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ДОВІДНИК 

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ 
стаття буде корисна при укладанні договору в будь-якій страховій компанії. Якщо Вам сподобався матеріал, можете поширити його 

серед колег. Застрахувати відповідальність приватного виконавця можна у мене на сайті http://isure.pro/liability/pv/  

 

 

Страхування відповідальності приватного виконавця – новий вид, запроваджений Законом України «Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».  

Стаття 24 даного Закону визначає основні вимоги до договору страхування, а саме: 

1. Приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-

правову відповідальність перед третіми особами. 

2. Приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на новий строк не пізніш як за 10 

днів до закінчення дії договору страхування. 

3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного виконавця має становити 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що 

перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів 

заробітної плати станом на початок відповідного календарного року. 

Протягом перших трьох років зайняття діяльністю приватного виконавця мінімальний розмір страхової 

суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця не може бути 

меншим загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного 

виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок 

відповідного календарного року. 
{Частину третю статті 24 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

Строк зайняття діяльністю приватного виконавця обчислюється з дня внесення інформації про 

приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України. 
{Частину третю статті 24 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

До строку зайняття діяльністю приватного виконавця не зараховується строк зупинення діяльності 

приватного виконавця. 
{Частину третю статті 24 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

4. Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнення за виконавчим 

документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають у нього на виконанні, 

перевищує мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності 

приватного виконавця. У такому разі приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на 

належну страхову суму. 
{Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

 

Зазначимо, що вимоги до страхування відповідальності приватного виконавця досить суворі порівняно з 

іншими видами страхування професійної відповідальності (нотаріусів, арбітражних керуючих, державних 

реєстраторів).  

 

Як розібратись у нюансах страхування та розумно зекономити? 

Вид страхування 
Страхування відповідальності приватного виконавця – добровільний вид. Це означає, що кожна страхова 

компанія вільно встановлює тарифи та користується своєю формою договору страхування. Була спроба 

розробити проект договору робочою групою, організованою Центром комерційного права, до якої увійшли 

представники Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, страхових компаній та Ліги страхових 

організацій, але на законодавчому рівні її не затвердили. 

З другої сторони, наявність договору страхування – обов’язкова умова допуску до професії приватного 

виконавця. Але ця обов’язковість не означає, що хтось на державному рівні контролює умови договору 

страхування чи розмір встановленого тарифу, як це здійснюється при обов’язковому страхуванні. 
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Довідково: обов’язкове страхування передбачає, що умови такого виду встановлюються окремим законом 

(наприклад, обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів), чи 

постановою Кабінету міністрів України (наприклад, обов’язкове страхування відповідальності приватного 

нотаріуса). 

Назва ліцензії, яку повинна мати страхова компанія для здійснення страхування відповідальності приватного 

виконавця: 

Ліцензія на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності 

перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 

власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника)] 

Предмет договору страхування, страхові ризики, випадки: 
Предмет договору страхування - майнові інтереси, що не суперечать закону та пов’язані з відшкодуванням 

шкоди, заподіяної третім особам внаслідок неумисних дій або помилки Страхувальника у зв’язку із здійсненням 

діяльності приватного виконавця. Зазначимо, що навмисні дії приватного виконавця, в тому числі незаконні дії -  не 

покриваються договором страхування. 

 

Страховими випадками є події, що мали місце протягом строку дії Договору і з настанням яких виникає 

обов’язок Страховика здійснити страхову виплату. Заявлена подія визнається страховим випадком за 

Договором за одночасної наявності наступних умов:  

1) подія мала місце протягом строку дії Договору;  

2) наявний причинно-наслідковий зв’язок між здійсненням Страхувальником діяльності приватного 

виконавця і заподіянням шкоди третій особі;  

3) вимога (претензія) третьої особи про відшкодування заподіяної Страхувальником шкоди була заявлена в 

письмовій формі протягом строку дії Договору;  

4) факт заподіяння шкоди третій особі є обґрунтованим і доведеним належними доказами. 

 

Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або 

визнаної Страхувальником і погодженої Страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи, у разі 

досудового врегулювання події.  

Виключення за договором страхування в кожній компанії можуть відрізнятись. Отже при підписанні договору 

важливо ознайомитись з їх переліком. 

Математика страхування 
Зануримося у цифри і детально розглянемо, за допомогою яких параметрів можливо знизити вартість 

страховки. На вартість договору страхування впливають наступні чинники: розмір страхової суми, франшиза, 

субліміт. 

Франшиза 

-  це сума, яку страхова компанія не виплачує при настанні страхового випадку.  Це власна участь приватного 

виконавця у покритті збитків. Чим більше франшиза, тим дешевше коштує страховка. Зазвичай у договорах 

страхування передбачена безумовна франшиза у відсотках від страхової суми. Наприклад, страхова сума 3 200 

000 грн – договір має 1% франшизи. Обраховуємо розмір франшизи у гривнях: 3 200 000 грн × 1% = 32 000 

грн. 

Якщо збиток не перевищує франшизу, приватний виконавець відшкодовує третім особам завдані збитки 

самостійно. Якщо збиток перевищує франшизу, страхова компанія покриває ту його частину, що перевищує 

франшизу. Наприклад, шкода оцінюється у 320 000 грн. Страхова компанія виплатить 288 000 грн, а 32 000 грн 

– має оплатити приватний виконавець. 

Зауважте, що при збільшенні страхової суми – збільшиться і франшиза. Наприклад, для страхової суми у 

10 000 000 грн для нашого прикладу всі збитки 100 000 грн приватний виконавець компенсує самостійно. Тому 

якщо Ви збільшуєте суму за вимогами законодавства, замисліться над зменшенням франшизи за певну 

доплату, якщо це необхідно. 
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На початку діяльності приватний виконавець має цілком логічне бажання зекономити на страхуванні. Можна 

прислухатись до порад Мінюста і взяти договір з мінімально можливими параметрами (франшиза 1%), у 

подальшому можна зменшити розмір франшизи за доплату страхового платежу.  

 

Субліміт відповідальності  

- це максимальна виплата за одним страховим випадком, або виплата у розрахунку на одного потерпілого. 

Також субліміти можуть залежати від того, чому/кому завдано збиток: майну чи життю і здоров’ю третіх осіб. 

Згадайте автоцивілку – обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, де 

ліміти відповідальності встановлюються за шкоду майну та життю/здоров’ю третіх осіб. 

Субліміт завжди менше страхової суми, тому і страховка з ним коштує дешевше. Адже страхова компанія уникає 

одноразового великого збитку. При виплаті страхового відшкодування страхове покриття у подальшому (до 

кінця дії договору) зменшується на суму виплати. 

Наприклад, договір зі страховою сумою 3 200 000 грн має субліміт 100 000 грн. Заподіяний збиток у розмірі 

105 000 грн. В цьому випадку страхова компанія відшкодує 100 000 грн, а приватний виконавець 5 000 грн. 

Договір страхування продовжить свою дію зі загальним покриттям 3 100 000 грн, в тому числі 100 000 грн за 

одним страховим випадком. 

На одному з круглих столів Міністерства юстиції України, де обговорювалась діяльність приватних виконавців, 

пролунала інформація, що договір страхування не має обмежувати виплату за одним випадком лімітом, що 

менше за страхову суму. 

Регрес  

Приватні виконавці занепокоєні, що страхова компанія може пред’явити регрес до них. Зазначимо, що при 

страхуванні професійної відповідальності, на відміну від обов’язкового страхування відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, регрес не застосовується.  

Якщо водій скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння, то потерпілому збитки відшкодує страхова компанія, а 

потім у порядку регресу стягне суму виплати з винуватця. При добровільному страхуванні професійної 

відповідальності шкода, завдана потерпілому приватним виконавцем у стані алкогольного сп’яніння – це 

виключення.  

Можлива ситуація, коли через деякий час після виплати страхова компанія знайде факти, які свідчать про те, 

що потерпілий не мав права на отримання страхового відшкодування. В цьому випадку останній має повернути 

страховій виплату. Але тут ситуація вирішуватиметься без матеріальної участі приватного виконавця. 

Підсумовуючи вище написане, хочу зазначити, що я завжди раджу клієнтові перестрахуватися та обирати 

найкращий захист. Особливо у новому виді страхування, де відсутня статистика.  

Наостанок, розглянемо можливий варіант виплат щодо популярного за обговоренням у соціальній мережі 

facebook варіантом договору страхування за 600 грн. 

Варіант страхування  за 6 400 грн Варіант страхування за 640 грн 

Умови: 

Страхова сума 3 200 000 грн 

Франшиза 0% 

Субліміт - немає 

Умови: 

Страхова сума 3 200 000 грн 

Франшиза 5% 

Субліміт - 10% 

Страховий випадок 50 000 грн. 

Страхова компанія виплатить 50 000 грн. 

Страховий випадок 50 000 грн. 

Страхова компанія не виплачує. Адже збиток у 
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Страховий випадок 100 000 грн. 

Страхова компанія виплатить 100 000 грн. 

 

 

 

 
 

Страховий випадок 1 000 000 грн. 

Страхова компанія виплатить 1 000 000 грн. 

Приватний виконавець не платить нічого! 

Замовити такий варіант страхування тут 

50 000 грн не перевищує розмір франшизи 5% 

(160 000 грн). Приватний виконавець самостійно 

врегульовує випадок і платить потерпілому  

50 000 грн. 

 

Страховий випадок 100 000 грн. 

Страхова компанія не виплачує. Адже збиток у 

100 000 грн не перевищує розмір франшизи 5% 

(160 000 грн). Приватний виконавець самостійно 

врегульовує випадок і платить потерпілому  

100 000 грн. 

Страховий випадок 1 000 000 грн 

Страхова компанія виплатить 160 000 грн, адже 

збиток перевищує 5% франшизи, але за 

договором встановлено субліміт 10% (320 000 

грн). Приватний виконавець оплачує франшизу 

160 000 грн і решту шкоди 680 000 грн. Разом 

840 000 грн - або 84% виплати! 

 

Автор - Білик Юлія 

Власник першого спеціалізованого сайту зі страхування професійної відповідальності http://isure.pro/  

тел:  

 (097)706-07-04  

 (050)370-22-24  

 (093)706-07-04 

email: bilyk@isure.pro  
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