
ЗАТ “Страхова компанія "Еталон” 

Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту 
 (включаючи відповідальність перевізника) № 026 

25

Додаток №1 
до Правил добровільного страхування відповідальності  

власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) № 026, 
затверджених „02” жовтня 2007 р. 

 
 
 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ  
З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕВІЗНИКА) 

1. Основні базові тарифи (Тбо), подані у таблиці 1, розраховані на один рік, виходячи 
виключно зі страхових ризиків, які в ній перелічені. 

Таблиця 1 

Види відповідальності Тариф, 
% 

Відповідальність за загибель, пошкодження або нестачу вантажу, прийнятого до 
перевезення 

1,50 
 

Відповідальність за майно на судні 1,10 
Відповідальність за зіткнення судна з іншими судами 1,10 
Відповідальність за пошкодження плавучих та нерухомих предметів 1,00 
Відповідальність по договорам буксирування 0,60 
Відповідальність за підняття та видалення майна, що затонуло внаслідок 
корабельної аварії 

1,60 

Відповідальність за шкоду, спричинену забрудненням вод, а також будь-якого 
майна у цих водах, внаслідок скидання з суден нафтопродуктів або інших 
забруднюючих речовин  

1,65 

Відповідальність за шкоду, спричинену фізичним особам (крім членів екіпажу 
застрахованого судна) 

0,60 

Відповідальність перед членами екіпажу 0,50 
Відповідальність буксиру або іншого судна рятівника 0,90 
Відповідальність за відхилення визначеного судна від передбаченого маршруту 1,50 
Відповідальність за порушення договору перевезення вантажів 1,00 
За сукупністю усіх страхових  випадків (ризиків) 3,90 
 
2. За Договором, укладеним на строк менше 1 року,  розмір страхового платежу 
визначається як добуток розрахункового страхового платежу на коефіцієнт 
короткостроковості (Кт) на підставі Таблиці 2 в залежності від строку дії Договору. 

Таблиця  2 
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 
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3. В залежності від предмету договору страхування, прийнятого на страхування, 
страхових сум (лімітів відповідальності), розміру франшизи та інших чинників, що 
впливають на ступінь страхового ризику  застосовується поправочний коефіцієнт ризику 
(Кч) в діапазоні від 0,1 до 5,0.  
 
4. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування  за згодою 
Сторін. 
 
5. Норматив витрат на ведення справи - 40 % від страхового тарифу. 

 
 

 
 

Актуарій: Ковтун І.О. (диплом №18 від 17.09.99р.)        _______________________  


