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Додаток № 1 (нова редакція) 

до Правил добровільного страхування 

фінансових ризиків 

№ 09/2007 від 09 липня 2007 р. 

 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

 

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

 

№ 

п/п 

Страхові ризики  Розмір тарифної 

ставки  

у % до страхової 

суми 

1 Банкрутство або неплатоспроможність однієї із сторін 

цивільно-правового договору (Контрагента або 

Страхувальника) 

 

1,8 

2 Скорочення обсягів виробничої діяльності однієї із сторін 

цивільно-правового договору (Контрагента або 

Страхувальника) 

 

1,2 

3 Протиправні дії третіх осіб на місці виконання зобов‘язань 

за цивільно-правовим договором 

 

1,5 

4 Стихійні явища на місці виконання зобов‘язань за цивільно-

правовим договором 

 

0,3 

5 Аварії на місці виконання зобов‘язань за цивільно-правовим 

договором 

 

0,5 

6 Інші події, що можуть виникнути в процесі фінансово-

господарської діяльності Контрагента або Страхувальника 

 

0,7 

 ЗАГАЛЬНИЙ ТАРИФ 6,0  

 

2.  Коригуючі коефіцієнти 

 

В залежності від факторів, що впливають на ступінь страхового ризику при визначенні 

Страховиком розміру тарифу при укладенні договору страхування до базових страхових 

тарифів з п. 1 даного Додатку можуть застосовуватись коригуючі коефіцієнти К1-К10, 

зокрема: 

 

2.1. В залежності від величини франшизи застосовується коригуючий коефіцієнт К1: 

 

Розмір франшизи у 

% до страхової 

суми 

коефіцієнт К1 Розмір франшизи у 

% до страхової 

суми 

коефіцієнт К1 

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 
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Розмір франшизи у 

% до страхової 

суми 

коефіцієнт К1 Розмір франшизи у 

% до страхової 

суми 

коефіцієнт К1 

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 строку дії договору страхування при страхуванні на строк 

менший за один рік, до базових річних страхових тарифів з п. 1 даного Додатку 

застосовується коригуючий коефіцієнт К2, при цьому неповний місяць 

враховується як повний: 

 

Строк 

страхування, 

повних місяців 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

Коефіцієнт К2 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

2.3. В залежності від розміру страхової суми за Договором застосовується коефіцієнт 

К3: 
 

Страхова сума, тис. грн. Коефіцієнт К3 

До 200 включно 1,0 

Від* 200 до 300 включно 0,96 

Від* 300 до 500 включно 0,93 

Від* 500 до 1000 включно 0,9 

Від* 1000 до 5000 включно 0,85 

Від* 5000 до 10000 включно 0,81 

Понад 10000 0,75 

* не включаючи нижню границю діапазону 
 

2.4.  В залежності від виду господарської діяльності / виробництва Страхувальника або 

особи, на користь якої укладено Договір страхування, застосовується коефіцієнт 

К4: 
 

Вид господарської діяльності (виробництва) Страхувальника або 

особи, на користь якої укладено Договір страхування 

Коефіцієнт К4, 

діапазон значень 

1. Промисловість:   

а) Паливно-енергетична промисловість 1,6-1,96 

б) Металургія 1,06-1,29 

в) Хімічна і нафтохімічна промисловість 1,54-1,89 

г) Машинобудування і металообробка 1,08-1,33 

д) Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 1,06-1,29 

е) Легка, харчова та фармацевтична промисловість 0,97-1,19 

2. Сільське господарство 1,43-1,75 

3. Транспорт  0,65-0,8 

4. Зв'язок та телекомунікації 0,54-0,66 

5. Будівництво   0,77-0,94 

6. Торгівля  0,63-0,77 

7. Інформаційно-обчислювальне обслуговування  0,57-0,7 

8. Операції з нерухомим майном  0,71-0,87 

9. Житлово-комунальне господарство  0,68-0,84 
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