Додаток 1
До Правил добровільного страхування
від нещасних випадків
№8 від 17 січня 2018 р.

СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.1. Згідно з Правилами на страхування приймаються такі ризики:
• Тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку;
• Стійка втрата працездатності внаслідок нещасного випадку (інвалідність І, I I , або I I I
груп);
• Смерть внаслідок нещасного випадку.
1.2. Розмір страхової премії залежить від групи ризику, до якої належить Застрахована
особа, терміну дії Договору страхування і факторів ризику, які будуть наведені далі.
1.3. В залежності від віку та характеру діяльності застраховані особи поділяються на 4
групи.

Група 1:
-

домогосподарки, домробітниці, двірники, працівники побутового та комунального
господарства (крім перелічених у Гр. 2);
- педагогічний персонал позашкільних дитячих установ, викладачі інститутів,
технікумів, шкіл;
- інженерні, науково-технічні працівники, не пов'язані з процесом виробництва;
- артисти, гардеробники, дегустатори, комірники;
- державні службовці, працівники банківських та фінансових установ, що не
виконують операції з готівкою;
- працівники по виготовленню виробів без механічної обробки;
- працівники торгової мережі та загального харчування, крім кухаря;
- працівники апарату агропромислового об'єднання;
- працівники пошти, телеграфу, телефону;
- пенсіонери.

Група 2:
-

робітники-верстатники, інженерно-технічні працівники, безпосередньо пов'язані з
процесом виробництва;
касири та інші працівники, що виконують операції з готівкою;
працівники, задіяні у ветеринарній службі, дезінфектори;
працівники бактеріологічних лабораторій та санепідемстанцій;
працівники "Швидкої допомоги";
будівельники, вантажники;
особовий склад аеродромного обслуговування;
особи, що обслуговують водолазні роботи на річках та озерах;
працівники обробної промисловості (паперово-целюлозна, лісова, деревообробна),
особи, зайняті відкритою розробкою копалин;
кустарі;
працівники побутового та комунального обслуговування (хімчистка, пральня,
кіномеханіки, кухарі);
мисливці та рибалки;
робітники електростанцій, експедицій;
працівники сільського та лісового господарства.

Група 3:
- льотний склад цивільної авіації;
- підривники, а також особи, що беруть участь у підготовці і проведенні підривних робіт,
працюють з вибухонебезпечними, отруйними речовинами;
- водії-професіонали всіх видів наземного та підземного транспорту (авто-,
мототранспорту, водного, залізничного транспорту, трамваїв, метро), а також водіївипробувачі і інженерно-технічні працівники, зайняті у випробуванні всіх видів
транспорту;
- шахтарі і обслуговуючий персонал шахт;

- робітники рятувальних станцій (гірських, водних тощо);
- журналісти, фото-, теле-, кінорепортери;
- інкасатори та водії спец транспорту;
- працівники міліції;
- пожежники (весь особовий склад);
- монтажники-верхолази та інші категорії робітників, зайнятих на будівництві висотних
об'єктів;
- охоронці;
- команди суден морської та річкової флотилії.

Група 4:-

діти віком від 1 до 18 років.

1.4. Базові річні брутто-тарифи по кожній групі ризику в процентах до страхової суми
наведено в Таблиці 1.
Таблиця 1

Група
№
1
2
3
4

РИЗИКИ
Тимчасова
непрацездатність
1,1%
1 ,25%
1 ,4%
1 ,0%

Стійка втрата працездатності
Інвалідність Інвалідність Інвалідність Весь ризик
1гр.
2гр.
3 гр.

0,056%
0,07%
0,11%
0,05%

0,09%
0,11%
0,14%
0,07%

0,13%
0,16%
0,18%
0,1%

0,276%
0,34%
0,43%
0,22%

Смерть Всі
вищена
ведені
ризики
0,03% 1 ,406%
0,06% 1 ,65%
0,09% 1 ,92%
0,03% 1 ,25%

1.5. Фактори ризику, що можуть впливати на розмір страхової премії:
• Наявність прав на управління транспортним засобом (для водіїв-непрофесіоналів
повітряних, автомобільних, водних транспортних засобів);
• Заняття спортом, мисливством, рибальством.
Конкретний розмір страхового тарифу встановлюється за згодою сторін при укладанні
Договору страхування, виходячи з базового тарифу та враховуючи фактори ризику і
умови Договору. При цьому до базового страхового тарифу можуть застосовуватися
підвищуючи та понижуючі коефіцієнти в діапазоні від 0,5 до 1,5.
1.6. При укладанні договору страхування на строк до одного року розмір страхового
тарифу розраховується, виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі
наведеної нижче таблиці 2, де
Т - термін страхування в місяцях, при цьому неповний місяць приймається за повний;
k - коефіцієнт короткостроковості.
Таблиця 2

2
3
4
5
6
7
8
1
0,21 0,34 0,46 0,55 0,63
0,7 0,77 0,83
1.7. Норматив витрат на ведення справи становить 15%.
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