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Поняття інженерного
страхування
У світовій практиці страху�

вання поняття "інженерне стра�
хування" включає такі види:

• страхування вибуху кот�
лів – Boiler Explosion (BE) Insu�
rance;

• всі ризики підрядника –
Contractor's All Risks(CAR);

• страхування будівельних
механізмів та машин – Contrac�
tor's Plant and Machinery Insuran�
ce (CPM);

• всі ризики монтажу –
Erection All Risks (EAR);

• електронне обладнання –
Electronic Equipment (EE);

• страхування невід'ємних
дефектів – Inherent Defects Insu�
rance (IDI);

• страхування поломок ма�
шин – Machinery Breakdown (MB)
Insurance;

• страхування відповідаль�
ності перед третіми особами –
Third Party Liability(TPL);

Отже, як бачимо, в світовій
класифікації немає поняття
страхування будівельно�мон�
тажних ризиків як такого. Нині в
країнах СНД частково отримали
розвиток страхові програми в
будівництві  CAR, EAR, CPM,
TPL. Інші види страхування  MB,
EE поки що рідкість.

Страхові контракти
CAR, EAR, CPM, TPL
Страховий поліс CAR покри�

ває всі ризики підрядника або
інвестора. Страховий захист мо�
же розпочатися від стадії роз�
робки проекту до закінчення
будівництва. Можливе також
страхування на період гарантії.
Цей страховий поліс забезпечує
захист майна, а саме: всіх ма�
теріалів, у тому числі тих, які ви�
користовуються у тимчасових
роботах; підсобних приміщень
на будівельному майданчику;

обладнання підрядника; буді�
вель і зовнішніх фасадів; витрат
на ліквідацію розвалин. Загаль�
ним винятком з цього полісу є
помилки в проекті, плані чи спе�
цифікації.

Поліс EAR оформлюється на
підрядника в тому випадку, якщо
монтажні роботи перевищують
обсяг будівельних робіт. Винят�
ком є ризики виробника облад�
нання (пошкодження через по�
милки в конструкції, матеріалі).
Однак, в окремих випадках "ри�
зик виробника" може бути заст�
рахований за рахунок збільшен�
ня страхової премії, якщо вироб�
ник сам здійснює монтаж заст�
рахованих об'єктів і одночасно є
страхувальником.

Як правило, в будівництві ви�
користовується дороге облад�
нання, пошкодження якого мо�
же принести збитки не лише
підряднику, а й спричинити зат�
римку роботи всієї організації.
Для вирішення цих проблем
розроблено страховий поліс
CPM, призначений для страху�
вання будівельних машин і ме�
ханізмів, що знаходяться на
будівельному майданчику. На�
самперед, цей поліс може стати
в нагоді будівельним та лізинго�
вим компаніям. Справа в тому,
що більшість будівельних ком�
паній мають зношені основні
фонди, оновити які через їх ви�
соку вартість можна лише через
лізинг.

Страховий поліс TPL покри�
ває відповідальність підрядника
чи інвестора перед третіми осо�
бами. Щоправда, страхування
за полісом TPL неможливо здій�
снити окремо від полісів CAR і
EAR.

Вимоги до страхової
компанії
Страхування будівельно�

монтажних ризиків – це дуже

складний вид страхування, який
під силу лише окремим страхо�
вим компаніям. Адже ризики
значні, а страхові премії,
порівняно зі страховими випла�
тами, невеликі. У міжнародній
практиці ризики в будівництві
обслуговують лише брокерські
страхові компанії, які є про�
фесіоналами в своїй справі,
оскільки тут необхідні  спеціаль�
ний підхід до ризик�менеджмен�
ту та знання будівельних ри�
зиків. В Україні страхові компанії
більшою мірою страхують
будівельно�монтажні роботи від
звичайних майнових ризиків –
пожежі, стихійних лих, протип�

равних дій третіх осіб. Разом з
тим, на будмайданчику окрім
класичних, присутня велика
кількість специфічних ризиків,
характерних для даного
будівельного об'єкта. Всі ризики
неможливо перелічити. На
практиці через такі неадекватні
потребам будівельників техно�
логії страхування і формулюван�
ня страхового договору нерідко
виникають проблеми при
відшкодуванні збитків. Страху�
вання за полісами CAR, EAR,
CPM, TPL більш відповідає пот�
ребам страхувальників і захи�
щає їх в разі  настання страхо�
вого випадку.  

Інженерне страхування
Нині страхування в будівництві викликає чимало запитань у будівельників. В дійсності цей вид
страхування тільки починає розвиватися в Україні. Про міжнародну практику страхування
в будівництві та його особливості розповідає директор компанії «Страховий брокер «Дедал»,
кандидат технічних наук, доцент Ібрагім Габідулін
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