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Додаток № 1 (нова редакція) 
до Правил добровільного страхування майна 

№  02/2007  від  30 січня  2007 року 

 
БАЗОВІ   РІЧНІ  СТРАХОВІ  ТАРИФИ 

З  ДОБРОВІЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА   

(крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту;  вантажів та багажу 

(вантажобагажу)) 
 

І.  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ 

ІІ.  СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  ФІЗИЧНИХ  ОСІБ 

№ 

п/п 

 

Страхові 

Ризики 

Нерухоме 

майно 

(будівлі, 
споруди) 

Внутрішнє 

оздоблення 

Офісні 

меблі 

Електронна 

та 

побутова 
техніка 

Машини і 

обладнання 

Інше 

майно 

1 Протиправні дії третіх осіб  0,12 0,25 0.3 0.45 0.5 0,35 

2 Наїзд технічних засобів 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 

3 Проникнення води із 
сусідніх приміщень 

0,01 0,03 0,02 0,025 0,015 0,005 

4 Вплив води у зв‘язку із 

пошкодженням водопос-

тачальних, каналізаційних, 
опалювальних систем і 

систем пожежегасіння 

0,06 0,12 0,15 0,18 0,08 0,1 

5 Раптова механічна дія 
на майно непередбачених 

фізичних сил 

0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,005 

№ 

п/п 

Страхові 

Ризики 

Нерух

оме 

майно 

Внутрі

шнє 

оздобле
ння 

Меб

лі, 

кили
ми 

Електронна 

та побутова 

техніка 

Предме- 

ти 

домаш- 
нього 

господа- 

рювання 

Одяг та 

взуття 

1 Протиправні дії третіх осіб 0,15 0,18 0,2 0,25 0,3 0,25 

2 Наїзд технічних  засобів 0,1 0,05 0,02 0,01 0,008 0,005 

3 Проникнення води із сусідніх 

приміщень 
0,01 0,12 0,1 0,04 0,008 0,09 

4 Вплив води у зв‘язку із 

пошкодженням водопостачальних, 

каналізаційних, опалювальних 
систем і систем пожежегасіння 

0,01 0,07 0,12 0,1 0,05 0,09 

5 Раптова механічна дія 

на майно непередбачених фізичних 

сил 

0,06 0,08 0,04 0,08 0,07 0,1 



IІІ.  КОРЕГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ 

 

В залежності від факторів, що впливають на ступінь страхового ризику при визначені 

Страховиком розміру тарифу при укладенні Договору страхування до базових страхових 

тарифів з пп. I-II даного Додатку можуть застосовуватись коригуючі коефіцієнти К1-К14, 

зокрема: 

 

1. В залежності від величини франшизи застосовується коригуючий коефіцієнт К1: 

Франшиза Коефіцієнт К1 

від 0,0 до 1,0 1,0 

від 1,1 до 2,0 0,97 

від 2,1 до 5,0 0,95 

більше 5,0 0,9 

 

2. В залежності від строку дії договору страхування при страхуванні на строк менший 

за один рік, до базових річних страхових тарифів з пп. I-II даного Додатку застосовується 

коригуючий коефіцієнт К2, при цьому неповний місяць враховується як повний: 

 

Строк 

страхування, 

повних  місяців 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

Коефіцієнт К2 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

3. В залежності від факторів ризику, що пов'язані з аваріями систем водопостачання, 

каналізаційних та опалювальних систем (застосовується до тарифів за ризиками №3,4,5 з 

пп. I,II даного Додатку) застосовуються наступні коригуючі коефіцієнти: 

 

3.1.  Коефіцієнт К3, що залежить від стану систем водопостачання, каналізації та 

опалювання: 

 

Характеристика стану систем Коефіцієнт К3 

Системи, які вводяться в експлуатацію  1,1 

Строк експлуатації систем до 5 років  0,9 

Строк експлуатації систем понад 5 років 1,1 

Будівлі зі зносом більше 50%  1,5 

Наявність агресивного середовища  1,5  

Наявність шлангових з'єднань 1,2 

 

3.2. Коефіцієнт К4, що залежить від факторів, підвищуючих можливі розміри збитку. 

 

Фактори Коефіцієнт К4 

Наявність електронних систем (слаботочних 

установок) 
1,1 

Установки котлів, апаратів та електросилових 

установок виробничого призначення  

1,2 

 

Гігроскопічні продукція/товари та ті, що швидко 

псуються 

1,5 

 

Гігроскопічна упаковка  1,3 

Підвищене вживання води  1,4 
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Фактори Коефіцієнт К4 

Наявність спринклерних систем 1,6 

 

4. В залежності від факторів ризику, що пов'язані з протиправними діями третіх осіб 

(застосовується до тарифів за ризиком №1 з пп. I,II даного Додатку) застосовується 

коефіцієнт К5: 

 

Системи охорони Коефіцієнт К5 

Спеціалізована служба безпеки 0,80 

Міліція, ЧОП 0,80 

Два і більше засобів захисти з переліку: грати, металеві двері, 

відеокамери, кодові замки 

0,85 

Один засіб захисту з переліку: грати, металеві двері, 

відеокамери, кодові замки 

0,90 

Відсутність систем охорони 1,10 

 

5. В залежності від розміру страхової суми за Договором застосовується коефіцієнт К6: 

 

Страхова сума, тис. грн. Коефіцієнт К6 

До 200 включно 1,0 

Від* 200 до 300 включно 0,96 

Від* 300 до 500 включно 0,93 

Від* 500 до 1000 включно 0,9 

Від* 1000 до 5000 включно 0,85 

Від* 5000 до 10000 включно 0,81 

Понад 10000 0,75 

* не включаючи нижню границю діапазону  

6. В залежності від мобільності об’єкту застосовується коефіцієнт К7: 

 

Характеристика об’єкту Коефіцієнт K7 

нерухоме майно 0.9 

рухоме майно, що постійно знаходиться на місці 

дії договору страхування 

1.0 

майно на виставках, ярмарках, на зберіганні 

транспортного підприємства, у транспорті 

1.5 – 5.0 

 

7. В залежності від матеріалу стін об’єкту (приміщення, де знаходиться об’єкт) 

застосовується коригуючий коефіцієнт К8: 

 

Матеріал Коефіцієнт К8 

Залізобетон 0,95 

Цеглина 1,00 

Металоконструкція 0,90 

Дерево 1,30 

Інше 1,40 

 

8. В залежності від переліку ризиків (страхових випадків, передбачених договором 

страхування) застосовується коригуючий коефіцієнт К9 у діапазоні значень 0,8-1,0, 

причому найменше значення застосовується в разі, якщо договором страхування 

передбачені всі ризики 1-5 з пп. I-II даного Додатку. 
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