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СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Зростання автомобілізації та аварійності на дорогах, збільшення кількості викрадень
транспортних засобів об`єктивно вимагає створення надійного страхового захисту
автотранспортних засобів, а головне – життя і здоров`я людей. Проблема транспортного
страхування розглядалась в монографіях таких авторів, як Алексєєв О.Л., Волков І.Г.,
Дюжиков Є.Ф., Плешков А.П., Гализіна Г.А., Теребус О.Н., Яковлєва Л.В. та інші.
Зараз в Україні близько 10 млн. одиниць транспорту, і щороку стається не менше 300
тисяч дорожньо-транспортних пригод. Страхування засобів автотранспорту, внаслідок
цього, займає одне з ведучих місць серед інших видів добровільного страхування.
Страхування транспортних засобів – це тип комбінованого страхування, який дозволяє
в комплексі застрахувати самі засоби автотранспорту, багаж і додаткове обладнання, що
знаходиться в автомобілі, а також – водіїв і пасажирів на випадок заподіяння шкоди їм
самим чи третім особам.
В результаті багатьох правових рішень та практичних дій з`явилося та отримало
значний розвиток страхування цивільної відповідальності, об`єктом якого являється
відповідальність за збитки (втрати), які можуть бути завдані третім особам під час
використання транспорту його власником чи водієм.
До обов’язкових видів автострахування в країни відносяться автоцивілка, Зелена
картка - документ, що підтверджує наявність страхування цивільної відповідальності [1].
Вартість такого страхового полісу визначається Моторним (транспортним) страховим
бюро України та залежить від строку перебування за кордоном, типу транспортного
засобу і країни відвідування. Фундаторами бюро стали 17 страхових компаній: “Віспер”,
“Гарант-авто”, “Оранта”, “Остра”, “Саламандра”, “Скайд” і т.д. [2].
Добровільні види автострахування покликані розширити страховий захист власників
авто, водіїв та пасажирів. Страхування цивільної відповідальності забезпечує збільшення
суми відшкодування, що передбачена автоцивілкою, та дозволяє покрити суму збитків,
яка
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відшкодування збитків здоров’ю водія та пасажирів. Найбільш поширений вид
добровільного страхування транспорту – це КАСКО. Основні ризики, від яких захищає
КАСКО, – це викрадення автомобіля, ДТП, протиправні дії інших осіб, стихійні лиха,
вибух, пожежа, падіння на транспортний засіб сторонніх предметів [1].
Динаміка основних показників страхування автотранспорту, – страхування наземного
транспорту
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відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Зелена картка"), наведена в
таблиці 1 [3].

Таблиця 1

Станом на 31.12.10 обсяг валових страхових

премій з автострахування (КАСКО,

ОСЦПВ, «Зелена картка») зріс на 2,7%, а обсяг валових страхових виплат скоротився на
16% [3].
Отже, в Україні зростає кількість автомобілів, у т. ч. іномарок, вартість яких дуже
висока, і власники цих автомашин будуть прагнути в першу чергу застрахувати
автомобілі. Сподіваємося на те, що люди будуть все більше відчувати необхідність
страхування, а якість страхових послуг, які надають наші страхові компанії, буде також
підвищуватись.

1. Електронний ресурс - http://avtostrahovka-osago-autoinsurance-kasko.ru
2. Страхова справа Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. — 2-ге вид.,
перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. — 203 с
3. Статистика страхового ринку України за 2010 р. представлена на основі
офіційних звітів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України.
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