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 Внести до Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції № 22, 

затверджених Рішенням Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія 

"Еталон" 30 березня 2015 року (надалі – Правила) зміни, а саме: 

1. Пункт 21 Правил викласти в новій редакції: 

"21. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ 

21.1.Страховий тариф визначається окремо для кожної групи застрахованого майна та 

розраховується за формулою: 

СТ = БТ × Кt × Кі, де: 

СТ – страховий тариф за договором страхування; 

БТ – базовий страховий тариф; 

Кt – коефіцієнт короткостроковості; 

Кі – коригуючий коефіцієнт ризиковості. 

21.1.1. Базовий страховий тариф (БТ), % страхової суми: 

а) зі страхування культур та насаджень розрахований для строку страхування 1 (один) рік, 

але не більше одного сезону (циклу) вирощування однієї культури (групи культур) виходячи з 

набору страхових ризиків та застрахованих предметів договору страхування (Таблиця 1): 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Страхові ризики 

Посіви 
Багаторічні 

насадження 

Майбутній 

урожай  

Індекс 

урожайності  

п.2.2.1. цих Правил п.2.2.2. цих Правил п.2.2.3. цих Правил п.2.2.4. цих Правил 

1.  вогневі ризики 0,50 0,60 0,50 

5,00 

2.  стихійні явища 4,40 6,40 5,10 

3.  захворювання 1,30 1,80 2,10 

4.  протиправні дії третіх осіб 1,10 1,20 1,20 

5.  інші ризикові події 0,90 0,50 0,90 

б) зі страхування тварин та їх продукції розрахований у відсотках для строку страхування 

1 (один) рік (якщо не зазначено інше) виходячи з набору страхових ризиків та застрахованих 

предметів договору страхування (Таблиця 2, Таблиця 3): 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Страхові ризики 

Госпо-

дарські 

тварини  

Молод-

няк 

тварин  

Племінні 

тварини 

Якість 

породи  

Домашні 

тварини  

Тварин-

ницька 

продукція  

п.2.4.1. цих 

Правил 

п.2.4.2. цих 

Правил 

п.2.4.3. цих 

Правил 

п.2.4.4. цих 

Правил 

п.2.4.5. цих 

Правил 

п.2.4.6. цих 

Правил 

1.  вогневі ризики 0,30 0,35 0,30 0,45 0,10 0,25 

2.  стихійні явища 0,30 0,35 0,30 0,45 0,10 0,25 

3.  захворювання 2,50 3,00 3,00 4,50 3,50 1,50 

4.  нещасні випадки 0,50 0,55 0,60 0,60 1,00 0,35 

5.  протиправні дії третіх осіб 0,50 0,55 0,75 0,80 0,35 0,80 

6.  інші ризикові події 1,40 1,45 1,50 1,50 1,30 1,20 
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Таблиця 3 

№ 

з/п 
Додаткове покриття при страхуванні тварин та їх продукції: 

Додатковий 

базовий тариф 

1.  вимушений забій за розпорядженням спеціаліста 

держветслужби  
п.3.6.1. цих Правил 1,00 

2.  загибель худоби внаслідок або під час проведення 

операції 
п.3.6.2. а)  цих Правил 0,30 

3.  загибель худоби внаслідок ін’єкцій чи побічних дій 

лікарських засобів 
п.3.6.2. б)  цих Правил 0,40 

4.  загибель худоби внаслідок вагітності і пологів  п.3.6.3. в) цих Правил 1,50 

5.  загибель худоби під час транспортування, 

перебування на скотобійні чи виставці 
п.3.6.2. г) цих Правил 0,50 за день 

6.  втрата здатності худоби до репродуктивності п.3.6.3. цих Правил 0,55 

7.  втрата здатності корови продукувати молоко п.3.6.4. цих Правил 0,45 

8.  використання експериментальних препаратів п.3.6.5. цих Правил 0,30 

9.  загибель приплоду тварини п.3.7. цих Правил 0,55 

21.1.2. За договором страхування, укладеним на строк менше одного року, застосовується 

коригуючий коефіцієнт короткостроковості залежно від строку дії договору 

страхування (Таблиця 4). 

Таблиця 4 

Строк дії договору 

страхування, місяців 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коригуючий коефіцієнт  0,20 0,35 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

При страхуванні майна, що має сезонний характер (на повний цикл вирощування, 

відгодівлі) на строк менше 1 (одного) року, цей коефіцієнт може не застосовуватися. 

21.1.3. Залежно від предмету договору страхування, страхових сум, розміру франшизи, 

кількості обраних страхових ризиків, місця дії договору страхування та інших чинників, 

що впливають на ступінь страхового ризику, до базового страхового тарифу 

застосовуються коригуючі коефіцієнти ризиковості (Кі) в діапазоні від 0,01 до 10,00. 

21.2.Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою 

сторін. 

21.3.Норматив витрат на ведення справи становить не більше 65% від страхового тарифу." 
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