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ЗМІНИ № 1   

                      ДО  ПРАВИЛ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

(включаючи відповідальність перевізника) 

                                        Код Правил  216 

 

 

1. Викласти  Додаток № 4 до Правил добровільного страхування  

відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника),  в новій редакції, що додається. 
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Додаток    

до Змін № 1 від 19.08.2019 р.  

            до  Правил добровільного страхування  

відповідальності власників повітряного транспорту  

 (включаючи відповідальність перевізника) 

                                              Код Правил  216 

 

 

Додаток 4 

до Правил добровільного страхування 

відповідальності власників повітряного транспорту  

 (включаючи відповідальність перевізника) 

                                              Код Правил  216 

(нова редакція) 

 

 

 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ЗІ   

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

          (включаючи відповідальність перевізника) 

 
  

1. Базові річні страхові тарифи, наведені у таблиці 1, розраховані з врахуванням 

відповідних видів відповідальності власників повітряного транспорту. 

 

Таблиця 1 

 

№ 

з/п 
Відповідальність власників повітряного транспорту 

Базовий річний 

страховий 

тариф, % 

1 
Відповідальність перед третіми особами (крім 

відповідальності перед пасажирами і за вантаж) 

0,61  

2 Відповідальність перед пасажирами 
1,98  

(за кожне крісло) 

3 Відповідальність за вантаж 0,78 

 

 

2. Ставка страхового тарифу за Договором страхування визначається з 

урахуванням нижчезазначених коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються до 

базового річного страхового тарифу: 

      2.1. При укладенні Договору страхування на строк менше одного року для 

розрахування страхового тарифу застосовується коефіцієнт короткостроковості, 

який визначається згідно з таблицею 2. 
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Таблиця 2 

Коефіцієнт короткостроковості  

залежно від строку дії Договору страхування 
 

Строк дії Договору страхування Коефіцієнт короткостроковості 

до 1 місяця 0,05 – 0,25 

до 2 місяців 0,11 – 0,30 

до 3 місяців 0,21 – 0,40 

до 4 місяців 0,31 – 0,50 

до 5 місяців 0,41 – 0,60 

до 6 місяців 0,51 – 0,70 

до 7 місяців 0,55 – 0,75 

до 8 місяців 0,60 – 0,80 

до 9 місяців 0,65 – 0,85 

до 10 місяців 0,70 – 0,90 

до 11 місяців 0,75 – 0,95 

до 12 місяців 0,80 – 1,00 
 

 

2.2. В залежності від чинників, що впливають на ступінь страхового 

ризику до базового річного страхового тарифу застосовуються коригуючі 

коефіцієнти відповідно до таблиці 3. 

Таблиця 3 

 

Коригуючі коефіцієнти  

відповідно до чинників, що впливають на ступінь страхового ризику 
 

Чинники, що впливають на ступінь 

страхового ризику 

Діапазон значень 

коригуючих 

коефіцієнтів 

Вид і клас повітряного транспорту 0,5 – 7,0 

Призначення повітряного транспорту 0,3 – 5,0 

Вантажопідйомність, пасажиромісткість повітряного 

транспорту 

0,5 – 6,5 

Строк експлуатації повітряного транспорту 0,1 – 5,0 

Країна виробництва повітряного транспорту 0,2 – 3,0 

Вид вантажу, що перевозиться повітряним транспортом 0,5 – 6,0 

Район польотів повітряного транспорту 0,3 – 2,0 

Умови експлуатації повітряного транспорту 0,5 – 4,0 

Умови зберігання і обслуговування повітряного 

транспорту 

0,3 – 6,0 

Вид діяльності Страхувальника 0,2 – 3,5 

Кваліфікація і склад екіпажу повітряного транспорту 0,1 – 5,5 

Інші фактори, що суттєво впливають на ступінь 

страхового ризику  
0,1 – 7,0 
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2.3. Коригуючі коефіцієнти до базових річних страхових тарифів, які 

враховують фактори, що впливають на значення страхового тарифу, наведені в 

таблиці 4. 

Таблиця 4  

 

Фактори, що впливають на значення страхового 

тарифу 

Коригуючий 

коефіцієнт  

(діапазон) 

Розмір і вид франшизи 0,1 – 3,0 

Розширення/скорочення переліку виключень та 

обмежень страхування 
0,1 – 6,0 

Перелік страхових випадків (обсяг страхового захисту) 0,1 – 1,0 

Територія дії Договору страхування 0,2 – 4,5 

Порядок сплати страхового платежу 1,0 – 3,0 

Збитковість за останні 3 роки діяльності 

Страхувальника 

0,1 – 4,0 

Інші фактори, що впливають на значення страхового 

тарифу 

0,1 – 6,0 

 

3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі 

страхування за згодою Сторін Договору страхування. 

4. Норматив витрат на ведення справи становить до 65 відсотків величини 

страхового тарифу. 

                                                                                

 
 

 

 

Актуарій      

 

Іванько Ю.О. 
Свідоцтво на право займатися 

актуарними розрахунками  

та посвідчувати їх  

№01-017 від 08.10.2015 р. 
 

 

 
 


