
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

______________________А.В. Артюхов 

 

Наказ №09/1 від 18 серпня 2019 року  

 

ПОРЯДОК 

застосування бонус-малус щодо договорів обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності наземних транспортних засобів 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає порядок застосування бонус-малусу особами, 

уповноваженими укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності наземних транспортних засобів (далі- «ОСЦПВ») від імені ПрАТ «СК 

«ВУСО». 

2. При визначенні тарифу за ОСЦПВ уповноважені особи керуються цим Порядком, 

Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» № 1961-IV від 01.07.2004 року (зі змінами та доповненнями) 

(далі – «Закон»), Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, що регламентують порядок страхування ОСЦПВ, іншими 

розпорядчими документами ПрАТ «СК «ВУСО».  

Стаття 2. Терміни 

Бонус – коригуючий коефіцієнт страхового тарифу, що застосовуються для зниження розміру 

страхового платежу з метою заохочення безаварійної експлуатації ТЗ, при укладанні договорів 

ОСЦПВ та розраховується у відповідності до цього Порядку. 

Малус – підвищуючи коригуючий коефіцієнт страхового тарифу, що застосовуються залежно 

від кількості страхових випадків, які виникли у період дії попередніх договорів ОСЦПВ при 

укладанні зі страхувальником договору на новий строк та розраховується у відповідності до 

цього Порядку. 

Парк ТЗ –транспортні засоби у кількості не менше 5-ти одиниць, що належать страхувальнику 

на праві власності.  

Підтверджена історія страхування – достовірні відомості про наявність чи відсутність 

страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх 

договорів ОСЦПВ (підтверджені інформацією, належною ПрАТ «СК «ВУСО», довідкою від 

іншого страховика, відомостями ЦБД МТСБУ,  відомостями загальнодоступних джерел) 

ТЗ – транспортний засіб. 
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Уповноважені особи – особи, які відповідно до укладених угод (агентських договорів, 

договорів доручення) або на підставі чинної довіреності мають право укладати договори 

страхування. 

Стаття 3. Умови застосування бонусу-малусу 

Коефіцієнт бонус-малусу застосовується до страхового тарифу при сукупності 

наступних умов: 

1. у страхувальника є підтверджена історія страхування в період дії попередніх договорів 

ОСЦПВ; 

2. договір ОСЦПВ укладається на строк більше ніж 6 місяців. 

3. договір ОСЦПВ не забезпечує відповідальність осіб, яким передбачено зменшення розміру 

страхового платежу у відповідності до частини 2 статті 13 Закону.  

Стаття 4. Визначення значення коефіцієнту бонус-малус 

1. Розмір коефіцієнту бонус-малус визначається відповідно до класу страхувальника на 

початок строку страхування. 

2. Клас страхувальника на початок строку страхування залежить від кількості страхових 

випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів 

ОСЦПВ та визначається згідно Схеми застосування коригуючого коефіцієнту бонус-малус 

при укладанні договорів ОСЦПВ, наведеної у Додатку № 1 до цього Порядку. 

3. При укладанні договору ОСЦПВ вперше або у разі відсутності підтвердженої історії 

страхування в період дії попередніх договорів ОСЦПВ страхувальнику присвоюється клас 3. 

4. При страхуванні парку ТЗ не застосовується зниження класу страхувальника у випадку якщо 

розмір страхових відшкодувань за попередній період дії договорів ОСЦПВ не перевищує 50% 

від розміру отриманих страхових премій.  

 Стаття 5. Внесення змін та доповнень 

1. Зміни та доповнення у цей Порядок вносяться наказом Голови правління ПрАТ «СК ВУСО». 

2. Оновлена редакція Порядку зі змінами та доповненнями оприлюднюється на офіційному 

сайті ПрАТ «СК ВУСО» не менше ніж за 30 календарних днів до дати впровадження нової 

редакції. 
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Додаток № 1 до Порядку застосування 

бонус-малус щодо договорів 

обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності наземних 

транспортних засобів 

 

СХЕМА  

застосування коригуючого коефіцієнту бонус-малус при укладанні 

договорів обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів 
 

Коригучий коефіцієнт бонус-малус  

Клас на 

початок 

строку 

страхування 

Коригуючий 

коефіцієнт 

 

Клас по закінченню строку страхування з урахуванням 

наявності страхових випадків з вини страхувальника 

0 виплат 1 виплата 2 виплати 3 виплати 

М 1,8  0 М М М 

0 1,6  1 М М М 

1 1,4  2 М М М 

2 1,2  3 1 М М 

3 1,00 4 1 М М 

4 0,99  5 2 М М 

5 0,98  6 3 1 М 

6 0,97  7 4 1 М 

7 0,96  8 4 1 М 

8 0,95  9 5 2 М 

9 0,94  10 5 2 1 

10 0,93  11 6 2 1 

11 0,92  12 6 2 1 

12 0,91  13 6 2 1 

13 0,9  13 7 2 1 

 


