
СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО МАЙНА



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

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

ПРО КОМПАНІЮ



Інвестиційні холдинги
Комерційні та 

промислові
підприємства

Міжнародні 
компанії

ДЛЯ КОГО КОРИСНЕ ЦЕ СТРАХУВАННЯ?



ЩО МОЖЕ БУТИ ЗАСТРАХОВАНО?

Будівлі (включаючи або виключаючи внутрішнє 
оздоблення, комунікації, мережі)

Вміст (виробниче, технологічне, торговельне
обладнання, меблі, офісна техніка)

Товарно-матеріальні цінності, готова продукція



• Пожежа, блискавка, вибух, падіння
літального апарату

Flexa

• Сильний вітер, град, ураган, шторм, 
землетрус, повінь, осідання ґрунту

Стихія

• Крадіжка, зловмисні дії третіх осіб, 
бунти та страйки

Дії третіх осіб

• збиток внаслідок інших раптових та 
непередбачених подій

All Risks

ВІД ЯКИХ РИЗИКІВ МОЖНА ЗАСТРАХУВАТИСЬ?



Перерва 
господарської 

діяльності внаслідок 
збитків майну 

Пошкодження 
внаслідок 

терористичного акту

Поломка 
обладнання та 

механізмів

Випадкове 
пошкодження чи 
розбиття скляних 

поверхонь

ДОДАТКОВІ РОЗШИРЕННЯ ПОКРИТТЯ



ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ДО ОСНОВНОГО ПОКРИТТЯ 
БЕЗ ДОПЛАТИ

Відшкодування
витрат на 

прибирання уламків
внаслідок

страхового випадку

Відшкодування
винагород 

професійним 
архітекторам, 
інспекторам, 

інженерам та інші 
доцільні виплати 
для ремонту чи 

відновлення майна

Покриття збитків, 
що можуть 
виникнути 
внаслідок 

проведення 
капітальних 
будівельних, 

ремонтних робіт
(при страхуванні All 

risks)

Розрахунок 
страхового 

відшкодування по 
відновлювальній 
вартості майна



ПОЖЕЖА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ЗАВОДІ В 2017р

COLONNADE відшкодувала клієнту близько 100 млн. грн. внаслідок потужної пожежі, яка
знищила частину будівлі складу зберігання сировини, готову продукцію та обладнання, з
яких 20 млн. грн. це тільки відшкодування по втраті прибутку внаслідок пожежі .



ХРОНОЛОГІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКУ

Нами було організовано повний процес експертного супроводу процесу відновлення майна

та оцінки збитків із залученням міжнародного аджастера. Розрахунок втрат по розділу

Перерви в виробництві проводився представником спеціалізованого підрозділу Crawford

(Нідерланди).

Страховий 
випадок

Період відновлення 
втраченого майна

Період страхового
відшкодування перерви бізнесу

Прибуток підприємства 
до пожежі

Вихід на рівень прибутковості
до випадку



ПЕРЕВАГИ СТРАХУВАННЯ В COLONNADE

Порушення правил пожежної безпеки  - не є приводом для відмови 
в страховому відшкодуванні

Залучення міжнародних експертів для врегулювання великих 
збитків

Ризик «Бунти та страйки» не сублімований, а в межах страхової 
суми

Перестрахувальна програма Колоннейд є однією з провідних на 
ринку страхування України (Munich Re, Swiss Re, Scor та інші)



СУПУТНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ

Страхування будівельно-монтажних робіт

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 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/

