


 2 

Додаток № 1 (нова редакція) 

до Правил добровільного страхування майна від 
 вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

№  03/2007  від  30 січня  2007 року 

 

 

БАЗОВІ  РІЧНІ  СТРАХОВІ  ТАРИФИ 
З  ДОБРОВІЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  ВІД 

ВОГНЕВИХ  РИЗИКІВ  ТА  РИЗИКІВ  СТИХІЙНИХ  ЯВИЩ 

 
І.  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ 

 
ІІ.  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  ФІЗИЧНИХ  ОСІБ 

 

№ 

п/п 

 

Страхові 
ризики 

Нерухоме 

майно 
(будівлі, 

споруди) 

Внутрішнє 

оздоблення 

Офісні 

меблі 

Електронна 

та побутова  
техніка 

Машини і 

обладнан
ня 

Інше 

майно 

1 Вогонь (пожежа, удар 

блискавки, вибух) 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,25 

2 Вибух парових котлів, 

газосховищ, газопро- 

водів, машин, апаратів 

та інших аналогічних 

пристроїв 

0,16 0,09 0,05 0,04 0,18 0,08 

3 Падіння на застрахо- 

ване майно пілотова- 

них літаючих апаратів, 

їх уламків або багажу 

0,03 0,015 0,01 0,02 0,025 0,012 

4 Стихійні лиха 0,12 0,08 0,08 0,09 0,12 0,06 

№ 

п/п 

Страхові 

Ризики 

Нерухоме 

майно 

Внутрішнє 

оздоблення 

Меблі, 

килими 

Електронна 

та побутова 

техніка 

Предмети 

домаш- 

нього 

господа- 

рювання 

Одяг та 

взуття 

1 Вогонь (пожежа, удар 

блискавки, вибух газу, що 

використовується у побуті) 

 

0,2 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,3 

 

 

0,07 

 

 

0,25 

2 Вибух парових котлів, 

газосховищ, газопро- 
водів, машин, апаратів 

та інших аналогічних 

пристроїв 

 

 
0,15 

 

 

 
0,1 

 

 

 
0,08 

 

 

 
0,06 

 

 

 
0,03 

 

 

 
0,05 

 

3 Падіння на застрахо- 

ване майно пілотова- 

них літаючих апаратів, 

їх уламків або багажу 

0,04 0,025 

 

0,02 

 

0,015 0,01 0,01 

4 Стихійні лиха 0,15 0,08 0,11 0,1 0,08 0,06 
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IІІ.  КОРЕГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ 

 

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

Страховиком розміру тарифу при укладенні Договору страхування до базових страхових 

тарифів з пп. I-II даного Додатку можуть застосовуватись поправочні коефіцієнти К1-К24, 

зокрема: 
 

1. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок пожежі: 

 

1.1. Поправочний коефіцієнт К1, що залежить від виду діяльності підприємства, де 

розташоване застраховане майно: 

 

1.2. Поправочний коефіцієнт К2, що залежить від місцезнаходження майна: 

Місцезнаходження майна Поправочний коефіцієнт К2 

на відкритому майданчику 1.0 – 2.0 

 

1.3. Поправочний коефіцієнт К3, що залежить від властивостей майна, що 

страхується: 

Вид майна Поправочний коефіцієнт K3 

Паливно-змазочні матеріали та лако-красильна продукція 10 

Целюлозно-паперова продукція 5 

Сировина і готова продукція хімічного виробництва 8 

 

1.4. Поправочний коефіцієнт К4, що залежить від здійснених заходів пожежної 

безпеки: 

Характеристика Поправочний коефіцієнт K4 

виробництво без персоналу та автоматичних пристроїв по 

виявленню пожежі 

2.0 

віддаленість від пожежної частини більш ніж на 10 

хвилин їзди 

1.5 

обладнання пожежегасіння у незадовільному обсязі і стані 1.1 – 1.5 

обладнання пожежегасіння у задовільному обсязі і стані 0.9 – 1.0 

наявність автоматичної системи пожежегасіння 0.8 – 0.9 

 

1.5. Поправочний коефіцієнт К5, що залежить від факторів, що підвищують ризик 

(можливо застосування відразу двох із нижченаведених коефіцієнтів): 

Характеристика фактору Поправочний коефіцієнт K5 

наявність джерела високої температури або відкритого 2.0 – 3.0 

Групи підприємств по видам діяльності Поправочний коефіцієнт К1 

нафтодобиваючі, нафтогазопереробні, нафтохімічні, 

хімічні 

1.5 – 3.0 

підприємства по виробництву, переробці та 

зберіганню вибухових та легко запальних речовин 

2.0 – 5.0 

гірнодобиваюча, гірнозбагачувальна, металургійна 

промисловість 

1.0 – 2.0 

деревообробна, целюлозопапірна промисловість 1.0 – 1.2 

легка промисловість 1.0 – 1.2 

харчова промисловість 1.0 – 1.1 

підприємства по виробництву непаливних 

будівельних матеріалів 

0.5 – 1.0 

готельні та санаторно-курортні заклади 0,8 – 1,8 

невиробничі підприємства 0,3 – 0,9 
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Характеристика фактору Поправочний коефіцієнт K5 

вогню 

товари в легко запальній упаковці 1.7 

відкрите сховище пальних матеріалів 1.5 

наявність пакувального матеріалу у кількості, більшій за 

данні потреби 

1.3 

надзвичайні небезпеки поблизу 1.1 

 

1.6. Поправочний коефіцієнт К6, що враховує статистику пожеж за останні 5 років: 

Статистика збитків Поправочний коефіцієнт K6 

наявність випадків збитку від пожежі 1.1 – 1.8 

відсутність збитку від пожежі 0.8 – 1.0 

 

2. Поправочний коефіцієнт К7, що залежить від мобільності об’єкту: 

Характеристика об’єкту Поправочний коефіцієнт K7 

нерухоме майно 0.9 

рухоме майно, що постійно знаходиться на місці дії 

Договору страхування 

1.0 

майно на виставках, ярмарках, на зберіганні 

транспортного підприємства, у літаку, у інших видах 

транспорту 

1.5 – 5.0 

 

3. Поправочний коефіцієнт К8, що залежить від матеріалу стін об’єкту (приміщення, де 

знаходиться об’єкт) 

Матеріал Коефіцієнт К8 

Залізобетон 0.90 

Цеглина 1.00 

Металоконструкція 0.95 

Дерево 1.30 

Інше 1.40 

 

4. Поправочний коефіцієнт К9, що залежить від поверховості та призначення будівлі: 

Вид будівлі Поправочний коефіцієнт K9 

багатоповерхове жиле, офісне або комерційне 0.9 - 1.1 

багатоповерхове промислове 1.0 - 1.2 

одноповерхове офісне, комерційне, промислове 0.8 – 0.9 

сільськогосподарське 1.2. - 1.3 

 

5. Поправочний коефіцієнт К10, що залежить від сейсмічності місцевості: 

Сейсмічність Поправочний коефіцієнт K10 

0 0.9 

1 1.0 

2 1.1 

3 1.6 

4 2.2 

 

6. Поправочний коефіцієнт К11, що залежить від категорії обладнання: 

Обладнання Поправочний коефіцієнт K11 

Турбіни 2.2 

Котли 2.0 

Реактори 2.5 

теплові машини 1.3 
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Обладнання Поправочний коефіцієнт K11 

енергетичні установки 1.2 

Трансформатори 1.1 

несучі споруди 1.0 

Інші 1 – 1.3 

 

7. Для врахування стану технічних систем застосовується поправочний коефіцієнт К12 

(можливо застосування відразу двох коефіцієнтів): 

Характеристика стану системи Поправочний коефіцієнт K12 

системи, які вводяться в експлуатацію 1.1 

строк експлуатації до 5 років 0.9 

строк експлуатації понад 5 років 1.0 

установка випрацювала весь свій ресурс 1.5 

режим роботи не відповідає проектуємому 2.0 

робота в несприятливих погодних умовах 1.2 

наявність агресивного середовища 1.5 

 

8. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок затоплення  (включається до 

ризику «стихійні лиха”, пп.4 п. I-II даного Додатку) залежно від місця розташування об’єкту 

застосовується коефіцієнт К13: 

Характеристика місця розташування Поправочний коефіцієнт K13 

паводкова зона 2.0 

яр, балка 1.5 

 

9. Коефіцієнт К14, що залежить від факторів, підвищуючих можливі розміри збитків по 

ризиках пошкодження або знищення майна внаслідок стихійних лих: 

Фактор підвищеного ризику Поправочний коефіцієнт K14 

об’єктами є бараки, гаражі, парники 1.1 

об’єктами є надувні павільйони та палатки 1.5 

об’єкти стоять окремо (вежі, мости, парники, крани, 

градирні, елеватори, трибуни, щогли, вітряки тощо) 

1.4 

можлива наявність відкритих щілин під час стихійних 

явищ 

1.3 

об’єкти розташовано на пагорбах, у високому місці 1.2 

 

10. За ризиками пошкодження або знищення майна внаслідок зсуву або просідання ґрунту 

(включається до ризику «стихійні лиха”, пп.4 п. I-II даного Додатку) застосовується 

поправочний коефіцієнт К15: 

Характеристика місцезнаходження Поправочний коефіцієнт K15 

узбережжя 1.2 

яр, балка 2.0 

насипи 2.5 

схили, відкоси, пагорби 1.6 

 

11. В залежності від величини франшизи застосовується поправочний коефіцієнт К16: 

Франшиза Поправочний коефіцієнт К16 

від 0,0 до 1,0 1,0 

від 1,1 до 2,0 0,97 

від 2,1 до 5,0 0,95 

більше 5,0 0,9 

 

12. В залежності від строку дії договору страхування при страхуванні на строк менший за  
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