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21. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ 
Страховий тариф визначається окремо для кожної Застрахованої особи та 

розраховується за формулою: 

СТ = БТ × Кі × Кt 
де:  СТ – страховий тариф за договором страхування; 

БТ – базовий страховий тариф; 
Кі – коригуючий коефіцієнт за договором страхування; 
Кt – коефіцієнт короткостроковості. 

1. Базовий страховий тариф (БТ) зазначається у відсотках для строку страхування 
1 (один) рік, виходячи зі страхових ризиків та видів майна: 

– зі страхування нерухомого та рухомого майна (за групами майна): 

Річний страховий тариф, % (БТ) 
Нерухоме майно Рухоме майно 

№ 
з/п Страхові ризики 

Будівля, 
квартира 

Земельна 
ділянка 

(Додаток 4 
до цих 
Правил) 

Інше 
нерухоме 
майно 

Обладнання, 
меблі, електро-
та побутова 
техніка 

Інше 
рухоме 
майно 

1. Пошкодження водою із систем 
водопостачання, опалення, 
каналізації та аналогічних 
систем  

0,10 0,015 0,15 0,17 0,22 

2. Пошкодження водою із 
спринклерних і дренчерних 
систем  

0,05 – 0,07 0,10 0,10 

3. Протиправні дії третіх осіб: 
3.1. Крадіжка з проникненням 0,07 – 0,07 0,12 0,17 
3.2. Грабіж або розбій  0,07 – 0,07 0,12 0,17 
3.3. Умисне знищення або 

пошкодження застрахованого 
майна 

0,07 0,005 0,07 0,12 0,15 

3.4. Хуліганство 0,07 0,002 0,07 0,12 0,15 
3.5. Інші протиправні дії третіх 

осіб (зокрема, терористичний 
акт, масові заворушення, нео-
бережне знищення або пош-
кодження майна, бандитизм, 
незаконне заволодіння 
транспортним засобом) 

0,07 0,003 0,07 0,12 0,15 

4. Наїзд транспортного засобу 0,02 – 0,03 0,02 0,03 
5. Вплив диму 0,01 – 0,01 0,02 0,03 
6. Звуковий удар 0,01 – 0,01 0,02 0,03 
7. Бій скла, дзеркал і вітрин 1,50 – 1,50 – – 
8. Аварія або катастрофа, що 

призвели до забруднення 
ґрунту на застрахованій 
земельній ділянці 

– 0,005 – – – 
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– зі страхування машин та обладнання (Додаток 1 до цих Правил): 

№ 
з/п Страхові ризики  Річний страховий 

тариф, % (БТ) 
1. Непередбачувані поломки або дефекти, помилки в конструкції та 

розрахунках, помилки, що виникли у процесі виготовлення та 
монтажу 

0,15  

2. Дефекти лиття або використаного матеріалу 0,10  
3. Помилки, що виникли в процесі обслуговування, необережність 

або недбалість обслуговуючого персоналу 
0,50  

4. Гідравлічний удар або недостача води в резервуарах (казанах), 
які працюють за допомогою пари або рідини 

0,10 

5. Фізичний вибух 0,10  
6. Коротке замикання, перевантаження в електромережі, падіння 

напруги та інші електричні ризики 0,10  

7. Перевантаження, перегрів, вібрації, розлади, заклинювання, 
засмічення сторонніми предметами, дія відцентрової сили або 
втома матеріалу 

0,10 

8. Розрив тросів та ланцюгів, падіння застрахованих предметів, їх 
удару об інші предмети та інші механічні пошкодження 0,10 

9. Вихід з ладу вимірювальних приладів, контрольних систем і 
систем безпеки 0,05 

10. Буря, мороз, льодохід 0,30 

– зі страхування електронного обладнання (Додаток 2 до цих Правил): 

№ 
з/п Страхові ризики  Річний страховий 

тариф, % (БТ) 
1. Непередбачувані поломки або дефекти, помилки в конструкції та 

розрахунках, помилки, допущені під час виготовлення та 
монтажу 

0,10 

2. Дефекти використаного матеріалу 0,05  
3. Помилки, допущені під час обслуговування, необережність або 

недбалість обслуговуючого персоналу 0,70 

4. Коротке замикання, перевантаження в електромережі, падіння 
напруги, раптове припинення подачі електроенергії з мережі 
енергопостачання та інші електричні ризики 

0,50 

5. Вихід з ладу систем кондиціювання повітря 0,30 

– зі страхування пересувних машин (Додаток 3 до цих Правил), виходячи винятково з 
типу пересувних машин: 

№ 
з/п Тип машини Річний страховий 

тариф, % (БТ) 
1.  Трактори, самохідна дорожня та будівельна техніка (машини) 1,10 
2.  Сільськогосподарська техніка (комбайни тощо) 1,30 
3.  Інші машини, призначені для роботи під час їх переміщення або 

для експлуатації на різних об’єктах 1,50 

– зі страхування майна у холодильних камерах (Додаток 5 до цих Правил), становить 
0,5%. 
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2. Залежно від майна, прийнятого на страхування, страхових сум, розміру франшизи, 
кількості обраних страхових ризиків, місця дії договору страхування та інших чинників, що 
впливають на ступінь страхового ризику застосовується коригуючий коефіцієнт ризику (Кі) в 
діапазоні від 0,01 до 10,00.  

3. За договором страхування, укладеним на строк менше одного року, розмір 
страхового платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт 
короткостроковості (Кt) залежно від строку дії договору страхування: 

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

Коригуючий коефіцієнт Кt 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

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

Норматив витрат на ведення справи складає 40% страхового тарифу. 

 
 
 

 
Актуарій  Ковбасенко М.Ю. 

 (диплом № 35 від листопада 1998 р.) 
 


