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1. Викласти останній абзац Розділу 2 Додатку 3 до Правил добровільного страхування 

життя №2 ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», зареєстрованих у Національній комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України 19 червня 2018 

року за № 0118146 зі змінами № 1 (далі Правила) у наступній редакції: 

 

«Брутто-тариф розраховується за формулою: 

ε−

=

1

P
P
Б

. 

P  -  нетто-тариф; 

ε   - норматив витрат на ведення страхової справи, що використовується Страховиком для 

розрахунку страхового тарифу за Договором страхування. Максимальна гранична частка 

нормативу витрат на ведення страхової справи у страховому тарифі встановлюється для 

кожної програми страхування окремо.» 

 

2. Найменування Розділу 3 Додатку 3 до Правил викласти у наступній редакції: 

 

«МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕТТО ТА БРУТТО ТАРИФІВ ЗА ДОГОВОРАМИ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» 

 

3. Доповнити підрозділ Позначення Розділу 3. Додатку 3 до Правил 16 абзацем в 

наступній редакції: 

 

«ε   - норматив витрат на ведення страхової справи, що використовується Страховиком для 

розрахунку страхового тарифу за Договором страхування.» 

 

4. Доповнити пункт 3.1. Довічне страхування життя Розділу 3. Додатку 3 до Правил 

підпунктом 3.1.3. в наступній редакції: 

 

«3.1.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 50%, тобто 0<ε ≤0,5.» 

 

5. Доповнити пункт 3.2. Страхування життя на строк Розділу 3. Додатку 3 до Правил 

підпунктом 3.2.3. в наступній редакції: 

 

«3.2.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 85%, тобто 0<ε ≤0,85.» 

 

6. Доповнити пункт 3.3. Страхування життя на строк з фіксованою страховою виплатою 

Розділу 3. Додатку 3 до Правил підпунктом 3.3.3. в наступній редакції: 

 

«3.3.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 85%, тобто 0<ε ≤0,85.» 
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7. Доповнити пункт 3.4. Страхування життя на випадок дожиття або смерті Розділу 3. 

Додатку 3 до Правил підпунктом 3.4.3. в наступній редакції: 

 

«3.4.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

8. Доповнити пункт 3.5. Страхування життя на випадок дожиття або смерті з виплатою по 

смерті в розмірі фактично сплачених внесків Розділу 3. Додатку 3 до Правил підпунктом 

3.5.3. в наступній редакції: 

 

«3.5.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

9. Доповнити пункт 3.6. Страхування життя на строк з виплатою відкладеного строкового 

ануїтету Розділу 3. Додатку 3 до Правил підпунктом 3.6.3. в наступній редакції: 

 

«3.6.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

10. Доповнити пункт 3.7. Страхування відкладеного довічного ануїтету Розділу 3. Додатку 

3 до Правил підпунктом 3.7.3. в наступній редакції: 

 

«3.7.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

11. Доповнити пункт 3.8. Страхування відкладеного строкового ануїтету Розділу 3. 

Додатку 3 до Правил підпунктом 3.8.3. в наступній редакції: 

 

«3.8.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

12. Доповнити пункт 3.9. Страхування відкладеного гарантованого ануїтету Розділу 3. 

Додатку 3 до Правил підпунктом 3.9.3. в наступній редакції: 

 

«3.9.3. Величина брутто-тарифу розраховується на підставі нетто-тарифу та нормативу 

витрат Страховика на ведення страхової справи згідно з Розділом 2. цього Додатку до 

Правил. При цьому максимальна гранична частка нормативу витрат на ведення страхової 

справи встановлюється у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

 

13. Доповнити пункт 3.10. Страхування відкладеного строкового ануїтету з фіксованою 

виплатою по смерті Розділу 3. Додатку 3 до Правил підпунктом 3.10.3. в наступній редакції: 

 



 

«3.10.3. Величина брутто

витрат Страховика на ведення

Правил. При цьому максимальна

справи встановлюється у розмірі

 

14. Доповнити пункт 3.11. 

виплатою по смерті Розділу 

 

«3.11.3. Величина брутто

витрат Страховика на ведення

Правил. При цьому максимальна

справи встановлюється у розмірі

 

15. Доповнити пункт 3.12. 

протягом різних періодів дії

підпунктом 3.12.1. в наступній

 

«3.12.1. Величина брутто

витрат Страховика на ведення

Правил. При цьому максимальна

справи встановлюється у розмірі

 

16. Доповнити пункт 3.15. 

Правил підпунктом 3.15.1. в наступній

 

«3.15.1. Величина брутто

витрат Страховика на ведення

Правил. При цьому максимальна

справи встановлюється у такому

програми страхування.» 

 

 

 

 

Актуарій                                          

                                                           

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брутто-тарифу розраховується на підставі нетто

ведення страхової справи згідно з Розділом

максимальна гранична частка нормативу витрат

у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

пункт 3.11. Страхування відкладеного довічного ануїтету

 3. Додатку 3 до Правил підпунктом 3.11.3. в

брутто-тарифу розраховується на підставі нетто

ведення страхової справи згідно з Розділом

максимальна гранична частка нормативу витрат

у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

пункт 3.12. Страхування життя на строк з різними

періодів дії Договору страхування Розділу 3. Додатку

наступній редакції: 

брутто-тарифу розраховується на підставі нетто

ведення страхової справи згідно з Розділом

максимальна гранична частка нормативу витрат

у розмірі 60%, тобто 0<ε ≤0,6.» 

пункт 3.15. Страхування додаткових ризиків Розділу

 3.15.1. в наступній редакції: 

брутто-тарифу розраховується на підставі нетто

ведення страхової справи згідно з Розділом

максимальна гранична частка нормативу витрат

такому ж розмірі, що й за основними ризиками

                                                                     Жуковська Ірина
                                                                                                   (Свідоцтво №01-028 

                                                                                                               життя від 28.11.2017 
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нетто-тарифу та нормативу 

Розділом 2. цього Додатку до 

витрат на ведення страхової 

довічного ануїтету з фіксованою 

 3.11.3. в наступній редакції: 

нетто-тарифу та нормативу 

Розділом 2. цього Додатку до 

витрат на ведення страхової 

різними страховими сумами 

Додатку 3 до Правил 

нетто-тарифу та нормативу 

Розділом 2. цього Додатку до 

витрат на ведення страхової 

Розділу 3. Додатку 3 до 

нетто-тарифу та нормативу 

Розділом 2. цього Додатку до 

витрат на ведення страхової 

основними ризиками для кожної 

Ірина Костянтинівна 

028 зі страхування  

8.11.2017 року)  
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