
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ЮНІВЕС» 

 

 

 

ЗМІНИ №1 

 

до ПРАВИЛ  

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ № 004, затверджених 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових 

послуг України 22.12.2010 р. за № 0210672 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

1. В зв’язку зі зміною найменування страховика в назві та за текстом Правил 

добровільного страхування від нещасних випадків № 004, затверджених Державною 

комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за № 0210672 від 22.12.2010 

р., назву Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС» читати як 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІВЕС» у відповідних 

відмінках. 

 

2. Викласти п.4.2. в наступній редакції 

 

«4.2. Страховими випадками є події (за винятком тих, що зазначені у розділі 5 цих 

Правил), які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії та у місці дії 

Договору страхування, а саме: 

4.2.1. тілесне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку; 

4.2.2. тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного 

випадку; 

4.2.3. стійка втрата працездатності Застрахованою особою, а саме встановлення I-III 

групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, якщо інше не зазначено в Договорі; 

4.2.4  смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 

 

3. Викласти п.9.2. в наступній редакції: 

 

«9.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

Про намір достроково припинити дію Договору страхування, будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 

припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.» 

 

4. Викласти п. 15.1 в наступній редакції: 

 

«Причиною для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 

15.1.1 навмисні дії Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача), спрямовані 

на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з 

виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони 

(без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі,гідності та ділової 

репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (Застрахованої особи, Вигодонабувача) 

встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

15.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою, Застрахованою особою умисного 

злочину, що призвів до настання події, що має ознаки страхового випадку;  

15.1.3 подання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) свідомо 

неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт та обставини 

настання події, що має ознаки страхового випадку, в тому числі відомостей, зазначених в 

заяві на страхування; 

15.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застрахованою особою, 

Вигодонабувачем) Страховика про настання події, що має ознаки страхового випадку без 

поважних на це причин або створення перешкод Страховикові у визначенні обставин, 

характеру та ступеня ушкодження здоров’я;  

15.1.5 інші випадки, передбачені законом.» 

 

5. Додаток №2 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків викласти в 

наступній редакції: 

 



«Додаток № 2 

до Правил добровільного страхування  

від нещасних випадків 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. При добровільному страхуванні від нещасних випадків базові страхові тарифи 

встановлюються в залежності від переліку страхових випадків на 1 рік страхування та 

наведені в Таблиці 1.  

 

Таблиця 1  

Базові річні страхові тарифи при страхуванні від нещасних випадків (у 

відсотках від страхової суми) 

Страховий випадок Страховий тариф, % 

Тілесне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного 

випадку 
1,05 

Тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою 

внаслідок нещасного випадку 
0,60 

Стійка втрата працездатності Застрахованою особою 

(встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку 
0,30 

Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку 0,20 

 

2. При укладанні Договору страхування строком до 1 (одного) року розмір страхового 

тарифу розраховується, виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі 

одного з нижченаведених варіантів: 

Варіант 1 – розрахунок із застосуванням коефіцієнтів короткостроковості 

Таблиця 4 

Коефіцієнт короткостроковості 

Строк дії договору 

страхування (місяців*) 

до 15 

днів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнт 

короткостроковості 
0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

* При здійсненні розрахунку страхового тарифу неповний місяць вважається за повний 

 

Варіант 2 – розрахунок “pro rata temporis”: 

  

365

n
КК бр , 

де 

К р – розрахунковий тариф; 

К б – річний страховий тариф; 

n – строк дії Договору страхування у днях; 

365 – кількість днів у році. 

 

При укладанні Договору страхування строком понад 1 (один) рік розмір страхового 

тарифу розраховується як 1/12 розміру річного страхового тарифу за кожен місяць дії 

Договору страхування. При цьому неповний місяць вважається за повний. 



3. В залежності від роду діяльності Застрахованої особи, в т.ч. і професійного заняття 

Застрахованою особою спортом, до базового страхового тарифу застосовуються 

коригуючі коефіцієнти в наступному діапазоні: 

 

3.1. професії, що з пов’язані із роботою в офісі, але ні в якому разі не мають інших 

факторів, що збільшують ризик: бухгалтера, лікарі (але не хірурги), юристи, 

архітектори, інженери-консультанти, викладачі, банкіри, люди, що більшою мірою, 

зайняті  адміністративною, секретарською та іншою подібною роботою – 0,5-1,2; 

 

3.2. професії, що мають деякі фактори,що роблять ризики більшими, ніж зазначені в   

п. 3.1. Правил № 004 добровільного страхування від нещасних випадків: підрядники 

та інженери, зайняті тільки наглядом і управлінням, хірурги, водії приватних машин, 

що займаються приватним візництвом, комерційні туристи, власники магазинів і їх 

помічники, які не мають справу з обладнанням та легкими фургонами, а також 

працюючі вдома (наприклад, у дистанційному режимі) та ін. – 1,0-2,5; 

 

3.3. професії, де застосовується фізична праця (кваліфіковані або полу-кваліфіковані 

робочі, в т.ч. і ті, що використовують легку техніку): люди, зайняті промислової 

роботою, але без важкої техніки або інших факторів, що збільшують ризики, 

перевізники готівки, автомеханіки і механіки в гаражі, ветеринари, оператори легкої 

техніки, таксисти, електрики, пекарі та ін., в т.ч. професійні спортсмени – 1,5-3,0; 

 

3.4. професії, що мають ризик вище, ніж назначено в п. 3.1. – 3.3. Додатку № 2 до 

Правил № 004 добровільного страхування від нещасних випадків – 2,5 – 4,5. 
 

4. В залежності від непрофесійного заняття спортом Застрахованою особою до базових 

тарифів може застосовуватися коригуючі коефіцієнти в наступному діапазоні: 

 

4.1. види спорту, що пов’язані з активною руховою діяльністю, результати яких 

залежать від власних рухових можливостей спортсмена, що виявляються в процесі 

змагань (легка атлетика, плавання, боротьба, спортивні ігри і т. п.) – 1,0-2,7; 

 

4.2. види спорту, основу яких складають дії з управління різними засобами 

пересування, де спортивний результат обумовлений зовнішніми рушійними силами й 

умінням раціонально користуватися ними (мотоциклетний, автомобільний вітрильний 

спорт і т д.) – 1,5-2,9; 

 

4.3. види спорту, рухова активність в яких чітко лімітована умовами ураження цілі зі 

спеціальної спортивної зброї (кульова стрільба, стрільба з лука, дартс та ін.) –        1,0-

1,7 

 

4.4. багатоборства, складені з різних дисциплін, що входять у різні види спорту 

(біатлон, службові багатоборства, спортивне орієнтування) – 1,0-2,0 

 

4.5. види спорту, в яких порівнюються результати модельно-конструкторської 

діяльності спортсменів (авіамодельний, автомобільний спорт) – 1,0-1,5; 

 

4.6. види спорту , основний зміст яких визначається характером абстрактно-логічного 

обігравання суперника (шахи , шашки) – 1,0-1,5. 

 

5. В залежності від розміру страхової суми та франшизи до базових тарифів може 

застосовуватися коригуючий коефіцієнт в діапазоні 0,15 – 5,0. 



6. В залежності від періоду страхового захисту (дії договору страхування в межах 

добового періоду) до базових тарифів може застосовуватися коефіцієнт в діапазоні 0,4 

– 1,0 

7. В залежності від віку Застрахованої особи до базового тарифу може застосовуватися 

коефіцієнт в діапазоні 0,3 – 2,2. 

8. В залежності від обраної групи інвалідності 1,0 – 2,5. 

9. Розрахунковий страховий тариф за Договором страхування розраховується шляхом 

множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі 

коефіцієнти, крім визначених в п.п.2 – 8 Додатку №2 до Правил, встановлюються 

Страховиком в залежності від інших суттєвих факторів. Допускається використання 

коригуючих коефіцієнтів щодо інших суттєвих факторів, добуток яких знаходиться в 

діапазоні 0,05 – 6,0. 

 

Базові страхові тарифи розраховані з розрахунку нормативу витрат на ведення справи 

40% від величини страхового тарифу. 

 

 
 

 

 

6. Додаток №4 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків викласти в 

наступній редакції: 

«Додаток  № 4 

           до Правил добровільного страхування  

від нещасних випадків  

 

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

ПРИ СТРАХУВАННІ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ 

(у відсотках від страхової суми) 

 

1. Базові страхові тарифи встановлюються в залежності від категорії транспортного 

засобу, системи, на підставі якої укладений Договір страхування та страхової суми 

і визначається за тарифними ставками (у відсотках від страхової суми), 

наведеними у таблиці 1 цього Додатку. 

Таблиця 1 

Категорія 

транспортного засобу 

Базові тарифні ставки (%) 

Система місць Паушальна система 

Легкові автомобілі (до 

5 місць включно) 

0,5 0,8 

Легкові автомобілі (до 

9 місць включно) 

0,4 0,6 

Автобуси з числом 

місць для сидіння від 9 

до 20 чоловік 

0,3 0,45 

Автобуси з числом 

місць для сидіння 

0,2 0,35 



понад 20 чоловік 

Вантажні автомобілі 0,5 0,8 

Мотоцикли і 

моторолери 

0,6 0,8 

 

2. При укладанні Договору страхування строком до 1 (одного) року розмір 

страхового тарифу розраховується, виходячи з розміру річного страхового тарифу 

на підставі одного з нижченаведених варіантів: 

Варіант 1 – розрахунок із застосуванням коефіцієнтів короткостроковості 

Таблиця 4 

Коефіцієнт короткостроковості 

Строк дії договору 

страхування (місяців*) 

до 15 

днів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнт 

короткостроковості 
0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

* При здійсненні розрахунку страхового тарифу неповний місяць вважається за повний 

 

 

Варіант 2 – розрахунок “pro rata temporis”: 

  

365

n
КК бр

, 

де 

К р – розрахунковий тариф; 

бК  – річний страховий тариф; 

n – строк дії Договору страхування у днях; 

365 – кількість днів у році. 

 

При укладанні Договору страхування строком на 1 (один) рік розмір страхового тарифу 

розраховується як 1/12 розміру річного страхового тарифу за кожен місяць дії Договору 

страхування. При цьому неповний місяць вважається за повний. 

3. В залежності від території переважного використання транспортного засобу до 

базових тарифів може застосовуватися коефіцієнт в діапазоні 0,15 – 2,5. 

4. В залежності від кількості транспортних засобів до базових тарифів може 

застосовуватися коефіцієнт в діапазоні 0,4 – 1,0. 

5. В залежності від розміру страхової суми до базових тарифів може застосовуватися 

коефіцієнт в діапазоні 0,3 – 2,0. 

6. В залежності від обсягу страхового покриття та інших чинників, які впливають на 

ймовірність настання нещасного випадку Страховик застосовує до базових 

страхових тарифів коригуючи коефіцієнти в діапазоні 0,3 – 3,0. 

 

Базові страхові тарифи розраховані з розрахунку нормативу витрат на ведення справи 

40% від величини страхового тарифу.  

 


