


































“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Голова Правлшня 

Закрытого акцюнерного товариства
нафтова ст шя "Трансмапстраль"

Биковський В.Т./

серпня 2007 року

Додаток № 1
до Правил добровшьного страхування майна 

вщ вогневих ризиюв та ризищв стихшних явищ

вщ "17" серпня 2007 року

Crpaxoei тарифы по добровшьному страхуванню 
вщ вогневих ризишв та ризиклв стихшних явищ

Базов1 pinrn страхов! тарифы (у вщсотках вщ розм1ру страхово! суми) визначаються 
вщповщно до таблиц! 1 цього Додатку.

Таблиця 1

ВИДИ МАЙНА Пожежа

Буд!влц господарсью споруди 0,3

Житлов! будинки, дачш (садов!) 
будинки та господарськ! буд!вл!

Технолопчне обладнання

Господарський !нвентар

Електронш прилади, в т.ч. ПК

Транспорты!засоби

Товарно-матер!альш uiHHOcri

Предмета домашньо! 
обстановки, iHTep’epy, вжитку 
та споживання

Елементи озлобления та 
обладнання

Рухоме майно

0,35

0,5

0,5

ГО

0,3

ПО

0,4

0,3

0,5

CTPAXOBI РИЗИКИ
Удар

блискавки
0,08

0,1

0,05

0,05

0,2

0,05

0,05

0,01

Стихшш
лиха
0,15

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,01

0,03 0,05

0,05 0,25

Вибух

0.15

0,2

0,25

0,25

0,25

0,3

0,3

0,01

0,05

0,25



obi знаки, Ц1НН1 папери, 
и з коштовних метал1в, 
коштовного та 
овного камшня,
KBapHi предмета, слайди та 
зшмки, предмета 

гшного культу, колекщУ та 
мети мистецтва, 

енти, рукописи, 
алтерсью та дшов1 книги, 
отеки

1,0 0,05 0,3 0,3

0,5 0,05 0,25 0,25е майно

я об’ективного встановлення страхового тарифу застосовуються коригуючи 
оефоденти:

В залежное^ вщ наявнос™ фактор1в, що впливають на р1вень ризику, а саме: галуз1 
економжи, техшчних особливостей об’екта страхування, поверховос™ будинюв, 
наявнос™ засоб1в охоронноУ сигнал1защУ та служби охорони об’екту страхування, 
мюця розташування й шших впливових фактор1в на ступшь ризику, та в залежное™ 
вщ po3Mipy та виду франшизи можуть застосовуватись пщвищувальш вщ 1.1 до 2,0 
та знижувальн1 вщ 0,99 до 0,01 коефщенти К1.
При укладанн1 з одним Страхувальником к1лькох договор1в страхування майна 
можливе застосування знижувального коефвденту вщ 0,99 до 0,5.
При одноразовш спла™ Страхувальником страхового платежу можливе 
застосування знижувального коеф1щенту в1д 0,99 до 0,5. При спла™ страхового 
платежу частинами можливе застосування пщвищувального коефщ1енту: при 
поквартальнш спла™ - вщ 1 до 1,1; при щом1сячнш спла™ - вщ 1,1 до 1,2.
При безперервному страхуванш Страхувальниками майна на повну варт1сть та за 
умови вщсутнос™ заяв на виплату страхового вщшкодування протягом одного, 
двох, трьох, i бщьше рок1в, можливе застосування знижувального коеф1ц1снту 
вщповщно рокам - 0,9; 0,8; 0,7.

Коригуючи коефщ1енти застосовуються до базовоУ р1чноУ ставки страхового тарифу 
шляхом множення на страховий тариф за наявнос™ пщетав для Ух застосування.
При укладанш Договору страхування на термш до одного року розм1р страхового 
тарифу розраховуеться виходячи з розм1ру р1чного страхового тарифу у вщповщнос™ з 
таблицею 3 цього Додатку, при цьому неповний мюяць дй‘ Договору страхування 
рахуеться за повний.

Таблиця 3
Строк страхування, 

мк.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% ВЩ Р1ЧНОГО

ст рахового тарифу
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

5. Норматив витрат Страховика на ведения справи становить 30 (тридцать) вщеотюв в 
po3Mipi страхового тарифу.

Актуар1й С.Г. Топольська

Диплом № 003 вщ 17.09.1999р.






