
СТРАХУВАННЯ 

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ



 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



Інвестиційні компанії
Будівельні та 

монтажні компанії

Генеральний 
підрядник та 
субпідрядники у 
будівництві

ДЛЯ КОГО КОРИСНЕ ЦЕ СТРАХУВАННЯ?



ЩО МОЖЕ БУТИ ЗАСТРАХОВАНО?

Будівельно-монтажні роботи від усіх ризиків (All Risks 
Insurance)

Відповідальність перед третіми особами під час 
проведення будівельно-монтажних робіт

Втрата прибутку внаслідок затримки введення в 
експлуатацію



БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ ВІД УСІХ РИЗИКІВ 
(All Risks Insurance)

Покриття охоплює всі матеріали, обладнання, роботи що 
залучаються до будівництва

Відшкодування втрат, спричинених будь-яким страховим випадком 
(окрім виключень)

Всі учасники, залучені до проекту, є застрахованими

Покриття періоду тестування та гарантійного покриття



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Пошкодження майна 
третіх осіб, що 

знаходилось на 
будівельному 

майданчику або поряд

Шкода, заподіяна 
життю, здоров‘ю та 

працездатності  третіх 
осіб на будівельному 

майданчику або поряд

Відшкодовуються 
судові витрати на захист 

Страхувальника щодо 
будь-якої претензії

Покриття 
розповсюджується на 

всіх учасників 
будівництва

Заподіяння шкоди 
навколишньому 

середовищу



ВТРАТА ПРИБУТКУ ВНАСЛІДОК ЗАТРИМКИ 
ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Страховий випадок – затримка введення в експлуатацію внаслідок знищення чи 
пошкодження об'єкта будівництва

Страхова сума – запланований валовий прибуток

Збитки страхувальника, що покриваються:

Недоотримання 
валового 
прибутку

Понесення 
додаткових 

витрат

Заробітна плата 
працівників (в 

т.ч. премії, 
винагороди та 

інші матеріальні 
заохочення)

Витрати на 
сировину, 
матеріали, 

комплектуючі 
вироби

Витрати на 
електроенергію, 
газ, воду, тощо

Будь-які митні 
витрати, збори 

та платежі, 
податки, 

штрафні  санкції

Витрати на 
перевезення  та 
пов'язані з ними 

витрати



ЕТАПИ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ / STAGES OF COVERS

Попереднє 
зберігання

Будівництво та 
монтаж

Запуск та 
тестування

Випробувальний 
етап

Страхування 
перевезення 
матеріалів та 
компонентів

Початок 
будівництва

Страхування від усіх ризиків при проведенні робіт

Страхування відповідальності перед третіми особами

Введення в 
експлуатацію

Страхування майна

Розширений період 
страхового покриття під час 
технічного обслуговування

Страхування поломки 
машин та механізмів

Страхування перерви у 
господарській діяльності

Страхування втрати прибутку внаслідок затримки введення в експлуатацію

Страхування будівельної та спеціальної техніки



ХТО Є ЗАСТРАХОВАНИМ

Власник

Архітектор

Головний підрядник

СубпідрядникСубпідрядникСубпідрядникСубпідрядник



ЗАСТРАХОВАНІ РИЗИКИ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Ризики власника

• Пошкодження, втрата об’єкта 
будівництва

• Втрата прибутку внаслідок затримки

• Відповідальність перед третіми 
особами

• Помилки в дизайні

• Екологічні ризики

Ризики Архітектора

• Помилки в дизайні

• Пошкодження об’єкта будівництва
внаслідок помилки в дизайні

• Шкода, нанесені третім майну,
життю та здоров’ю третіх осіб
внаслідок помилки.

Ризики підрядника

• Пошкодження об’єкта будівництва 
по будь-якій причині 

• Шкода, нанесені третім майну, 
життю та здоров’ю третіх осіб під 
час робіт

• Затримка здачі об’єкта

• Екологічні ризики



ЗМІНА ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА В ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА

Проектування та 
планування

Процес будівництва
Закупівля матеріалів та 

початок
Введення в 
експлуатацію

Операційна фаза
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ДОДАТКОВІ РОЗШИРЕННЯ ПОКРИТТЯ

Покриття витрат на прибирання уламків

Покриття витрат на професійні гонорари

Збитки внаслідок страйків та громадських заворушень

Страхування технічного обслуговування

Страхування випробувань машин та обладнання

Страхування ризику проектувальника

Страхування взаємної відповідальності



СУПУТНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ

Страхування майна та перерви у господарській діяльності

Загальна цивільна відповідальність (commercial general liability або Public 
liability)

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

Страхування спеціальної та будівельної техніки



А ТАКОЖ…

• Страхування професійної відповідальності

• Авто страхування

• Страхування відповідальністі директорів та 

посадових осіб

• Страхування від поломки машин та 

механізмів

• Страхування вантажних перевезень

• Страхування бізнес-ризиків



Колоннейд Україна
A FAIRFAX COMPANY

БЦ Іллінський
вул. Іллінська, 8, 

10 підїзд, 4 поверх
04070, Київ, Україна

тел.: +38 044 537 53 90
E-mail: info@colonnade.com.ua

www.colonnade.com.ua

mailto:info@colonnade.com.ua
http://www.colonnade.com.ua/

