
Практична робота № 2 
Тема: «Майнове страхування». 

Мета: Закріплення теми «Майнове страхування». 
План: 

1. Заповнення договору страхування майна підприємства (коледжу). 

2. Навчитись вирішувати задачі в майновому страхуванні. 

3. Дати відповіді на тестові запитання. 

4. Зробити висновки. 

Хід роботи: 

1. Заповнення договору страхування майна підприємства (коледжу): 
- розрахування франшизи: 

- розрахування страхових платежів, страхової суми. 

    2. Розв`язання задач. 
     Задача № 1. 

     Громадянин А уклал договір страхування корови на суму 400 грн. Вартість корови 

становила 600 грн. Сума збитку внаслідок загибелі корови була визначена в 600 грн. 

Розрахувати, яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник. 

Рішення: 

     Страхове відшкодування – це сума компенсації, що її виплачує страховик 

страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком. 

Q = (T*S) / W 
Q = (400*600) / 600 = 400 грн. 

 Відповідь: Страхове відшкодування становить 400 грн. 

     Задача № 2. 
     Вартість застрахованого вантажу становить 2 тис. грн., дійсна вартість 4 тис. грн. 

Внаслідок крадіжки збиток становив 3 тис. грн.. Визначити величину страхового 

відшкодування. 

Рішення: 

Q = (3*2) / 4 =1,5 тис. грн. 

Відповідь: Страхове відшкодування становить 1,5 тис. грн. 

     Задача № 3. 
     Згідно договору страхування майна укладеному на 12 місяців, одночасно внесені 

страхові платежі у розмірі 4800 грн. Через 5 місяців по вимогам страхувальника договір 

було розірвано. Яку суму страхових платежів повинен повернути страховик 

страхувальнику, якщо витрати на ведення страхової справи склали 15 % тарифу. 

Рішення: 

1. Знаходимо розмір щомісячних страхових платежів: 4800 / 12 = 400 грн. 

2. Знаходимо розмір платежів за 7 місяців: 400*7 = 2800 грн. 

3. Розраховуємо суму, яку страховик повинен повернути: 2800 – 15% = 2380 грн. 

Відповідь: Страховик повинен повернути страхувальнику суму в розмірі 2380 грн. 

     3. Дати відповіді на тестові запитання. 
- Майнове страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують майну чи групі 

речей від втрати чи пошкодження.     (Так)  

- За видами страхування від нещасних випадків поділяється на індивідуальне та 

особисте.      (Ні) 

- Страхування життя – це підгалузь майнового страхування, в якій об`єктом страхування 

є життя.      (Ні) 



- Об`єктом особистого страхування є майнові інтереси, пов`язані з володінням, 

користуванням, розпорядженням майна.       (Ні) 

- Предметом особистого страхування є наступні ризики: хвороба, каліцтво, травма, 

тривалість життя.       (Так) 


