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Додаток  1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків 
1. БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
Розмір страхового тарифу визначається  за формулою: 

Страховий тариф = (Aх + Dх + Iх +Тх*(Т1*Т2*Т3)) * К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7*К8*К9* 
К10****Кn 

Базовий страховий тариф (страховий ризик), % страхової суми 

Категорія 
застрахованих 

Aх Dх Iх  Тх 

Травматичне 
пошкодження Смерть 

Стійка втрата працездатності Тимчасова 
втрата 

працездатності 
І 

група 
ІІ 

група 
ІІІ 

група 
І+ІІ+ІІІ 
група 

І група ризику  0,2 0,19 0,02  0,03 0,06 0,11  0,3  
ІІ група ризику 0,35 0,28 0,04  0,06 0,12  0,22  0,4  
ІІІ група ризику 0,55 0,55 0,1  0,15 0,3  0,45  2 
Діти у віці 1 – 6 

років 0,15 0,1  0,07  0,18  

Діти у віці 6 – 16 
років 0,24 0,15 0,09  0,28  

2. ЗНИЖУВАЛЬНІ ТА ПІДВИЩУВАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ 

Коефіцієнти до базового страхового тарифу у разі укладення договору страхування зі 
страховим випадком Тимчасова втрата працездатності – Тх 

Т1 – коефіцієнт врахування встановленого за договором страхування 
розміру виплати за кожен день тимчасової втрати працездатності 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т1 

0,1 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 0,75 

0,2 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1 

0,3 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,25 

0,4 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,5 

0,5 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,75 

Т2 – коефіцієнт врахування умови здійснення страхової виплати з 
зазначеного дня тимчасової втрати працездатності 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т2 

Виплата здійснюється з 7-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,75 
Виплата здійснюється з 5-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,8 
Виплата здійснюється з 3-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,9 
Виплата здійснюється з 1-го дня  тимчасової втрати працездатності 1 

Т3 – коефіцієнт врахування максимальної допустимої кількості днів 
тимчасової втрати працездатності  

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т3 

30 днів 0,5 
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45 днів 0,7 

60 днів 0,85 

90 днів 1 
120 днів 1,5 

Коефіцієнти до базового страхового тарифу (за всіма страховими випадками) 
К1 – коефіцієнт щодо занять спортом (групи за таблицею 2)  

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К1 
 

Відсутність занять спортом 1 
Профілактично-оздоровчі заняття спортом 1,2 

1 1,3 
2 1,5 
3 2 
4 2,5 

 

К2 – коефіцієнт щодо часової умови страхування  
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К2 

Поза межами виконання службових обов’язків / перебування у навчальному 
(навчально виховному закладі) 

0,65 

Під час виконання службових обов’язків / перебування у навчальному 
(навчально виховному закладі) 

0,75 

Під час спортивних змагань та/або тренувань 0,85 
24-и години на добу 1 

 

К3 - коефіцієнт щодо кількості застрахованих осіб 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К3 

Більше 50 осіб 0,8 
21 – 50 осіб 0,85 
10 – 20 осіб 0,9 
до 10 осіб 1 

 

К4 - коефіцієнт щодо місця дії договору страхування (території страхування) 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К4 

Україна 1 
СНД включаючи Україну 1,10 

Європа включаючи Україну 1,15 
Весь світ  1,25 

 

К5 – коефіцієнт врахування наявності виплат за раніше укладеними с ЗАТ 
„СГ „ТАС” договорами страхування від нещасних випадків 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К5 

Договір укладається вперше 1 
Договір укладається на наступний термін (здійснено до 2 виплат) 1,15 

Договір укладається на наступний термін (здійснено понад 2 виплати) 1,25 
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К6 – коефіцієнт щодо кількості платежів страхової премії 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К6 

Одноразово до початку дії договору 1 
У розстрочку до 2-х платежів 1,05 
У розстрочку до 4-х платежів 1,10 

У розстрочку щомісячними платежами 1,20 
 

К7 – коефіцієнт щодо встановленої до початку дії договору страхування 
інвалідності (тільки для працюючих інвалідів ІІІ / ІІ групи) 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К7 

Не встановлена 1 
ІІІ група 1,5 
ІІ група 2 

 

К8 – коефіцієнт врахування поновлень договорів страхування від нещасного 
випадку з ЗАТ „СГ „ТАС” 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне значення 
значення К9 

трете та кожне наступне поновлення Договору 0,8 
друге поновлення Договору 0,85 
перше поновлення Договору 0,90 
Договір укладається вперше 1 

 

К9 – коефіцієнт врахування віку Застрахованої особи значення К10 
 1-65 років 1 
65-70 років 1,5 
70-75 років 2 

                                             

К10 – коефіцієнт короткотерміновості 
застосовується при страхуванні на строк 

менше 1 (одного) року 
або 

К11 – коефіцієнт короткотерміновості 
застосовується при страхуванні 

спортсменів на строк менше 1 (одного) року 
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3. ГРУПИ РИЗИКУ. ГРУПИ СПОРТУ 

Група 
ризику 

Перелік професій 

 
1. 

Службовці, інженерно-технічні працівники та інші категорії громадян, що безпосередньо 
не зайняті у процесі виробництва, умови праці яких не пов’язані з підвищеним ризиком 
щодо одержання травми; артисти драматичних та музичних театрів, артисти естради; 
робітники банків (крім осіб, які зайняті інкасуванням та перевезенням грошей); робітники 
побутового та комунального господарства; педагогічний персонал позашкільних дитячих 
закладів, викладачі та студенти інститутів, технікумів; домогосподарки; медичні 
працівники; робітники торговельної мережі та харчування (крім кухаря); робітники пошти 
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У разі внесення у Договір добровільного страхування від нещасних випадків додаткових умов, 
що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або інших нестандартних умов, 
попередньо розрахований страховий тариф корегується шляхом множення на підвищувальний 
(від 1,01 до 9,9) або знижувальний (від 0,99 до 0,01) коефіцієнт.  

4. НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ 
Нормативні витрати на ведення справи за Договором добровільного страхування від нещасних 
випадків встановлено у розмірі 40,0% (сорока відсотків) від отриманої страхової премії. 

 
Актуарій                 ____________________               С.В. Шапошнікова  

                                                                       Диплом №021 від 17.09.1999 р 

та телеграфу; службовці бібліотек; персонал готелів; двірники; кіоскери; робітники преси. 
 

2. 
Всі інші категорії працюючих (робітники, службовці, працівники сільського господарства 
та ін.), безпосередньо зайняті в процесі виробництва; артисти балету та танцювальних 
ансамблів; особистий склад аеродромного обслуговування; інкасатори та касири; 
робітники ветлікарень; газоелектрозварники; слюсарі; робітники обробної промисловості; 
кустарі; робітники харчової промисловості; поліграфічних підприємств; пожежна 
охорона; військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (крім працівників 
карного розшуку, ДАІ, водіїв); робітники будівельної, машинобудівної, скляної 
промисловості; працівники сільського господарства; робітники транспорту (крім 
повітряного); робітники електростанцій та експедицій. 

 
3. 

Особи, праця яких пов’язана з особливим ризиком, щодо настання нещасного випадку; 
працівники карного розшуку, ДАІ, цивільної авіації; випробувачі автомашин і літаків; 
артисти цирку, які виконують трюки на канатах, трапеціях, акробати, гімнасти, 
автомотогонщики, дресирувальники диких звірів, наїзники коней, каскадери; водії 
транспортних засобів; працівники гірничодобувної промисловості; особи, які виконують 
роботи в підземних умовах, бурильники нафтових і газових свердловин; ті, чиїм місцем 
роботи є гірничо- і газорятувальна служба; працівники, пов’язані з виробництвом, 
зберіганням, випробуванням вибухових, отруйних речовин; водолази; особи, чия робота 
пов’язана з мисливством, рибальством у морях і океанах, верхолазними, покрівельними 
роботами; монтажники бетонних, залізобетонних конструкцій; кранівники; рятувальники 
гірничо- і водно- рятувальних станцій. 

Група 
спорту 

Вид спорту 

1. подорожі (походи піші) зі спокійним ландшафтом, шахи, шашки; 
 

2. 
бадмінтон, біатлон, буєрний спорт, гімнастика художня, орієнтування спортивне  плавання 
(крім підводного), радіо спорт, городки, лижні гонки, парусний спорт, теніс, важка 
атлетика, волейбол; 

 
3. 

акробатика, батут, велоспорт (трек, шосе), водні лижі, гребля, гирьовий спорт, планерний 
спорт, боротьба (всі види), водне поло, лижне двоборство, пожежно-прикладний спорт, 
стрибки в воду, стрільба (всі види), фехтування, легка атлетика бейсбол; 

 
4. 

бокс, гірськолижний спорт, дельтапланеризм, ковзанярський спорт, підводний спорт, поло, 
подорожі (походи піші) з гірським ландшафтом, санний спорт, спідвей, хокей (всі види), 
шорт-трек, парашутний спорт, альпінізм, баскетбол, бобслей, гімнастика спортивна, кінний 
спорт, карате, стрибки на лижах з трампліна, регбі, гандбол, сучасне п’ятиборство, 
фрістайл, футбол; 
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Додаток  1 до Правил добровільного страхування від нещасних випадків 
1. БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
Розмір страхового тарифу визначається  за формулою: 

Страховий тариф = (Aх + Dх + Iх +Тх*(Т1*Т2*Т3)) * К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7*К8*К9* 
К10****Кn 

Базовий страховий тариф (страховий ризик), % страхової суми 

Категорія 
застрахованих 

Aх Dх Iх  Тх 

Травматичне 
пошкодження Смерть 

Стійка втрата працездатності Тимчасова 
втрата 

працездатності 
І 

група 
ІІ 

група 
ІІІ 

група 
І+ІІ+ІІІ 
група 

І група ризику  0,2 0,19 0,02  0,03 0,06 0,11  0,3  
ІІ група ризику 0,35 0,28 0,04  0,06 0,12  0,22  0,4  
ІІІ група ризику 0,55 0,55 0,1  0,15 0,3  0,45  2 
Діти у віці 1 – 6 

років 0,15 0,1  0,07  0,18  

Діти у віці 6 – 16 
років 0,24 0,15 0,09  0,28  

2. ЗНИЖУВАЛЬНІ ТА ПІДВИЩУВАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ 

Коефіцієнти до базового страхового тарифу у разі укладення договору страхування зі 
страховим випадком Тимчасова втрата працездатності – Тх 

Т1 – коефіцієнт врахування встановленого за договором страхування 
розміру виплати за кожен день тимчасової втрати працездатності 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т1 

0,1 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 0,75 

0,2 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1 

0,3 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,25 

0,4 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,5 

0,5 % (страхової суми за договором) за кожен день тимчасової втрати 
працездатності 1,75 

Т2 – коефіцієнт врахування умови здійснення страхової виплати з 
зазначеного дня тимчасової втрати працездатності 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т2 

Виплата здійснюється з 7-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,75 
Виплата здійснюється з 5-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,8 
Виплата здійснюється з 3-го дня  тимчасової втрати працездатності 0,9 
Виплата здійснюється з 1-го дня  тимчасової втрати працездатності 1 

Т3 – коефіцієнт врахування максимальної допустимої кількості днів 
тимчасової втрати працездатності  

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення Т3 

30 днів 0,5 
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45 днів 0,7 

60 днів 0,85 

90 днів 1 
120 днів 1,5 

Коефіцієнти до базового страхового тарифу (за всіма страховими випадками) 
К1 – коефіцієнт щодо занять спортом (групи за таблицею 2)  

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К1 
 

Відсутність занять спортом 1 
Профілактично-оздоровчі заняття спортом 1,2 

1 1,3 
2 1,5 
3 2 
4 2,5 

 

К2 – коефіцієнт щодо часової умови страхування  
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К2 

Поза межами виконання службових обов’язків / перебування у навчальному 
(навчально виховному закладі) 

0,65 

Під час виконання службових обов’язків / перебування у навчальному 
(навчально виховному закладі) 

0,75 

Під час спортивних змагань та/або тренувань 0,85 
24-и години на добу 1 

 

К3 - коефіцієнт щодо кількості застрахованих осіб 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К3 

Більше 50 осіб 0,8 
21 – 50 осіб 0,85 
10 – 20 осіб 0,9 
до 10 осіб 1 

 

К4 - коефіцієнт щодо місця дії договору страхування (території страхування) 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К4 

Україна 1 
СНД включаючи Україну 1,10 

Європа включаючи Україну 1,15 
Весь світ  1,25 

 

К5 – коефіцієнт врахування наявності виплат за раніше укладеними с ЗАТ 
„СГ „ТАС” договорами страхування від нещасних випадків 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К5 

Договір укладається вперше 1 
Договір укладається на наступний термін (здійснено до 2 виплат) 1,15 

Договір укладається на наступний термін (здійснено понад 2 виплати) 1,25 
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К6 – коефіцієнт щодо кількості платежів страхової премії 
може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 

значення 
значення К6 

Одноразово до початку дії договору 1 
У розстрочку до 2-х платежів 1,05 
У розстрочку до 4-х платежів 1,10 

У розстрочку щомісячними платежами 1,20 
 

К7 – коефіцієнт щодо встановленої до початку дії договору страхування 
інвалідності (тільки для працюючих інвалідів ІІІ / ІІ групи) 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне 
значення 

значення К7 

Не встановлена 1 
ІІІ група 1,5 
ІІ група 2 

 

К8 – коефіцієнт врахування поновлень договорів страхування від нещасного 
випадку з ЗАТ „СГ „ТАС” 

може бути застосований один з наведених нижче варіантів та відповідне значення 
значення К9 

трете та кожне наступне поновлення Договору 0,8 
друге поновлення Договору 0,85 
перше поновлення Договору 0,90 
Договір укладається вперше 1 

 

К9 – коефіцієнт врахування віку Застрахованої особи значення К10 
 1-65 років 1 
65-70 років 1,5 
70-75 років 2 

                                             

К10 – коефіцієнт короткотерміновості 
застосовується при страхуванні на строк 

менше 1 (одного) року 
або 

К11 – коефіцієнт короткотерміновості 
застосовується при страхуванні 

спортсменів на строк менше 1 (одного) року 

Строк дії 
договору 3 

дн
і 

5 
дн

ів
 

7 
дн

ів
 

14
 д
ні
в 

21
 д
ен
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

значення 
К10 0,

01
 

0,
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8 

0,
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5 

0,
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0,
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5 

0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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0,
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1 
значення 

К11 
(спорт.) 0,

05
 

0,
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3 

0,
09

 

0,
15

 

0,
23

 

0,
24

 

0,
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0,
44

 

0,
5 

0,
63

 

0,
71

 

0,
78

 

0,
87

 

0,
95

 

1,
02

 

1,
1 1 

3. ГРУПИ РИЗИКУ. ГРУПИ СПОРТУ 

Група 
ризику 

Перелік професій 

 
1. 

Службовці, інженерно-технічні працівники та інші категорії громадян, що безпосередньо 
не зайняті у процесі виробництва, умови праці яких не пов’язані з підвищеним ризиком 
щодо одержання травми; артисти драматичних та музичних театрів, артисти естради; 
робітники банків (крім осіб, які зайняті інкасуванням та перевезенням грошей); робітники 
побутового та комунального господарства; педагогічний персонал позашкільних дитячих 
закладів, викладачі та студенти інститутів, технікумів; домогосподарки; медичні 
працівники; робітники торговельної мережі та харчування (крім кухаря); робітники пошти 
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У разі внесення у Договір добровільного страхування від нещасних випадків додаткових умов, 
що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або інших нестандартних умов, 
попередньо розрахований страховий тариф корегується шляхом множення на підвищувальний 
(від 1,01 до 9,9) або знижувальний (від 0,99 до 0,01) коефіцієнт.  

4. НОРМАТИВНІ ВИТРАТИ НА ВЕДЕННЯ СПРАВИ 
Нормативні витрати на ведення справи за Договором добровільного страхування від нещасних 
випадків встановлено у розмірі 40,0% (сорока відсотків) від отриманої страхової премії. 

 
Актуарій                 ____________________               С.В. Шапошнікова  

                                                                       Диплом №021 від 17.09.1999 р 

та телеграфу; службовці бібліотек; персонал готелів; двірники; кіоскери; робітники преси. 
 

2. 
Всі інші категорії працюючих (робітники, службовці, працівники сільського господарства 
та ін.), безпосередньо зайняті в процесі виробництва; артисти балету та танцювальних 
ансамблів; особистий склад аеродромного обслуговування; інкасатори та касири; 
робітники ветлікарень; газоелектрозварники; слюсарі; робітники обробної промисловості; 
кустарі; робітники харчової промисловості; поліграфічних підприємств; пожежна 
охорона; військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (крім працівників 
карного розшуку, ДАІ, водіїв); робітники будівельної, машинобудівної, скляної 
промисловості; працівники сільського господарства; робітники транспорту (крім 
повітряного); робітники електростанцій та експедицій. 

 
3. 

Особи, праця яких пов’язана з особливим ризиком, щодо настання нещасного випадку; 
працівники карного розшуку, ДАІ, цивільної авіації; випробувачі автомашин і літаків; 
артисти цирку, які виконують трюки на канатах, трапеціях, акробати, гімнасти, 
автомотогонщики, дресирувальники диких звірів, наїзники коней, каскадери; водії 
транспортних засобів; працівники гірничодобувної промисловості; особи, які виконують 
роботи в підземних умовах, бурильники нафтових і газових свердловин; ті, чиїм місцем 
роботи є гірничо- і газорятувальна служба; працівники, пов’язані з виробництвом, 
зберіганням, випробуванням вибухових, отруйних речовин; водолази; особи, чия робота 
пов’язана з мисливством, рибальством у морях і океанах, верхолазними, покрівельними 
роботами; монтажники бетонних, залізобетонних конструкцій; кранівники; рятувальники 
гірничо- і водно- рятувальних станцій. 

Група 
спорту 

Вид спорту 

1. подорожі (походи піші) зі спокійним ландшафтом, шахи, шашки; 
 

2. 
бадмінтон, біатлон, буєрний спорт, гімнастика художня, орієнтування спортивне  плавання 
(крім підводного), радіо спорт, городки, лижні гонки, парусний спорт, теніс, важка 
атлетика, волейбол; 

 
3. 

акробатика, батут, велоспорт (трек, шосе), водні лижі, гребля, гирьовий спорт, планерний 
спорт, боротьба (всі види), водне поло, лижне двоборство, пожежно-прикладний спорт, 
стрибки в воду, стрільба (всі види), фехтування, легка атлетика бейсбол; 

 
4. 

бокс, гірськолижний спорт, дельтапланеризм, ковзанярський спорт, підводний спорт, поло, 
подорожі (походи піші) з гірським ландшафтом, санний спорт, спідвей, хокей (всі види), 
шорт-трек, парашутний спорт, альпінізм, баскетбол, бобслей, гімнастика спортивна, кінний 
спорт, карате, стрибки на лижах з трампліна, регбі, гандбол, сучасне п’ятиборство, 
фрістайл, футбол; 


