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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відповідно до цих правил ЗАТ "Велта" (далi “Страховик”) укладає договори 

добровільного страхування відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) з дієздатними фiзичними особами і юридичними особами 

незалежно вiд їх форм власностi (далі “Страхувальники”) з метою забезпечення 

відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди (ДТП). 

 

2.  ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Об’єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з 

відшкодуванням заподіяної ним внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шкоди третім 

особам, а саме життю або здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб. 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА. 

 

3.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик вiдповiдно до умов 

страхування зобов'язаний провести виплату третій особі або третім особам (у разі, коли 

потерпілих декілька) при настаннi страхового випадку. 

3.2. Страхова сума визначається Страховиком  та Страхувальником за взаємною 

згодою при укладанні договору страхування  в залежності від розміру можливих збитків. 

3.3. За домовленістю між Страховиком та Страхувальником страхова сума може 

встановлюватися по договору в цілому, а також може розподілятись у такий спосіб: 

3.3.1. окрема страхова сума, в межах якої виплачуватиметься страхове відшкодування 

за шкоду, заподіяну майну третіх осіб; 

3.3.2. окрема страхова сума, в межах якої виплачуватиметься страхове відшкодування 

за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб.  

3.4. В договорі страхування може бути  передбачена франшиза в розмірі від 1% до 

20% від страхової суми. 

 

4.  СТРАХОВI РИЗИКИ. 

 

4.1. Страховими ризиками за даними Правилами є: 

- нанесення шкоди майну третіх осіб внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, 

яка сталася за участю транспортного засобу Страхувальника; 

- нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди, яка сталася за участю транспортного засобу Страхувальника. 

4.2. Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, яка сталася за участю 

транспортного засобу Страхувальника і внаслідок якої настає його цивільна 

відповідальність за заподіяну транспортним засобом шкоду майну, життю і здоров’ю 

третіх осіб. 

4.3.  Страховик відшкодовує по договору страхування пряму шкоду, заподіяну третій 

особі під час руху транспортного засобу Страхувальника, якщо має місце причинний 

зв’язок між рухом транспортного засобу і заподіяною ним шкодою, але не вище 

встановленої в договорі страхової суми. 

 

5.  ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 

 

5.1. Страховими випадками згідно даних Правил не являються: 

5.1.1. заподіяння шкоди життю та здоров’ю власника транспортного засобу, винного у 

скоєнні ДТП; 
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5.1.2. пошкодження або знищення будь-якого майна (вантажу), що містилося у 

транспортному засобі Страхувальника, винного у скоєнні ДТП; 

5.1.3. пошкодження або знищення транспортного засобу Страхувальника, винного у 

скоєнні ДТП; 

5.1.4. забруднення природного навколишнього середовища або пошкодження об’єктів 

природного навколишнього середовища внаслідок ДТП; 

5.1.5. наслідки пожежі, яка виникла внаслідок ДТП поза краєм проїзної частини та на 

прилеглій до неї території; 

5.1.6. пошкодження або знищення внаслідок ДТП антикварних речей, виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, предметів 

релігійного культу, колекцій картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів; 

5.1.7. скоєння дорожньо-транспортної пригоди внаслідок навмисних дій або грубої 

необережності третьої особи, визнаних такими в установленому порядку; 

5.1.8. скоєння ДТП внаслідок масових безпорядків і групових порушень громадського 

порядку, військових конфліктів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі 

транспортного засобу, не пов’язаною з цією пригодою; 

5.1.9. скоєння ДТП у разі керування транспортним засобом водієм, який знаходився в 

стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, чи не має посвідчення водія 

відповідної категорії транспорту; 

5.1.10. скоєння ДТП у разі перевезення та зберігання небезпечних легкозаймистих та 

вибухонебезпечних речовин та предметів; 

5.1.11. скоєння ДТП внаслідок угону чи викрадення транспортного засобу. 

5.2. В усіх випадках, зазначених в п.5.1., страхове відшкодування не виплачується.  

5.3. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування також є: 

5.3.1. навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку. 

Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи 

службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 

майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Квалiфiкацiя дiй 

Страхувальника встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України; 

5.3.2. вчинення страхувальником – громадянином умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; 

5.3.3. подання Страхувальником неправдивих відомостей про об’єкт страхування або 

про факт настання страхового випадку; 

5.3.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку 

без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків; 

5.3.5. iнші випадки, передбачені законодавством України. 

 

6.  СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

 6.1. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового  

платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

 6.2. Строк дії договору страхування – 1 рік, якщо інший термін не передбачений 

умовами договору страхування. 

6.3. Днем сплати страхового платежу вважається день зарахування коштів на 

поточний рахунок Страховика або день надходження коштів до каси Страховика (в разі 

сплати фізичними особами страхового платежу готівкою). 

6.4. Місце дії договору страхування - Україна. 
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7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти договір страхування. 

7.2. До заяви може додаватись список транспортних засобів, які належать 

Страхувальнику на правах володіння, користування або розпорядження. 

7.3. Страховик має право запросити інші документи та/або інформацію, необхідні для 

оцінки страхового ризику. 

7.4. Страхувальник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту наданих ним 

даних. 

7.5. На підставі наданих документів та отриманої інформації Страховиком  та 

Страхувальником за взаємною згодою визначається страхова сума, Страховик визначає 

ступінь страхового ризику, узгоджується конкретний розмір страхового тарифу та 

страховий платіж. 

7.6. Страховий платiж сплачується Страхувальником в строки та в розмірах, 

визначених договором страхування.  

7.7. Страхувальник – юридична особа може укладати договір страхування на користь 

штатних та позаштатних працівників, якщо вони використовують власний транспортний 

засіб у службових цілях, що оформлено згідно чинного законодавства. 

7.8. Будь-які зміни та доповнення до договору страхування матимуть чинність у разі, 

якщо будуть здійснені в письмовій формі та підписані Страховиком та Страхувальником 

або їх уповноваженими особами. 

 

8.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН 

 

8.1. Страхувальник має право: 

8.1.1. звертатись до Страховика із заявою для відшкодування шкоди, заподіяної третій 

особі внаслідок настання дорожньо-транспортної пригоди; 

8.1.2. отримати вiдшкодування витрат, якщо з письмової згоди Страховика 

Страхувальник самостійно врегулював претензiї і позови третiх осiб. При цьому 

Страхувальник повинен надати Страховику вiдповiднi документи, що пiдтверджують оплату 

заподіяної ним шкоди; 

8.1.3. вимагати дострокового припинення договору страхування, якщо це 

передбачено умовами договору. 

8.2. Страхувальник зобов'язаний: 

8.2.1. своєчасно вносити страховi платежi в розмірі і порядку, визначеними в договорі 

страхування; 

8.2.2. при укладаннi договору страхування надати iнформацiю Страховику про всi 

вiдомi йому обставини, що мають істотне значення для оцiнки страхового ризику, i надалi 

iнформувати Страховика про будь-яку змiну страхового ризику; 

8.2.3. повідомити Страховика про iншi дiючi договори страхування щодо цього 

об'єкту страхування; 

8.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збиткiв, завданих внаслiдок 

настання страхового випадку; 

8.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

пунктом 9.1.3. Правил; 

8.3. Страховик має право: 

8.3.1. перевiряти подану Страхувальником iнформацiю; 

8.3.2. здійснювати огляд місця ДТП; 

8.3.3. робити запити про вiдомостi, пов'язанi зі страховим випадком, в правоохороннi 

органи, медичнi заклади i iншi пiдприємства, вiдомства i організації, якi можуть володiти 
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iнформацiєю про обставини страхового випадку, а також самостiйно з'ясовувати причини 

i обставини страхового випадку; 

8.3.4. вiдкласти виплату страхового вiдшкодування при наявностi обставин, що 

вимагають додаткового вивчення, але не бiльше, нiж на 30 (тридцять) календарних днів, а 

в разі смерті третіх осіб - не бiльше, нiж на 2 (два) календарних мiсяці; 

8.3.5. вимагати дострокового припинення договору страхування, якщо це 

передбачено умовами договору. 

8.4. Страховик зобов'язаний: 

8.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

8.4.2. протягом двох робочих днів, як тiльки стане вiдомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всiх необхiдних документiв для своєчасної 

виплати страхового вiдшкодування; 

8.4.3. 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; 

8.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 

договору; 

8.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, або збільшення страхової суми переукласти з ним договір страхування; 

8.4.6. тримати в таємниці вiдомостi про Страхувальника і його майновий стан, за 

винятком випадкiв, передбачених законодавством України. 

8.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також iншi права та 

обов'язки Страховика і Страхувальника. 

 

9.  ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

9.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

9.1.1. Негайно заявити про це в органи внутрішніх справ та оформити ДТП належним 

чином згідно чинного законодавства України. 

9.1.2. Прийняти всі доступні заходи щодо запобігання або зменшення розміру збитків. 

9.1.3. Протягом 2-х робочих днів повідомити Страховика про настання страхового 

випадку.  

9.1.4. Сприяти Страховику в одержанні необхідної інформації та документів для 

встановлення причин та розміру заподіяних збитків. 

9.1.5. Повідомити Страховика  про наявність пiдстав для вiдмови в задоволеннi 

претензiй або зменшення розмiру позову (якщо у Страхувальника такі підстави є). 

9.2. В договорі страхування за узгодженням сторін можуть бути передбачені також 

додаткові вимоги до дій Страхувальника при настанні страхового випадку. 

 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

  

10.1. Рішення про виплату страхового відшкодування приймається Страховиком на 

підставі наступних документів, які підтверджують настання страхового випадку: 

10.1.1. заява про виплату страхового відшкодування, в який повинно міститися: 

найменування Страховика, до якого подається заява; найменування (для юридичної 

особи), прізвище, ім’я та по батькові (для фізичної особи) заявника, його 

місцезнаходження або місце проживання; зміст майнової вимоги щодо відшкодування 

завданих збитків, обставини, якими заявник обгрунтовує свою вимогу, та докази, що їх 
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підтверджують відповідно до законодавства; розмір шкоди; підпис заявника і дата 

подання заяви; 

10.1.2. довідка органів внутрішніх справ про обставини скоєння ДТП; 

10.1.3. довідка медичного закладу про термін тимчасової непрацездатності або довідка 

спеціалізованої установи про встановлення інвалідності у разі її виникнення; 

10.1.4. копія свідоцтва про смерть (для загиблих під час ДТП  або померлих внаслідок 

цієї пригоди), акта судово-медичної експертизи та документа про правонаступництво для 

спадкоємців; 

10.1.5. акт огляду пошкоджень (дефектна відомість) або акт товарознавчої експертизи 

про оцінку збитку, завданого майну третьої особи; 

10.1.6. рахунок-фактура медичного закладу та касові або товарні чеки за оплату 

медикаментів (за лікування потерпілих внаслідок ДТП третіх осіб); 

10.1.7. рiшення суду, яке мiстить розмiри сум, що пiдлягають вiдшкодуванню в зв'язку 

з настанням страхового випадку (при розглядi справи судовими органами). 

10.2. Страховик має право вимагати також інші документи, необхідні йому для 

встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру шкоди, а також 

на свій розсуд зменшити вимоги до згаданих документів.  

 

11. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ 

 

11.1. Після опрацювання зазначених у пункті 10.1. документів Страховик або 

уповноважена ним особа (аварійний комісар) складає страховий акт у формі, що 

встановлюється Страховиком. 

11.2. При необхідності Страховик робить запити у відповідні органи (правоохоронні, 

судові, медичні та інші установи та організації) для отримання відомостей, пов’язаних  із 

страховим випадком. 

11.3. Розмір заподіяної шкоди визначається: 

11.3.1. В разі звернення третьої особи з заявою (претензією) про відшкодування 

заподіяної шкоди - на підставі відповідних документів, передбачених договором 

страхування відповідно до цих Правил, а також, у разі необхідності, з урахуванням 

висновків експертів та спеціалізованих організацій. 

11.3.2. В разі звернення третьої особи з позовом в судові органи - на підставі рішення 

суду про розмір відшкодування за шкоду, яку їй заподіяно в результаті настання 

страхового випадку. 

11.4. У випадку нанесення шкоди майну третіх осіб Страховиком відшкодовується 

сума дійсного матеріального збитку, але не більше страхової суми, встановленої 

договором страхування. 

11.5. У разі, коли шкода завдана майну кількох третіх осіб та розмір збитків 

перевищує встановлену договором страхову суму, то відшкодування третім особам 

виплачується в межах страхової суми пропорційно їх частці в загальній сумі збитків. 

11.6. У випадку нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в межах 

встановленої договором страхової суми в наступних розмірах: 

11.6.1. в разі загибелі під час ДТП або смерті внаслідок цієї пригоди – спадкоємцю 

третьої особи в розмірі 100 відсотків страхової суми; 

11.6.2. в разі встановлення інвалідності І групи – в розмірі 100, ІІ групи – 80, ІІІ групи 

– 60 відсотків страхової суми; 

11.6.3. в разі іншого ушкодження здоров’я третьої особи – в розмірі витрат на 

медикаменти та оплату послуг медичних закладів з лікування, але не більше, ніж 50 

відсотків страхової суми. 

11.7. У разі, коли потерпілих третіх осіб кілька та загальна сума виплат, розрахованих 

відповідно до п.11.6., перевищує встановлену договором страхову суму, то виплата третім 
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особам (їх спадкоємцям) здійснюється в межах страхової суми пропорційно їх частці в 

загальній сумі виплат. 

11.8. У випадку існування розбіжностей щодо поглядів Страховика, Страхувальника 

або третьої особи про дійсні розміри заподіяної шкоди, їх розрахунок може бути виконано 

незалежним експертом з оформленням відповідного висновку. Незалежна експертиза 

проводиться за рахунок особи, яка вимагала її проведення, з подальшим відшкодуванням 

їй витрат на проведення експертизи згідно чинного законодавства. 

 11.9. Страхове вiдшкодування виплачується на підставі письмової заяви 

Страхувальника (або третьої особи) та страхового акту після прийняття рішення про 

виплату у передбачений договором страхування строк. 

11.10. Страхове вiдшкодування виплачується з вирахуванням обумовленої в договорi 

страхування франшизи. 

11.11. В разі виплати страхового відшкодування в розмірі, що не перевищує страхової 

суми, Страховик продовжує нести відповідальність за договором в частині страхової 

суми, що залишилася після виплати страхового відшкодування. 

 

12. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

  

12.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається 

Страховиком протягом 5 (п’яти) робочих днів пiсля одержання  всiх необхiдних документiв по 

страховому випадку, передбачених розділом 10 цих Правил. 

 12.2. Рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування повiдомляється 

Страхувальнику та третій особі в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови у 2-х 

денний термін з дня його прийняття. 

 12.3. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена в 

судовому порядку. 

 

13. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

13.1. Дiя договору страхування припиняється за згодою сторiн, а також у разі: 

а) закiнчення строку дiї; 

б) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi; 

в) несплати Страхувальником страхових платежiв у встановленi договором 

страхування 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; 

г) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - 

громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом 

України “Про страхування”; 

д) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

е) прийняття судового рiшення про визнання договору страхування недiйсним; 

є) в iнших випадках, передбачених законодавством України. 

13.2. Дiю договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

13.3. Про намiр достроково припинити дiю договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повiдомити iншу не пiзнiше як за 30 днiв до дати припинення дiї договору 

страхування, якщо iнше ним не передбачено. 

13.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, 
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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. 

13.5. У разі дострокового припинення договору страхування 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. 

 

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

14.1. Всi спори щодо Договору страхування вирiшуються шляхом переговорiв i, при 

необхiдностi, із залученням незалежних експертiв. 

14.2. При неможливостi вирішення спорів шляхом переговорiв, спiрнi питання 

розв'язуються у судовому порядку згiдно чинного законодавства України. 

14.3. Строк позовної давностi вимоги страхового вiдшкодування реґламентується 

чинним законодавством України. 

 

15. СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

15.1. Базові страхові тарифи, що визначені на підставі актуарних розрахунків, є додатком 

№1 до даних Правил. 

15.2. При укладанні договору страхування конкретний розмір страхового тарифу  

визначається за згодою сторін на підставі базових тарифів, але з урахуванням наступних 

факторів, які можуть впливати на ступінь ризику настання страхових випадків:  кількості років 

експлуатації транспортного засобу, класу транспортного засобу, кваліфікації водія (відсутності 

або наявності адміністративних стягнень, ДТП по його вині) тощо. 

 

16. ОСОБЛИВI УМОВИ 

 

16.1. Зміни та доповнення до цих Правил в обов'язковому порядку подаються 

Страховиком для реєстрації до уповноваженого органу з нагляду за страховою діяльністю. 
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Додаток №1 
до Правил добровільного страхування 

цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи  

відповідальність перевізника) №40   

 

СТРАХОВІ  ТАРИФИ 
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (включаючи відповідальність перевізника) 

 

1. Базові річні страхові тарифи за страховими ризиками у відсотках до страхової суми: 

 

Страхові ризики  Розмір тарифної ставки  

у %% до страхової суми 

За збитки, завдані внаслідок ДТП третім особам: 

- життю та здоров‘ю 

- майну 

 

1,0 

1,5 

 

2. До базових річних страхових тарифів можуть встановлюються наступні знижки та 

надбавки : 

2.1. В залежності від розміру франшизи (за конкретним ризиком):  

 

Розмір франшизи у 

%% до страхової суми 

Знижувальний 

коєфіцієнт 

Розмір франшизи у 

%% до страхової суми 

Знижувальний 

коєфіцієнт 

1,0 0,98 11,0 0,78 

2,0 0,96 12,0 0,76 

3,0 0,94 13,0 0,74 

4,0 0,92 14,0 0,72 

5,0 0,90 15,0 0,70 

6,0 0,88 16,0 0,68 

7,0 0,86 17,0 0,66 

8,0 0,84 18,0 0,64 

9,0 0,82 19,0 0,62 

10,0 0,80 20,0 0,60 

 

 

2.2. В залежності від розміру страхової суми (за умови встановлення ліміту 

відповідальності по одному страховому випадку) : 

 

Страхова сума  (грн.) Коефіцієнт 

                          до   50 000,0 1,0 

                          до  100 000,0 0,95 

                          до  200 000,0 0,9 

                          до  300 000,0 0,85 

                          до  400 000,0 0,8 

                   більше  400 000,0 0,75 
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2.3. В залежності від стажу водія (застосовується до тарифу за ризиком - збитки, завдані 

третім особам внаслідок ДТП): 

 

Стаж водія  
Об‘єм двигуна (куб.см.) 

До 1200 Від 1200 до 2500 Більше 2500 

До 1 року 1,0 1,1 1,3 

Від 1 до 3 років 0,9 1,0 1,2 

Від 3 до 7 років 0,8 0,9 1,0 

Більше 7 років 0,6 0,7 0,9 

 

 2.4. Коефіцієнт за системою « Бонус-Малус». 

 

Коефіцієнт залежить від кількості страхових випадків за участю транспортного засобу, 

зазначеного в Договорі страхування за попередні 12 місяців страхування. Коефіцієнт 

визначається на підставі привласненого Страхувальникові та кожному його транспортному 

засобу розряду системи “Бонус-Малус” (СБМ).  

Система «Бонус-Малус» (знижок і надбавок) за результатами минулого страхового 

року. 

У системі передбачено двадцять три розряди, для кожного розряду відповідний 

коефіцієнт. При укладанні Договору страхування Страхувальникові та кожному з його 

транспортних засобів привласнюється визначений розряд. При первинному укладенні договору 

привласнюється 14 розряд системи. З огляду на результати минулого страхового року, кожний 

транспортний засіб Страхувальника одержує визначений наступний розряд і, відповідно, 

знижку або надбавку до страхового тарифу.  Для визначення тарифної ставки на новий рік, 

необхідно  знати кількість аварій за минулий страховий рік. 

Коефіцієнти системи “Бонус-Малус” 

 

Розряд Коефіцієнт 
 

1 0,54  

2 0,54  

3 0,57  

4 0,60  

5 0,63  

6 0,66  

7 0,69  

8 0,73  

9 0,77  

10 0,81  

11 0,85  

12 0,90  

13 0,95  

14 1,00 Початок страхування 

15 1,05  

16 1,11  

17 1,17  

18 1,23  

19 1,30  

20 1,40  

21 1,60  
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22 2,00  

 

Зміни розряду відбуваються наступним чином:  

1) Поліпшення розряду (підвищення) відбувається в наступних випадках: 
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