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ЗМІНИ  № 1 

ДО  ПРАВИЛ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

                                                    Код Правил  225 

 

 

1. Викласти  Додаток 1 до Правил добровільного страхування 

інвестицій,  в новій редакції, що додається. 
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Додаток    

до Змін № 1 від 19.08.2019 р.  

            до  Правил добровільного 

 страхування інвестицій 

                                                                                                       Код Правил  225 
 

 

 

Додаток 1  

до  Правил добровільного 

 страхування інвестицій  

Код Правил  225 

(нова редакція) 
 

 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

           

1. Базовий річний страховий тариф при страхуванні інвестицій становить 

4,2%.  

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 

розрахунку страхового тарифу застосовується коефіцієнт короткостроковості, 

який визначається згідно з таблицею 1. 

Таблиця 1 

Коефіцієнт короткостроковості  

залежно від строку дії Договору страхування 
 

Строк дії Договору страхування Коефіцієнт короткостроковості 

1 місяць 0,25 

2 місяці 0,40 

3 місяці 0,50 

4 місяці 0,60 

5 місяців 0,65 

6 місяців 0,70 

7 місяців 0,75 

8 місяців 0,80 

9 місяців 0,85 

10 місяців 0,90 

11 місяців 0,95 

12 місяців 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 2. 
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Таблиця 2 

Коригуючі коефіцієнти  

відповідно до чинників, що впливають на ступінь страхового ризику 
 

Чинники, що впливають на ступінь 

страхового ризику 

Діапазон значень 

коригуючих 

коефіцієнтів 

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного 

проекту 

0,5 – 5,0 

Сума  інвестиційного  проекту 0,8 – 6,0 

Строки  виконання  інвестиційного  проекту 0,1 – 8,0 

Сфера і   об'єкти  інвестиційного  проекту 0,3 – 5,5 

Фінансовий стан Страхувальника 0,5 – 6,0 

Репутація Страхувальника 0,2 – 4,0 

Вид діяльності Страхувальника 0,4 – 5,0 

Компетенція, кваліфікація та досвід осіб, які 

виконуватимуть інвестиційний проект 

0,7 – 6,8 

Репутація  осіб, які здійснюватимуть діяльність, в яку 

інвестуються кошти 

0,3 – 7,0 

Наявність дозволів, сертифікатів та ліцензій щодо 

можливості займатися діяльністю, в яку інвестуються 

кошти, у осіб, які виконуватимуть таку діяльність 

0,4 – 5,0 

Інші фактори, що суттєво впливають на ступінь 

страхового ризику  
0,1 – 7,0 

 

2.3. Коригуючі коефіцієнти до базових річних страхових тарифів, які 

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

таблиці 3. 

 Таблиця 3  

 

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 – 5,0 

Перелік подій, що можуть призвести до страхового 

випадку  
1,0 – 6,0 

Розмір страхової суми 0,5 – 3,0 

Порядок сплати страхового платежу 1,0 – 3,0 

Збитковість Страхувальника за договорами 

страхування інвестицій за попередні 3 роки діяльності 

Страхувальника 

0,1 – 4,0 

Інші фактори, що впливають на значення страхового 

тарифу 

0,1 – 6,0 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 


