
Тема 2.13. Договір страхування 

1. Страхування – це: 

1) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб 

у разі настання стихійних подій; 

2) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб у разі настання 

певних подій (страхових випадків), визначених законодавством, за рахунок 

грошових фондів, що формуються шляхом сплати юридичними особами страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій); 

3) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб 

у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від 

розміщення коштів цих фондів; 

4) вид майнових відносин щодо захисту майнових інтересів юридичних осіб у разі настання певних 

подій (страхових випадків), визначених договором страхування, за рахунок грошових фондів, що 

формуються за рахунок доходів від розміщення коштів цих фондів. 

2. Формами страхування є: 

1) добровільне та обов’язкове страхування; 

2) страхування життя; 

3) страхування здоров’я на випадок хвороби; 

4) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

3. Сторони в договорі страхування мають назву: 

1) страховик і страхівник; 

2) страховщик і страховик; 

3) страхуватель і застраховщик; 

4) страховик та страхувальник. 

4. У разі недодержання письмової форми договору страхування такий договір є: 

1) нікчемним; 3) дійсним; 

2) оспорюваним; 4) скасованим. 

5. Договір страхування за загальним правилом є укладеним з моменту: 

1) досягнення згоди сторонами з усіх істотних умов; 

2) внесення першого страхового платежу; 

3) настання страхового випадку; 

4) внесення всіх страхових платежів. 

6. Страховим ризиком є: 

1) певна обставина, у зв’язку з якою виникає обов’язок особи відшкодувати шкоду і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання; 

2) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та 

випадковості настання; 



3) певна подія, на випадок якої проводиться страхування, яка має ознаки протиправності та 

майновий характер; 

4) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. 

7. Наслідками визнання страхувальника-фізичної особи недієздатним, за договором 

страхування відповідальності, є: 

1) визнання договору страхування недійсним; 

2) припинення договору страхування; 

3) права та обов’язки здійснюються її піклувальником; 

4) здійснення страховиком страхової виплати. 

8. Договір страхування визнається судом недійсним, якщо: 

1) об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає реквізиції; 

2) об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації; 

3) об’єкт договору страхування знищено; 

4) об’єкт договору страхування перебуває у заставі. 

9. В якому випадку договір страхування визнається судом недійсним? 

1. Страхувальник не вніс черговий страховий платіж. 

2. Страхувальник не повідомив про страховий випадок. 

3. Договір укладений у простій письмовій формі. 

4. Договір укладений після настання страхового випадку. 

10. Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, 

є: 

1) фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних товариств; 

2) фінансові установи, які створені у формі товариств з додатковою відповідальністю; 

3) банки; 

4) кредитні установи. 

11. Яка мінімальна кількість учасників (засновників) страховика? 

1. Не менше двох. 

2. Не менше трьох. 

3. Не менше п’яти. 

4. Не лімітується. 

12. Видами добровільного страхування можуть бути: 

1) страхування життя; 

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників; 

3) страхування спортсменів вищих категорій; 

4) авіаційне страхування цивільної авіації. 

13. В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування: 

1) медичне страхування; 



2) страхування від нещасних випадків; 

3) страхування здоров’я на випадок хвороби; 

4) страхування залізничного транспорту. 

14. Що таке страховий поліс? 

1. Документ, що засвідчує зобов’язання страховика перед страховим агентом. 

2. Документ, що регламентує порядок вирішення спорів між страховиком і страхувальником. 

3. Документ, що визначає розмір збитків страхувальника. 

4. Документ, який видається страховиком страхувальнику та засвідчує факт укладання договору 

страхування. 

15. Страховим випадком визнається: 

1) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та 

випадковості настання; 

2) певна подія, передбачена законодавством, з настанням якої виникає право на отримання 

страхової премії; 

3) подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої 

виникає обов’язок страховика здійснити страхову виплату; 

4) певна подія, з настанням якої виникає право на отримання винагороди за договором 

страхування. 

16. Страхова сума за договором страхування – це: 

1) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести 

виплату при настанні страхового випадку; 

2) грошова сума, в межах якої страхувальник відповідно до договору зобов’язаний провести 

виплату при настанні страхового випадку; 

3) грошова сума, яку страховик зобов’язаний виплатити страхувальникові як винагороду при 

укладенні договору страхування; 

4) грошова сума, в межах якої страхувальник самостійно відповідає за збитки, зумовлені 

настанням страхового випадку. 

17. Яка основна мета діяльності товариств взаємного страхування? 

1. Створення страхового захисту членів товариств. 

2. Організація обов’язкового особистого страхування для категорій осіб відповідно до 

законодавства. 

3. Страхові операції з будь-яких видів страхування. 

4. Перестрахування ризиків щодо особистого страхування. 

18. Що визнається франшизою як істотною умовою договору страхування? 

1. Частина страхової суми, що виплачується страховиком третій особі (вигодонабувачу). 

2. Частина збитків, яка відшкодовується страхувальникові винною у їх заподіянні особою. 

3. Частина страхової премії, яка сплачується страховикові згідно з договором страхування. 

4. Частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. 

19. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону 

і пов’язані з … . 



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

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); 

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

4. Усі перелічені підстави є правильними. 

20. Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про настання страхового випадку в 

строк … . 

1) до трьох календарних днів; 

2) до десяти календарних днів; 

3) до 20 календарних днів; 

4) встановлений законом. 

 

 


