
СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

Informational Technologies



 захищаємо прийняті на себе зобов’язання перестраховуючи ваші ризики у глобальних
лідерів світового перестрахування із рейтингами від Standard & Poor’s не нижче А-

ПРО КОМПАНІЮ

МИ:

 перший міжнародний страховик на теренах
України – компанію засновано у 1998 році

 акумулювали досвід американських,
європейських та тихоокеанських провідних
ринків у галузі корпоративного страхування

 впроваджуємо провідні стандарти та
практики на ринку України



Компанії, що надають послуги в сфері:

• Розробки, супроводу та продажу програмного забезпечення

• Розробки, продажу та сервісного обслуговування IT обладнання

• Project management

• Helpdesk

• Web-дизайн, розробка сайтів

• Системний аналіз

• Обробка та зберігання даних

• IT консалтинг

• Освіта в IT сфері

• І багато іншого…

ДЛЯ КОГО РОЗРОБЛЕНО ЦЕ СТРАХУВАННЯ?



Може бути застрахована відповідальність 

по всій діяльності та 
всім проектам протягом 

року

по одному 

конкретному 
проекту

ЩО МОЖЕ БУТИ ЗАСТРАХОВАНО?

або



ЩО ВАМ ДАЄ ЦЕ СТРАХУВАНННЯ? 

ЗАХИСТ

своїх фінансових інтересів і репутації

ЗОБОВЯЗАННЯ

перед материнською компанією, партнерами, 
контрагентами

БЕНЕФІТИ

переваги на тендері, маркетинг



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Помилка

• Допущена ненавмисна помилка в процесі 
професійної діяльності

Збиток

• Помилка спричинила фінансові збитки для 
клієнтів, замовників

Виплата
• Страхова компанія відшкодовує збитки  



ЯК СТРАХОВИЙ ВИПАДОК МОЖЕ 

РОЗТЯГНУТИСЬ В ЧАСІ? 

Стандартний період договору страхування – 1 рік

Але також є можливість надання додаткового захисту
для помилок, що були допущені в минулому періоді та
для вимог, заявлених в майбутньому періоді

2018

Була допущена помилка

2019

Клієнт поніс збитки 

2019

Клієнт пред'явив 
вимогу

2020

Виплата страхового 
відшкодування



СТРАХОВА СУМА

• загальна сума виплат по договору по всім 
випадкам протягом року

Загальна страхова 
сума

• сума виплат по одному випадку або 
певному виду збитків

Додаткові 

ліміти

• частина збитку, яку Ви несете на собіфраншиза



ТЕРИТОРІЯ ПОКРИТТЯ І ЮРИСДИКЦІЯ

Територія 
страхування
і застосовна 
юрисдикція

Весь Світ, 
включаючи 

США, Канада 

Весь Світ за 
виключенням 
США, Канада 

Україна



РОЗШИРЕННЯ ДО БАЗОВОГО ПОКРИТТЯ

Витрати на відновлення 
інформації

Консультанти і 
підрядники

Витрати на захист і 
участь в суді

З'ясування обставин



ЩО ВПЛИВАЄ НА ЦІНУ СТРАХУВАННЯ?

Розмір 
страхової 

суми, 
франшизи

Територія 
надання 
послуг

Вид 
діяльності Дохід 

компанії



ПРИКЛАДИ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

Фінляндія

IT компанія розробила і впровадила систему по формуванню рахунків у 6
лікарнях в Німеччині. Лікарнями було заявлено багато проблем, пов'язаних
з функціонуванням системи, таких як: некоректні звіти, статистичний

аналіз, неправильне формування
рахунків, неповна вибірка даних.

Що спричинило додаткові

витрати на вирішення проблем,

що були виявлені. Розмір
заявленої вимоги біля 1 млн. євро.



ПРИКЛАДИ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

Чехія

IT компанія була розробником програмного забезпечення для цілей
бухгалтерського обліку та оподаткування. Після оновлення, виникла
помилка і податки підраховувались некоректно. Помилка була виявлена з
часом і компанії, що користувались програмою

встигли отримати штрафи через неправильно

сплачені податки.

Фіскальними органами відповідальність була

накладена на компанію-розробника.

Загальна сума виплат ще не визначена.



СУПУТНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ

Загальна цивільна відповідальність (commercial general 
liability або Public liability)

Відповідальність роботодавця (Employer`s liability)

Медичне страхування та від нещасного випадку (Medical 
expenses and Personal accident)



А ТАКОЖ…

• Страхування директорів та посадових осіб (D&O)

• Страхування майна

• Авто страхування

• Страхування вантажних перевезень

• Страхування будівельно-монтажних ризиків

• Страхування спецтехніки

• Страхування бізнес-ризиків
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