ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

Додаток 1
до Правил добровільного страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів № 029
від “22” серпня 2005р.

БАЗОВІ РІЧНІ ТАРИФИ
Основні базові річні тарифи, що подані у Таблиці 1, розраховані на один рік,
виходячи з типу транспортних засобів, які в ній перелічені.
Таблиця 1
Річні базові страхові тарифи
Річний
страховий тариф,
%

Тип транспортного засобу
1. Легкові автомобілі:
1.1. до 1600 кубічних сантиметрів
1.2. понад 1600 до 2000 кубічних сантиметрів
1.3. понад 2000 до 3000 кубічних сантиметрів
1.4. 3000 кубічних сантиметрів і більше
2. Причепи до легкових автомобілів
3. Автобуси з кількістю місць для сидіння
3.1. до 20 чоловік
3.2. більше 20 чоловік
4. Вантажні автомобілі вантажопідйомністю
4.1. до 2 тонн
4.2. понад 2 тонни
5. Причепи до вантажних автомобілів
6. Мотоцикли та моторолери

0,60
0,80
1,00
1,20
0,20
1,50
1,70
1,00
1,30
0,40
0,20

2. В залежності від об’єкту страхування, прийнятого на страхування, страхових сум
(лімітів відповідальності), розміру франшизи, території переважного використання
транспортного засобу, водійського стажу осіб, допущених до керування транспортним
засобом, та інших чинників, що впливають на ступінь страхового ризику застосовується
поправочний коефіцієнт ризику (Кч) в діапазоні від 0,1 до 5,0.
3. За договором страхування, укладеним на строк менше 1 року, розмір страхового
платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт
короткостроковості (Кт) на підставі Таблиці 2 в залежності від строку дії договору
страхування.
Таблиця 2
Коефіцієнти короткостроковості в залежності
від строку дії договору страхування
Строк дії Договору
(місяці)
Коефіцієнт короткостроковості (Кт)
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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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4. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою
сторін.
Норматив витрат на ведення справи складає 30% від страхового тарифу.

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