
Практична робота № 1 
Тема: «Особисте страхування». 

Мета: Закріплення теми «Особисте страхування». 
План: 

1. Заповнення заяви на укладання договору страхування. 

2. Навчитись вирішувати задачі в особистому страхуванні. 

3. Зробити висновки. 

Хід роботи: 

     1. Заповнення заяви на укладання договору страхування. 
     Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з 

якою страховик зобов`язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову 

виплату або іншій особі, на користь якої укладено договір, а страхувальник – сплатити 

страхову премію у визначені строки та виконувати інші умови договору. 

     Договір страхування укладається на підставі заяви страхувальника відповідно до умов 

правил страхування. У договорі страхування зазначається вид страхування, об`єкт 

страхування, страхова сума, страхові події, страховий тариф, страхова премія, реквізити 

сторін, строки початку та закінчення дії договору. 

     Заповнення заяви. 

2. Вирішення задач. 
Страхове відшкодування – сума компенсації, що її виплачує страховик 

страхувальникові за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком. 

        Задача № 1. 

 

Об`єкт 

страхування 

Вартість 

об`єкта: грн.(W) 

Страхова 

сума: грн.(S) 

Розмір збитку: 

грн.(T) 

 А 50000 30000 16000 

В 50000 20000 30000 

 

Розрахувати страхове відшкодування. 

Рішення: 

                   Q = (T*S) / W 

     де  Q – страхове відшкодування: грн. 

          T – фактична сума збитку: грн. 

          S – страхова сума за договором: грн. 

          W – вартісна оцінка об`єкта: грн. 
Qа = (16000*30000) / 50000 = 9600 грн. 

Qв = (30000*20000) / 50000 = 12000 грн.  

Відповідь: Страхове відшкодування для об`єкта А становить 9600 грн., а для об`єкта       

В = 12000 грн. 

       Задача № 2. 

       Майно підприємства загальною вартістю 400 млн. грн.. застраховане на 200 млн. грн. 

Через пожежу знищено майна на 100 млн. грн. Розрахувати, яку суму страхового 

відшкодування отримає страхувальник. 

Рішення: 

Q = (100*200) / 400 = 50 млн. грн. 

Відповідь: Страхове відшкодування буде становити 50 млн. грн. 



Задача № 3. 

        Розрахувати суму надходжень у страхову компанію під час страхування пасажирів 

потягу, що має 20 вагонів по 36 місць у кожному, від нещасних випадків на транспорті 

при страховому платежі кожного пасажира 0,5 грн. 

Страховий платіж – сума, що її сплачує страхувальник страховикові за 

зобов`язання відшкодувати збитки, завдані застрахованому майну. 

Рішення: 

1. Розраховуємо кількість страхувальників: 20*36 = 720 осіб 

2. Розраховуємо суму надходжень: 750*0,5 = 360 грн. 

Відповідь: Сума надходжень у страхову компанію становить 360 грн. 


