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ЗМІНИ № 1  

                    ДО  ПРАВИЛ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ 

                                                      Код Правил  228 

 

 

1. Викласти  Додаток № 1 до Правил добровільного страхування від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ в новій редакції, що додається. 
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Додаток    

до Змін № 1 від 19.08.2019 р.  

            до  Правил добровільного страхування 

 від вогневих ризиків та  ризиків  

стихійних явищ 

                                              Код Правил  228 

 

Додаток  1  

до  Правил добровільного страхування 

 від вогневих ризиків та  ризиків  

стихійних явищ 

                                              Код Правил  228 

(нова редакція) 

 

 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ЗІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА 
  
 

1. Базові річні страхові тарифи розраховані, виходячи у відповідності зі 

страховими ризиками, що наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Базові річні страхові тарифи зі страхування майна у відсотках від 

страхової суми 
 

№ 

п/п 
Страхові ризики 

Нерухоме 

майно 

Рухоме 

майно 

Інше майно, 

зазначене у 

п.п. 2.4.2-2.4.4, 

2.4.6 і 2.5 

Правил 

1. Вогневі ризики: 

1.1. Пожежа 0,10 0,17 0,21 

1.2. Пошкодження димом 0,03 0,05 0,07 

1.3. Вибух 0,10 0,18 0,22 

1.4. Удар блискавки, що викликав 

пожежу 
0,03 0,03 0,03 

2. Стихійні лиха (явища):  

2.1. Сильний вітер, включаючи шквали і 

смерчі 
0,02 0,04 0,05 

2.2. Град (великий град)  0,02 0,04 0,06 

2.3 Злива (сильний дощ) 0,01 0,02 0,03 

2.4. Дуже сильний снігопад, тиск снігу, 

що виник внаслідок дуже сильного 

снігопаду, сильне налипання снігу, 

дуже сильний мороз, дуже сильна 

спека 

0,01 0,02 0,02 

2.5. Водопілля, паводь (високий рівень 

води), підтоплення (підвищення 

рівня ґрунтових вод) 

0,05 0,08 0,10 
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№ 

п/п 

 

 

Страхові ризики 
Нерухоме 

майно 

Рухоме 

майно 

Інше майно, 

зазначене у 

п.п. 2.4.2-2.4.4, 

2.4.6 і 2.5 

Правил 

2.6. Землетрус 0,01 0,01 0,02 

2.7. Обвал, осип 0,02 0,02 0,02 

2.8. Сход снігової лавини, каменепад 0,01 0,02 0,02 

2.9. Зсув, сель 0,02 0,02 0,02 

2.10. Осідання, провалля, карстове 

провалля 

0,02 0,11 0,14 

5 Падіння на застраховане Майно 

пілотованого літаючого апарату, 

його частин, вантажу та багажу, 

що ним перевозиться, а також 

розлив палива, що знаходиться в 

баках цього літаючого апарату 

0,01 0,02 0,03 

 

 

2. Предметом Договору страхування, якщо це передбачене Договором 

страхування, можуть бути також майнові інтереси Страхувальника, що не 

суперечать закону, пов'язані з розумними і доцільними витратами, які він 

повинен здійснити при настанні страхового випадку, а саме: 

Таблиця 2  

 

№ 

п/п 
Види витрат Тариф, % 

1 

Всі необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню 

застрахованого Майна, а також по зменшенню та/або  

запобігання збитку і встановленню його розміру  

0,05 

 

2 

Витрати на заходи по відновленню пошкодженого та/або 

знищеного Майна, а саме по розбиранню і/або 

переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, 

повторний монтаж або відновлення частин застрахованого 

Майна  

0,04 

 

3 

Витрати по прибиранню, зазначеної у Договорі 

страхування території, від уламків (залишків) Майна, що 

було пошкоджене внаслідок страхового випадку  

0,03 

 

4 
Витрати, що поніс Страхувальник, внаслідок пошкодження 

(биття) віконного скла, вітражів, дзеркал та вітрин  
0,08 

 

 

2. Ставка страхового тарифу за Договором страхування визначається з 

урахуванням нижчезазначених коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються до 

базового річного страхового тарифу: 
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2.1. При укладенні Договору страхування на строк менше одного року для 

розрахування страхового тарифу застосовується коефіцієнт короткостроковості, 

який визначається згідно з таблицею 2. 

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 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 та галузь діяльності Страхувальника 

(Вигодонабувача) 
0,2 – 2,5 

Вид застрахованого Майна 0,1 – 6,0 

Призначення застрахованого Майна 0,1 – 1,6 

Строк та умови експлуатації застрахованого Майна 0,1 – 1,6 

Наявність та рівень заходів та засобів безпеки й 

охорони 
0,2 – 4,0 

Місце знаходження застрахованого Майна 0,2 – 4,2 

Інші чинники, що суттєво впливають на визначення 

страхового ризику  
0,1 – 5,0 
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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 0,2 – 2,0 

Порядок сплати страхових платежів 0,5 – 1,2 

Обсяг страхового захисту (перелік страхових випадків) 0,1 – 1,0 

Розмір страхової суми 0,1 – 2,0 

Страхування в частці  0,1 – 1,0 

Територія дії Договору страхування 0,2 – 2,5 

Виплата страхового відшкодування без урахування 

ступеню зносу на запасні частини (деталі, вузли, 

агрегати, прилади тощо), що замінюються при ремонті 

застрахованого Майна, який здійснюється з метою 

усунення наслідків страхового випадку  

1,0 – 3,0 

Збитковість за останні 3 роки діяльності 

Страхувальника 
0,1 – 4,0 

Інші фактори, що суттєво впливають на визначення 

страхового тарифу  
0,1 – 5,0 

 

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. 
 

 


