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Класи інженерного  
страхування 

Я спеціально використав в назві 
термін «інженерне страхування», 
оскільки потрібне уточнення поняття 
«Будівельно-монтажне страхування» або 
«Страхування будівельно-монтажних 
ризиків». Це дасть єдину методологіч-
ну основу для всіх учасників будівель-
ного процесу.

В світовій практиці вже давно визна-
чено, що включає в себе «інженерне 
страхування», це: 
	страхування вибуху казанів — 

Boiler Explosion (BE) Insurance; 

	всі ризики підрядника — 
Contractor‘s All Risks (CAR);
	страхування будівельних механіз-

мів і машин — Contractor’s Plant and 
Machinery Insurance (CPM); 
	всі ризики монтажу — Erection All 

Risks (EAR); 
	електронне устаткування — 

Electro nic Equipment (EE);
	страхування невід’ємних дефек-

тів — Inherent Defects Insurance (IDI);
	страхування поломок машин — 

Machinery Breakdown (MB) Insurance; 
	гарантія — Guarantee (G).
У цій класифікації немає поняття буді-

вельно-монтажного страхування. Воно 

Ринок страхування в Україні тільки набирає певних обертів. А точніше, про страхування будівельно-
монтажних робіт або будівельно-монтажних ризиків говорять зацікавлені сторони ринку нерухомості все 
більше та гучніше. Для того щоб бути впевненими у предметі розмови, пропонуємо вашій увазі доповідь 
з конференції по страхуванню кандидата технічних наук, доцента, директора ТОВ «Страховий брокер 
«Дедал» Ібрагіма Габідуліна.

Роль посередників 
в інженерному страхуванні
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включає декілька класів, а саме: CAR, 
EAR, CPM, TPL, G. Лише ці види стра-
хування набули поширення в країнах 
СНД. Інші види страхування технічних 
ризиків — страхування машин та устат-
кування від поломок, електронного 
устаткування тощо поки не отримали 
належного розвитку.

Будівельно-монтажне  
страхування 

Готовність нових і складних систем 
фінансування нещодавно зробила 
можливим розвиток великих і складних 
проектів, як в області цивільного будів-
ництва, так і в індустріальному секторі. 
Успішне завершення цих проектів 
вимагає не лише складніших методів 
керівництва проектом, але й більш 
різносторонніх схем страхування, що 
забезпечить покриття в непередбаче-
них ситуаціях, які можуть поставити під 
загрозу завершення будівництва. CAR і 
EAR поліси є тими інструментами, які й 
служать для захисту об’єктів будівниц-
тва від матеріальних збитків.

Поліс CAR 

По цьому полісу забезпечується 
покриття всіх ризиків підрядника, які 
можуть виникнути на будівельних 
об’єктах будь-якого виду, при цьому 
покриваються збитки будівельних 
робіт, пошкодження устаткування 
будмайданчика і будівельних машин. 
Крім того, пропонується страховий 
захист і від вимог третіх осіб на основі 
матеріального і фізичного збитку, що 
мають зв’язок з проведенням будівель-
них робіт, по яких страхувальник може 
бути змушений нести відповідальність. 
Якщо в ході будівельних заходів про-
водиться монтаж машин, устаткування 
і сталевих конструкцій, то вони можуть 
бути одночасно застраховані в рамках 
страхування CAR, проте лише тоді, 
коли переважає доля будівельних 
робіт.

Поліс EAR 

По даному полісу страховий захист 
передбачається при виконанні мон-
тажних робіт на будмайданчику. Ви-

ключаються ризики виробника, тобто 
збиток в наслідок помилок в конструк-
ції, матеріалу. Проте в окремих ви-
падках «ризик виробника» може бути 
застрахований за рахунок збільшення 
премії, якщо виробник сам виконує 
монтаж застрахованих об’єктів і одно-
часно є страхувальником.

Поліс CPM

В рамках поліса CAR може бути 
укладено договір CPM (Contractors’ 
Plant and Machinery Insurance), ним 
передбачено страхування будівельних 
машин і механізмів на будівельному 
майданчику. Цей вигляд страхування, 
сподіваємося, буде користуватись 
попитом у лізингових компаній, які 
спеціалізуються на оренді будівельно-
го устаткування, це єдиний шлях для 
будівельних компаній — відновити 
застарілі і зношені основні фонди. 
Багато будівельних організацій почало 
набувати в лізинг складної будівельної 
техніки та устаткування (крани, бульдо-
зери, важкі самоскиди, бетононасоси, 
бетонозмішувачі).

Поліс TPL

В рамках полісів CAR/EAR можна 
забезпечити покриття по відпо-
відальності за збиток, заподіяний 
третім особам. Первинне страхування 
будівельних ризиків компенсувало 
лише матеріальний збиток і не вклю-
чало страхування відповідальності 
за збиток третім особам (TPL). До 
теперішнього часу таке положення 
зберігається на деяких розвине-
них ринках, коли TPL страхування 
не включається в поліс страхування 
будівельно-монтажних ризиків. До 
цих країн відносяться США, Німеч-
чина, Швейцарія та Австрія. При TPL 
страхуванні покривається як фізич-
ний, так і матеріальний збиток третім 
особам.

Успішне завершення проектів вимагає не лише 
складніших методів керівництва проектом, але  
й більш різносторонніх схем страхування.

Ібрагім Габідулін,  
директор ТОВ «Страховий брокер «Дедал»
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статистиКа зБитКів По TPL  
страхуванню

Впродовж останніх восьми років 
у Тайвані 90% полісів CAR і 70% по-
лісів EAR випускалися з розділом 
TPL. Це означає, що TPL покриття, 
забезпечене по полісами CAR/EAR, 
широко використовуються місцевими 
підрядниками та інвесторами для 
захисту їх від претензій третіх осіб, 
які майже завжди неминучі в період 
будівництва або монтажу. Середня 
збитковість по страхуванню TPL по 
CAR і EAR полісам була 92,4% і 157,8% 
відповідно протягом того ж періоду 
часу. Одна з самих крупних аварій 
сталася при будівництві третьої лінії 
метрополітену в Сінгапурі. Загальна 
вартість інвестицій склала 6,7 млрд 
сінгапурських доларів. Будівництво 
почалося в 2001 році, його планува-
лося завершити в 2010. Але 20 квітня 
2004 року стався обвал двох стін 
го тової підземної дороги, в результаті 

утворився котлован розміром 150 м 
в довжину, 100 м завширшки і в 30 
м у глиб. Була пошкоджена дорога, 
високовольтні кабелі, газові труби 
та труби водопостачання і багато 
іншого. Загальний збиток склав: по 
майну 25 млн сінгапурських доларів, 
по розділу TPL поліса CAR — 15 млн 
сінгапурських доларів. Причому 
відповідальність підрядчика була за-
страхована лише на 10 млн сінгапур-
ських доларів.

Приблизно така ж аварія, але мен-
шого масштабу, сталася в Києві на 
Московській площі в кінці 2006 року, 
коли обвалилися стіни котловану на 
лінії метрополітену, що будувався. 
Розміри збитку невідомі. Приблизно 
три дні район сидів без інтернету і 
телефонів. Були зруйновані й інші 
інженерні комунікації. А у котлован, 
що утворився, впав кран. Про число 
людських жертв теж невідомо. Напри-
клад, у Харкові 14 серпня 2007 року 
під час прокладання труб в траншеї 

Мал. 1
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глибиною 6 метрів загинули три пра-
цівники водоканалу, яких засипало 
землею через обвал стінок траншеї.

На одній з останніх конференцій  
з будівельної тематики керівник 
наглядового органу Росії повідомив, 
що на 1000 кранів трапляється 334 
випадки із смертельними результата-
ми. Дані по Україні відсутні, як в старі 
радянські часи, коли все було добре. 
Хоча в Києві та на території України 
було немало випадків падіння кранів, 
пожеж, вибухів, в результаті яких 
було завдано збитку третім особам.  
У радянські часи говорили, що Статут 
Озброєних сил СРСР написаний 
кров’ю загиблих. На помилках інших 
вчаться, щоб не допускати їх нада-
лі. Так само і на статистиці збитків 
в будівництві страховики повинні 
вчитися і використовувати цей досвід 
в ризик-менеджменті будівельних 
проектів. Ось тепер поглянемо, яку 
статистику представляє міжнародна 
асоціація IMIA.

статистиКа* 

По кількості зібраної в 2006 році 
премії по інженерному страхуванню 
країни-члени IMIA розмістилися в по-
рядку, вказаному на мал. 1.

У 2006 році лідером по збору пре-
мій по інженерному страхуванню 
серед країн-членів IMIA була Франція. 
Найбільші збитки по інженерному 
страхуванню мали також французькі 
страховики (збитковість 85%). При-
чому велика частка збитків в портфелі 
була по полісах CAR/EAR. Результати 
цього року стали гіршими через 
декілька крупних збитків, один з яких 
склав більше 8 млн євро.

Динаміка зростання премій в краї-
нах-членах IMIA по роках представле-
на на мал. 2.

Згідно із статистикою IMIA, премія, 
зібрана в країнах-членах асоціації 
по полісах CAR/EAR/G, в середньо-
му складає 30% за даними 2004-2006 
років. Динаміка її зростання і сумар-
ний розмір виплачених збитків по цих 
полісах представлені на мал. 3. 

Крупними збитками в класифіка-
ції IMIA вважаються збитки понад 
1 млн євро. На мал. 4 представлена 

динаміка зміни крупних збитків в 
країнах-членах цієї міжнародної 
організації.

На мал. 5 показані графіки зміни 
загальної збитковості по полісах CAR/
EAR/G і збитковості по крупних збит-
ках за даний період.

Що стосується розподілу по полісах 
CAR/EAR за даними 2005-2006 років, 
однією з головних причин виникнен-

ня аварій в 2006 році, що завдали 
матеріальних збитків, є помилки в 
проектах ($46 млн) і пожежі ($31 млн).

Виходячи зі статистики IMIA, най-
більш масштабні збитки мали місце 
в ци вільному будівництві ($55 млн) і 
при будівниц тві заводів з монтажем 
виробничих машин і технологічного 
устаткування ($17,5 млн). Є над чим 
замислитися інвесторам і підрядни-
кам, що реалізують подібні проекти 
в Україні. Краще використовувати 
досвід інших країн, ніж кусати лікті, 
коли такі аварії можуть статися в на-
шій країні.

На статистиці збитків в будівництві страховики 
повинні вчитися і використовувати цей досвід  
в ризик-менеджменті будівельних проектів.

Мал. 2

* В цьому та інших розділах були використані статистичні дані за 2004-2006 роки,  
опубліковані Міжнародною асоціацією страховиків технічних ризиків IMIA
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учасниКи ринКу страхування 
Будівельно-монтажних ризиКів 

і осоБливості страхування

Страхування будівельно-монтажних 
ризиків — це дуже складний вид ді-
яльності, який під силу лише окремим 
страховикам. Ризики дуже великі, 
премії досить маленькі. Тут потрібні 
підготовлені кадри, професіонали 
своєї справи. Всі ці ризики обслуго-
вуються на світових ринках лише 
брокерськими компаніями, оскіль-
ки потрібен професійний підхід до 
ризик-менеджменту, знання в області 
будівельних ризиків. Унікальність цих 
видів страхування доводить обмеже-
на кількість учасників на міжнарод-
ному ринку. Давайте поглянемо на 
кількість членів IMIA. Як було видно 
з мал. 1, в цій дуже солідній світовій 
організації об’єднуються професіона-
ли всього 20 країн, а з кожної країни 
всього декілька страхових компаній. 
Наприклад, Росія представлена лише 
двома найбільшими компаніями: 
«Інгосстрах» і «Гефест». Остання була 
прийнята в цю міжнародну організа-
цію лише в 2004 році. Нашу країну не 
представляє в цій організації жодна 
страхова компанія. Шість найбільших 
перестраховочних компаній світу є 

членами цієї світової асоціації: Munich 
Re, Gen Re, Scor, XL Re Europe, Partner 
Re, Swiss Re. 

У нас же цими ризиками пробують 
займатися страхові компанії, що не ма-
ють ні фахівців, ні відповідних активів 
і навіть досвіду страхування майна від 
вогневих ризиків. Багато ризиків об-
слуговуються кептивними компаніями 
і на ринок не потрапляють. А це може 
призвести до дискредитації в очах 
будівельних компаній ідеї страхування 
і самого ринку страхування в цілому.

стан ринКу страхування 
Будівельно-монтажних ризиКів

Незважаючи на будівельний бум в 
Україні, ці види страхування не в шані  
у підрядників та інвесторів. «Пів-
ень ще не клюнув». Хоча є серйозні 
прецеденти. Візьміть будинок, що 
руйнується, по вул. Жилянській, 120-Б. 
Скільки засобів вистачило підряднику 
на розміщення жителів цього будин-
ку в готелі? Аж на тиждень! А була б 
страховка відповідальності перед 
третіми особами, то на етапі ризик-
менеджменту страховий брокер вже 
підказав би можливі наслідки від 
будівництва на такому маленькому 
п’ятачку величезного житлового 
будинку. Адже останнім часом саме 
так збільшується житловий фонд в 
центральній частині Києва. У США, 
наприклад, страхові компанії, а не 
якийсь державний орган, здійснюють 
розробку регуляторних актів у будів-
ництві. Лише страховики зацікавлені 
у відсутності збитків в будівництві. 
Може, і нам слід перейняти досвід 
цієї країни для організації і розроб-
ки регуляторних документів. Така ж 
картина спостерігається в Германії 
і Австрії, де страхові компанії, а не 
поліція, здійснюють реєстрацію авто-
транспорту. Я вже наводив приклад 
розробки інструкції по проведенню 
тунельних робіт, в якій брали участь 
фахівці багатьох країн, члени міжна-
родних організацій страховиків, а не 
державних наглядових органів.

Наше законодавство в області стра-
хування будівельних ризиків поки 
що досить слабке. Лише Цивільний 
кодекс має відповідні рекомендаційні 

Мал. 3
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норми по страхуванню об’єктів будів-
ництва. Але контролю виконання цих 
норм немає. Якщо будівельні компанії 
почнуть оновлювати свої основні фон-
ди шляхом придбання будівельної тех-
ніки в кредит або лізинг, то лише тоді, 
можливо, вони стануть залучатися до 
страхування — й то під тиском банків 
і лізингових компаній. Це пов’язано з 
багатьма причинами, однією з яких є 
слабка страхова культура населення в 
цілому, будівельних компаній зокрема 
і мала довіра до страхових компаній.

Сьогодні ця галузь розвинена дуже 
слабо. У портфелі навіть серйозних 
системних страховиків премії по 
полісах CAR/EAR складають всього 
декілька відсотків від розміру премій, 
зібраних по майновому вогневому 
страхуванню. Через непрозорість на-
шого ринку і відсутність даних важко 
встановити точніші співвідношення в 
цій галузі.

Прозоріша картина в Росії, оскільки 
вона зобов’язана подавати свої що-
річні звіти в IMIA. Так, по інженерному 
страхуванню в 2006 році було зібрано 
премій на 9,9 млрд рублів (зростання 

68% в порівнянні з попереднім ро-
ком), що склало 4,36% від загального 
об’єму премій, зібраних по майновому 
страхуванню. Причому 90% зібраних 
премій доводиться на страхування 
CAR/EAR. Доля інших видів інженер-
ного страхування дуже незначна. 
Таке зростання зібраних премій по 
CAR/EAR страхуванню — результат 
розвитку економіки і проникнення 
страхування, що продовжується, в 
бізнес-середовище.

У Польщі у деяких брокерів цей 
портфель вже доходить до 30%. 
Перспективи у цій галузі, як і у всій 
економіці в цілому, однакові: прийдуть 
серйозні західні інвестори у будівельну 
індустрію, і цей вид страхування почне 
розвиватися, можливо, навіть через 
своїх брокерів і крупних світових грав-
ців, що вже існують на нашому ринку, 
таких як AXA, Allianz та ін.

яКі ПроБлеми існують у даній 
галузі страхування в уКраїні 

	Велика відповідальність і малі пре-
мії. Тому ці ризики і цей вид страхуван-  
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ня під силу лише серйозним і круп-
ним страховим компаніям, що мають 
облігаторні договори перестраховки 
з крупними західними перестрахуваль-
никами.
	Кептивність цього виду страхуван-

ня (кожен будівельний концерн хоче 
мати власну або афільовану страхову 
компанію). У зв’язку з чим ці ризики не 
потрапляють на ринок страхування.
	Страхування деякими компаніями, 

у тому числі й афільованими, здійсню-
ється по правилах майнового стра-
хування, коли в полісі прописуються 
конкретні ризики: пожежа, вибух, 
стихійні лиха та ін. Звідси і виникають 
конфлікти між страховиком і страху-
вальником при настанні страхового 
випадку. Адже ще в 30-х роках мину-
лого століття за ініціативою німецької 
і британської страхових компаній 

були розроблені програми страху-
вання в будівництві від всіх ризиків 
(Сonractor’s All Risks (CAR), Eraction’s All 
Risks (EAR)).
	Низька страхова культура в буді-

вельних компаніях. Адже в будівель-
них ВУЗах не читають дисципліну по 
страхуванню. 
	Відсутність фахівців в області 

інженерного страхування, до яких 
відноситься страхування будівельно-
монтажних ризиків.
	Повна відсутність і неурегульо-

ваність питань підготовки, навчання 
і сертифікації аджастерів, сюрвейє-
рів. У нас існує монополія Торгово-
промислової палати України в оцінці 
вартості збитку. Її вердикт остаточний 
і оскарженню не підлягає. У Аме-
риці існують два види аджастерів: 
незалежний аджастер і публічний 
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аджастер. Одного наймає страхо вик, 
іншого — страхувальник. Вони і ви рі-
шують спірні питання в оцінці вартості 
збитку, а не сам страховик або якийсь 
представник Торгово-промислової 
палати в регіонах. Як ми можемо 
оцінювати крупні збитки в області 
страхування будівельно-монтажних 
ризиків, покладаючись лише на фахів-
ців Торгівельно-про мислової палати.
	Зацікавленість у страхуванні лише 

в разі «відкатів». В даний час будівель-
ні компанії вибирають страховика за 
принципом — хто більше заплатить 
комісійних.

яКі вимоги до страхових 
КомПаній, що займаються 
страхуванням Будівельно-

монтажних ризиКів? 

Окрім наявності обов’язкової лі цен-
зії на страхування будівельно-мон-
таж них ризиків страхова компанія 
повинна мати: 
	фахівців в даній області і досвід 

проведення таких видів страхування; 
	облігаторні договори перестра-

ховки з крупними зарубіжними компа-
ніями, які є членами IMIA; 
	реальні активи і технічні резерви 

для покриття власних зобов’язань.

роль страхових БроКерів 
При страхуванні Будівельно-

монтажних ризиКів 

У всьому світі ці ризики розміщу-
ються лише через брокерські фірми. 
Дуже велика відповідальність лягає 

на плечі страхувальника при само-
стійному їх розміщенні безпосеред-
ньо у конкретного страховика. А ось 
брокер знає цей ринок зсередини, 
до того ж зобов’язаний захистити 
себе страховкою своєї професійної 
відповідальності, якої не має в Україні 
жоден лікар, юрист, адвокат, суддя, 
топ-менеджер банку або фінансової 
установи. Ось на це слід звернути 
увагу першим особам будівельних і 
лізингових компаній, що здійснюють 
передачу в оренду будівельного 
устаткування, машин і механізмів.

Отже, в розвинених країнах є чітке 
розділення функцій на страховому 
ринку. Із замовниками, постачаль-
никами/виробниками будівельної 
техніки (лізинговими компаніями) 
працюють страхові брокери. Страхові 
компанії виконують функції вироб-
ників страхових послуг, а брокери 
є їх професійними продавцями, а 
для клієнтів — будівельних компа-
ній — професійними консультантами. 
Брокер проводить разом з клієнтом 
ризик-менеджмент, пропонує варіан-
ти покриття його ризиків. Підсумком 
цього етапу є заповнений разом з 
брокером бланк аркуша-заяви, де 
вказуються всі особливості об’єкту 
страхування. На підставі брокер-
ської угоди з клієнтом і отриманого 
аркуша-заяви брокер проводить 
тендер серед страхових компаній і 
вибирає для клієнта найкращі умови 
страхування, складає із страховиком 
договір страхування і несе відпо-
відальність перед клієнтом за дані 
рекомендації.
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