну суму, він розглядається як один із 

страховиків і несе відповідальність за недострахованою часткою. Інколи страховики, які беруть участь 

у співстрахуванні, вимагають, щоб страхувальник сам виступав співстраховиком, тобто утримував на 

власній відповідальності частину ризику. 

Укладання договору страхування між страхувальником і страховиком є операцією, яка 

називається прямим страхуванням. В той же час страхова компанія з огляду на деякі обставини може 

повторно застрахувати ризик, прийнятий від страхувальника, в іншого страховика. Така операція 

називається перестрахуванням. 

Перестрахування - це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на 

визначених умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальником в іншого 

страховика (перестраховика), резидента або нерезидента, який має статус страховика або 

перестраховика згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. Страхувальник, укладаючи 

договір прямого страхування із страховиком, може не знати про чинні договори перестрахування, 

тобто за перестрахування не виникає ніяких правовідносин між страхувальником і перестраховиком. 

Перестрахування є самостійною галуззю страхування. Відмінності між договором 

страхування й договором перестрахування такі: 

- договір страхування зазвичай належить до реальних договорів, тому що вони за загальним 

правилом набувають чинності з моменту оплати страхувальником страхової премії або першого 

страхового внеску, а договір перестрахування є переважно консенсуальним, тобто набирає чинності з 

моменту його укладення (акцепту), якщо сторони не передбачили іншого; 

- між цими договорами простежуються істотні відмінності в суб’єктному складі учасників: за 

договором перестрахування з обох сторін є страховик, а за договором страхування з однієї сторони - 

страховик, а з іншої - страхувальник; 

- на відміну від основних договорів страхування, у яких визначено багато різновидів страхових 

випадків, у договорі перестрахування страховий випадок завжди однаковий; 

- договірні правовідносини у сфері перестрахування базуються на двох принципах - 

«платності» й «доброї волі». Зазначений «принцип платності» належить до однієї зі специфічних 

особливостей договору перестрахування, що відрізняє його від договору страхування та полягає в 

зобов’язанні перестраховика виплатити страховикові (перестрахувальнику) страхову суму або 

страхове відшкодування, пропорційне його частці участі, й лише в тому разі, в якому 

перестрахувальник здійснить страхову виплату страхувальникові. 

Поряд із цією відмінністю спільним для договорів страхування й перестрахування є принцип 

«доброї волі», що в договорі страхування полягає в тому, що страхувальник зобов’язаний інформувати 

страховика перед укладанням договору страхування та в період усього терміну його дії про всі істотні 

обставини ризику щодо об’єкта страхування. За умовами укладеного договору перестрахування 

страховик (перестрахувальник) зобов’язаний надати перестраховикові повну й достовірну інформацію 

про ризик. Перестраховик ухвалює рішення про укладання договору перестрахування та виплату 

страхового відшкодування за цим договором на основі інформації, наданої перестрахувальником. 

Традиційно перестрахування захищає прямого страховика від фінансових втрат, зазнаних якщо 

йому необхідно було б здійснювати страхові виплати за договорами страхування, не маючи 

перестрахувального покриття. Перестрахування дає можливість страховикові мінімізувати вплив 

таких ризиків, пов’язаних зі страховою діяльністю, як ризик випадкових збитків, ризик змін, ризик 

помилок. В Україні страховий ризик підлягає обов’язковому перестрахуванню, якщо страхова сума 

перевищує 10 % сформованого статутного капіталу й страхових резервів. 

Завдання перестрахування: 

- надання додаткової фінансової місткості для прийняття прямим страховиком ризиків на 

страхування; 



- вторинний перерозподіл прийнятого на страхування ризику; 

- забезпечення збалансованості результатів діяльності страховика за кожний звітний рік; 

- вплив на покращання показників платоспроможності прямого страховика. 

Щодо операцій страхування перестрахування є процесом вторинного розміщення ризику. 

Передання застрахованого ризику в перестрахування також називають цесією. Суб’єктами вторинного 

розміщення ризику є перестрахувальник (цедент) і перестраховик (цесіонарій). 

Перестраховик - це страхова компанія, що спеціалізується винятково на прийнятті ризиків у 

перестрахування. Функції перестраховика, якщо це дозволено національним законодавством, може 

виконувати й прямий страховик. Перестрахувальник - це прямий страховик, який передає визначену 

частку ризику за укладеними договорами прямого страхування перестраховикові. 

Можливе проведення наступного передавання ризику - третинне розміщення ризику й так далі. 

Під час наступного передавання ризику другого страховика називають ретроцедентом, а того, який 

приймає в нього ризик, - ретроцесіонарієм. Процес подальшого передавання раніше прийнятих у 

перестрахування ризиків (частково або повністю) іншим перестраховикам називають ретроцесією. 

Отже, перестрахування - це нове страхування вже застрахованого ризику. Згідно із ЗУ "Про 

страхування" перестрахування — це страхування одним страховиком (цедентом, 

перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків 

перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має 

статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований. 

 

4. Зміна, припинення і недійсність договору страхування. 

Договір страхування може бути змінено, припинено з підстав та в порядку, визначеному 

положеннями ЦК про договори, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальним 

законодавством. 

Договір страхування може бути змінено з урахуванням загальних правил зміни договорів, 

передбачених статтями 651, 651 ЦК України. 

Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 

1) закінчення строку дії; 

2) виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; 

3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому 

договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж 

не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення 

такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору; 

4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи чи 

втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 цього Закону; 

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; 

7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або 

страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого 

страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди 

страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами 

договору та законодавством України. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана 

повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, 

якщо інше ним не передбачено. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, 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 страхових сум та страхового відшкодування, що 

були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням 

страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові 

платежі повністю. 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою 

страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 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 страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує 

страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування 

життя. 

Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, 

страхувальнику повертається викупна сума. 

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії 

договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору 

страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з 

методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною 

частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики 

розрахунку викупної суми. 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій 

формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

Недійсність договору страхування. Договір страхування є нікчемним або визнається недійсним 

у випадках, встановлених цим Кодексом (стаття 998 ЦК України) 

Договір страхування також визнається судом недійсним, якщо: 

його укладено після настання страхового випадку; 

об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації. 

Наслідки недійсності договору страхування визначаються відповідно до положень про 

недійсність правочинів, встановлених цим Кодексом. 
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