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 Внести зміни та доповнити Правила добровільного страхування залізничного 

транспорту № 020, затверджених Головою Правління ЗАТ "Страхова компанія "Еталон" 

20 березня 2007 року (надалі – Правила): 

1. Пункт 1.4. Правил виключити із тексту. 

2. Пункт 4.6. Пункту 4 Правил викласти у новій редакції: 

"Страховик не несе відповідальності за будь-яке майно, в тому числі вантажі та багаж 

(вантажобагаж), що перевозяться залізничним транспортним засобом, в т.ч. внаслідок 

зіткнення транспортних засобів з вини Страхувальника." 

3. Пункт 4.8. Пункту 4 Правил викласти у новій редакції: 

"4.8. Не підлягають відшкодуванню: 

– штрафи, пені й інші стягнення; 

– втрачена вигода, неодержані доходи Страхувальника унаслідок пошкодження, 

знищення або втрати залізничного транспортного засобу (чи окремих одиниць 

рухомого складу); 

– будь-які непрямі збитки, витрати по відшкодуванню моральної шкоди; 

– шкода, завдана навколишньому природному середовищу; 

– шкода, завдана життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб." 

4. Додаток 1 Правил викласти в новій редакції: 
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"Додаток 1 

до Правил добровільного страхування 

залізничного транспорту № 020, 

затверджених 20 березня 2007 року 

 

 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ  

З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 1. Основні базові тарифи (Тб), подані у таблиці 1, розраховані на один рік, виходячи 

виключно зі страхових ризиків, які в ній перелічені. 

 

Таблиця 1 

Базові річні страхові тарифи, % 

Страхові ризики Тариф,% 

Тбо Тбд 

Аварія під час руху 0,35 0,40 

Пожежа 0,45 0,50 

Вибух 0,30 0,35 

Падіння на транспортний засіб літаючих апаратів або їх уламків 0,15 0,20 

Падіння на транспортний засіб будь-яких предметів (крім літаючих 

апаратів або їх уламків) 

0,10 0,12 

Стихійні явища  0,20 0,28 

Протиправні дії третіх осіб 1,55 1,35 

Усі ризики 2,20 2,60 
 

 2. Розрахунковий страховий тариф (Тр) визначається з урахуванням коригуючих 

коефіцієнтів, які застосовуються до базових страхових тарифів за формулою: 

 

Тр = Тбо х Кч х Кт (1) 

або 

Тр = Тбд х Кч х Кт (2) 

 

У формулах (1) і (2) прийнято:  

Тбо - базовий страховий тариф при страхуванні основних ризиків, %; 

Тбд - базовий страховий тариф при страхуванні основних і додаткових ризиків, пов'язаних 

з витратами, понесеними Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання 

або зменшення збитків, витратами на заходи по врятуванню засобів залізничного транспорту, 

на очищення, прибирання і демонтаж пошкоджених засобів залізничного транспорту та на 

транспортування матеріалів, вузлів та деталей до місця проведення ремонтних робіт, % ; 

Кч - коефіцієнт, що враховує наявність певних чинників, які впливають на визначення 

загального ступеня страхового ризику (термін страхування, строк експлуатації одиниць 

рухомого складу, характер діяльності, досвід Страхувальника, у т.ч. і щодо використання 

залізничного транспорту, територія експлуатації транспортних засобів, вид вантажів, що 

перевозиться, наявність систем безпеки), його значення коливається в межах від 0,1 до 3,0. 

 3. За Договором, укладеним на строк, менше 1 (одного) року, розмір страхового платежу 

визначається як добуток розрахункового страхового платежу на коефіцієнт 

короткостроковості (Кт) на підставі Таблиці 3 в залежності від строку дії Договору. 
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Таблиця 3 

Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку дії Договору 

Строк дії 

Договору 

(місяців) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Строк дії 

Договору 

(днів) 

1-45 46-75 76-105 106-135 136-165 166-195 196-225 226-255 256-285 286-315 316-345 

Коефіцієнт 

коротко-

строковості 

(Кт) 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

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

сторін. 

 5. Норматив витрат на ведення справи становить не більше 60% від страхового тарифу." 
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