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 Додаток 2 
до Правил добровільного страхування  

медичних витрат № 032,  
затверджених ”03” червня 2005 р. 

 
 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ  
 
1. Основні базові страхові тарифи (Тб), подані у Таблиці 1, розраховані виходячи з 
обраних Опцій, що в ній перелічені. 

Таблиця 1 
Базові річні страхові тарифи, % 

 
№ 
п/п Опція Страховий тариф 

(Тб), % 
1. Опція „А” - Амбулаторне лікування 0,140 
2. Опція „В” - Стаціонарне лікування 0,125 
3. Опція „С” - Невідкладна допомога 0,083 
4. Опція „D” - Стоматологія 0,045 
5. Опція „Е” - Медичне транспортування 0,033 
6. Опція „F” - Репатріація останків 0,017 
7. Опція „G” - Відвідування близьким родичем 0,015 
8. Опція „H” - Повернення додому неповнолітніх дітей 

Застрахованої особи 0,016 
9. Опція „I” - Проїзд робітника, що заміщає Застраховану особу 0,012 

 
2. Розрахунковий страховий тариф Тр визначається з урахуванням коригуючих 
коефіцієнтів, які застосовуються до базових річних страхових тарифів за формулою: 

 
Тр= Тб х Ктр х Кт х Кч 

 
3. Коригуючий коефіцієнт, що враховує  територію дії  договору страхування,  Ктр: 

При встановленні тарифів, залежно від території дії договору страхування  
застосовується відповідний поправочний коефіцієнт.  

 
Територія дії Коригуючий коефіцієнт,  

Ктр 
Україна, країни СНД, країни Західної  та Східної Європи 1,00 
Усі країни світу 1,20 
 
 
4. Коригуючий коефіцієнт, що враховує  строк  страхування, Кт: 
 

Строк  страхування 
Коригуючий 
коефіцієнт, 

Кт 
Строк  страхування 

Коригуючий 
коефіцієнт, 

Кт 
до 7 днів  включно 0,045 до 3 місяців  включно 0,350 
до 10 днів  включно 0,065 до 4 місяців включно 0,390 
до 15 днів включно 0,090 до 5 місяців  включно 0,470 
до 21 дня включно 0,120 до 6 місяців  включно 0,570 
до 1 місяця включно 0,170 до 9 місяців   включно 0,920 
до 2 місяців включно 0,290 до 12 місяців   включно 1,000 

 
 
 



ЗАТ “Страхова компанія  "Еталон” 
 

 
Правила № 032 

 

20

 
5. В залежності від прийнятих на страхування ризиків, обраних Опцій, страховий сум 
(лімітів відповідальності Страховика), строку дії договору страхування, кількості 
Застрахованих осіб, розміру франшизи, країни та мети поїздки, віку подорожуючих осіб та 
інших чинників, що впливають на ступінь страхового ризику застосовується коригуючий 
коефіцієнт, що враховує ступінь страхового ризику (Кч) в діапазоні від 0,01 до 3,0.  
 
6. 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.)        _______________________  
 
 

  


