


Видавець:
Український науково-дослідний інститут
«Права і економічних досліджень»

Редакція:
Генеральний директор:
Олег Паращак
Фінансовий директор:
Наталя Лисенко
Аналітик:
Олексій Ромащенко
Відділ передплати:
Наталя Кучер

Голова Редакційної ради:
Олександр Залєтов, к.е.н., доцент

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №7026 від 03.03.2003

Адреса редакції:
Україна, 02660, м Київ,
вул. Є.Сверстюка, 11А, офіс, 508/1.
Тел./Факс: +38 (044) 516-85-60, 
Тел./Факс: +38 (044) 496-46-19
Веб-сайт: insurancetop.com
E-mail: info@insurancetop.com
E-mail: info@insurancetop.com

© Insurance TOP, 2001-2020

Матеріали, опубліковані в «Insuance TOP», потрапляють під дію положень про авторське право і не можуть 
бути використані частково або повністю методом фото-ксерокопіювання, в електронному виді або  
відео-звуковим записом з будь-якою метою і переведені на іншу мову без письмового дозволу Редакції. 
Концепція, зміст і дизайн є інтелектуальною власністю видавця. Відповідальність за достовірність 
інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. Статистичні дані по страховому ринку України  
є інтелектуальною власністю  ТОВ УНДІ «Права та економічних досліджень».

Оформити передплату на журнал
«Insurance TOP» Ви можете  
в агенціях передплати та Редакції:

«УКРПОШТА»: підписний індекс 08050
«Меркурій»: тел./факс +380 56 744-16-61
Редакція: тел./факс: +380 44 516-85-60

Insurance TOP #1(69)2020 ЗМІСТ

Даний номер журналу «Insurance TOP» 
підготовлений виключно в інформаційних цілях 
і не є пропозицією купити або продати 
відповідні фінансові інструменти. 

Думки, оцінки та рекомендації, наведені в журналі, 
є точкою зору авторів цього номера «Insurance 
TOP». Думка «Insurance TOP» може не збігатися  
з думками авторів, викладеними в даному журналі. 
«Insurance TOP» не несе відповідальності  
за операції третіх осіб, здійснених на основі думок, 
оцінок і рекомендацій, викладених в даному 
журналі.
Представлена в огляді інформація отримана  
з джерел, які «Insurance TOP» розглядає як надійні, 
однак не несе відповідальність за їх достовірність  
і повноту. Описи ринків і компаній не претендують 
на повноту. Думки, оцінки та рекомендації, наведені 
в даному матеріалі, не можуть розглядатися в 
якості єдиної підстави для здійснення операцій  
на страховому ринку. Кожен учасник ринку повинен 
самостійно приймати рішення, використовуючи 
«Insurance TOP» лише як один із засобів, 
що сприяють прийняттю виважених рішень.

2  Олександр Залєтов, Нацкомфінпослуг. Страховий ринок 2019: від 
пандемії до розвитку

6  Володимир Шевченко, МТСБУ. Інновації у страхуванні сприяють 
розвитку всього суспільства

8  Олена Ульє, УНІКА. Страхування - складний продукт, і він вимагає якісної 
експертизи

10  В'ячеслав Гавриленко, ARX. Результат ребрендингу перевищив наші 
очікування

12  Сергій Авдєєв, Олександр Солоп, Марина Авдєєва, Максим Туз, 
Арсенал Страхування. Ризикуючи “власною шкурою”

14  Павло Царук, ТАС. Наша мета - в найближчі роки стати компанією №1 
на страховому ринку України

16  Руслана Міхневич, Оранта. Шукаємо можливості. Віримо, що страховий 
ринок можна зробити ліпшим

18  Янко Ніколов, Євроінс Україна. Страхування - найкраща інвестиція під 
час кризи

20  Ірина Гевель, Альфа Страхування. Диверсифікований портфель - 
рятівний жилет для страховика в кризу

22  Антон Кіяшко, Нафтагазстрах. Медичним страхуванням по коронавірусу. 
Досвід Китаю та реформа в Україні

24  Юлія Добренкова, КРОНА. Ті, хто вважають, що ДМС - збитковий вид 
страхування, просто не вміють ним керувати

26 Андрій Артюхов, VUSO. 2 мільйони туристів за 2019 рік!

28  Михайло Демків, ICU. Стратегія фінансового сектору України до 2025 
року. Чого чекати?

30 Олександр Петриченко, ProfITsoft. FINTECH у смартфоні

32  Галина Ким, Ю.Ес.Ай. Успіх електронної автоцивілки став для нас 
мотивацією розробити інші цифрові страхові продукти

33  Віталій Коваленко, КД Життя. Що очікує небанківський фінансовий 
ринок від нового Регулятора?

34  Тетяна Рижова, ІНГО Життя. Фінансова грамотність та податкові 
преференції - запорука успішного розвитку Life-страхування

ПІДСУМКИ СТРАХОВОГО РИНКУ 2019

37 Результати роботи компаній страхування життя

40 Результати роботи компаній ризикового страхування

51 Результати страховиків в розрізі видів страхування

60 Результати роботи компаній в розрізі регіонів України





За галь на тен денція стра хо во го рин ку

У 2019 році у порівнянні з по пе реднім
ро ком у стра хо виків Ук раїни збіль шив ся
об сяг над ход жень ва ло вих стра хо вих
премій на 3 633,7 млн грн (7,4%), а об сяг
чис тих стра хо вих премій  � на 5 161,7 млн
грн (15,0%). Та ким чи ном, за 2019 рік част -
ка ва ло вих стра хо вих премій у відно шенні
до ВВП ста но ви ла 1,3%, що на 0,1 в.п. мен -
ше в порівнянні з 2018 ро ком; част ка чис -
тих стра хо вих премій у відно шенні до
ВВП за ли ши лась на рівні 2018 ро ку та
ста но ви ла 1,0%.

Стра хо вий ри нок Ук раїни за ос танні
ро ки знач но зріс не ли ше в час тині от ри -
ма них стра хо вих пла тежів і здійсне них
стра хо вих вип лат, а й прий ня тих стра хо -
вих зо бов'язань. Нап рик лад, стра хові ре -
зер ви ста ном на 31.12.2019  зрос ли на 
2 583,2 млн грн (9,6%) у порівнянні з ана -
логічною да тою 2018 ро ку, при ць о му ре -
зер ви зі стра ху ван ня жит тя зрос ли на
938,6 млн грн (10,1%), технічні ре зер ви �  на
1 644,6 млн грн (9,3%). У порівнянні з ана -
логічною да тою 2018 ро ку збіль ши лись та -
кож такі по каз ни ки, як за гальні ак ти ви
стра хо виків на 373,5 млн грн (0,6%), з них
ак ти ви, виз на чені за ко но да в ством для
пок рит тя стра хо вих ре зервів � на 

3 943,4 млн грн (9,7%).
Нові ви мо ги, які пе ред ба чені По ло -

жен ням про обов'яз кові кри терії та нор -
ма ти ви дос тат ності капіта лу та пла то сп -

ро мож ності, ліквідності, при бут ко вості,
якості ак тивів та ри зи ко вості опе рацій
стра хо ви ка, зат ве рд же но го роз по ряд -
жен ням Нац комфінпос луг №850 від
07.06.2018, спри я ли не тіль ки по си лен ню
пла то сп ро мож ності стра хо вих ком паній
че рез пок ра щен ня струк ту ри прий нят них
ак тивів (табл. 1), але і поліпши ли ре зуль -
та тивність їх інвес тиційної політи ки. 

Ри нок роздрібно го стра ху ван ня

Прак ти ка по ка зує, що за підсум ка ми
2019 ро ку до ТОП�10 найбільш зат ре бу ва -
них на се лен ням Ук раїни стра хо вих пос луг
увійшли: стра ху ван ня жит тя � 4,491 млрд
грн (+20,8%), обов'яз ко ве стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників на зем них транс по рт них за собів
(ОСАЦВ) � 4,297 млрд грн (+11,9%), стра -
ху ван ня на зем но го транс пор ту (КАС КО) �
4,280 млрд грн (+18,9%), ме дич не стра ху -
ван ня � 1,624 млрд грн (+24,3%), стра ху -
ван ня від не щас них ви падків � 1,392 млрд
грн ( +9,3%) стра ху ван ня у сис темі "Зе ле на
кар та" � 1,316 млрд грн (+36,5%), стра ху -
ван ня май на � 1,214 млн грн (+8,5%) стра -
ху ван ня ту ристів � 1,187 млрд грн (+52,1%),
стра ху ван ня на ви па док хво ро би � 595 млн
грн (+37,7%) і стра ху ван ня фінан со вих ри -
зиків � 436 млн грн (+20,4%).

Стабілізація стра хо во го рин ку
внаслідок ак тив них ре гу ля тор них дій в ос -
танні ро ки з бо ку Нац комфінпос луг спри я -
ла підви щен ню рівня зацікав ле ності та
довіри на се лен ня до стра хо вих пос луг.
Зок ре ма, стра хові ком панії Ук раїни за
2019 рік одер жа ли від фізич них осіб стра -
хо вих пла тежів на су му 21,632 млрд грн,
що на 17,4% або на 3,201 млрд грн, біль ше,
ніж за 2018 рік.

Як що в 2014�2016 рр. зрос тан ня стра -
хо вих пос луг на се лен ню бу ло пов'яза но
пе ре важ но з кур со ви ми різни ця ми, то в
2017�2019 рр., перш за все, за ра ху нок
збіль шен ня по пи ту на стра ху ван ня у гро -
ма дян, які ак тив но по до ро жу ють, піклу -
ють ся про своє здо ров'я та своїх близь ких,

Страхнагляд
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Табл. 1. Структура прийнятних активів страховиків



а та кож ду ма ють про за без пе чен ня
"фінан со вої по душ ки без пе ки" в ста -
рості. Так, нап рик лад, в 2019 році
кількість заст ра хо ва них за прог ра ма -
ми стра ху ван ня жит тя збіль ши ла ся
на 52,4%, стра ху ван ня ту ристів на
49,3%, стра ху ван ня в сис темі "Зе ле на
кар та" � на 50,3%, стра ху ван ня на зем -
но го транс пор ту (КАС КО) � на 67,2%,
доб ровіль но го стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів � на 39,9%.

Стабіль но стра хо ви ки на ро щу ють
об ся ги стра хо вих вип лат на се лен ню.
Так за 2019 рік гро ма дя нам вип ла че но
6,618 млрд грн, що на 11,9%, або на 705
млн грн біль ше, ніж у 2018 році.

Ос нов на час ти на стра хо вих вип -
лат на се лен ню здійсне на за до го во ра -
ми обов'яз ко во го стра ху ван ня цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників на зем них транс по рт них за собів
(ОСАЦПВ) � 2,026 млрд грн (+19,2%),
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту
(КАС КО) � 1,951 млрд грн (+12,4), ме -
дич но го стра ху ван ня (без пе ре рв не
стра ху ван ня здо ров'я) � 1,156 млрд
грн (+ 14,1%) і стра ху ван ня жит тя �
576 млн гр (�18,3%).

У 2020 році, а за пе симістич ним
сце нарієм на найб лижчі ро ки, пан -
демія ко ро на ви ру са і гло баль на ре -
цесія вне суть свої суттєві ко рек ти ви
на ри нок стра хо во го рин ку Ук раїни.
Це мо же про я ви тись стаг нацією пев -
них видів стра ху ван ня, низь ким
інвес тиційним до хо дом, об ме женістю
прог рам пе ре ст ра ху ван ня. В решті це
при ве де до погіршен ня інвес тиційно го
кліма ту на стра хо во му рин ку.  

З од но го бо ку очікуєть ся серйоз на
стаг нація в сег менті стра ху ван ня ту -
ристів, авіаційно го стра ху ван ня, стра -
ху ван ня жит тя, стра ху ван ня в сис -
темі "Зе ле на кар та", стра ху ван ня на -
зем но го транс пор ту (КАС КО), стра -
ху ван ня ван тажів та ба га жу, зрос тан -
ня стра хо вих та рифів ме дич но го
стра ху ван ня та інших соціаль но важ -
ли вих видів. 

З іншо го, збіль шуєть ся пот ре ба у
на данні стра хо вих пос луг дис -
танційно. Як що в час тині ук ла дан ня
до го ворів стра ху ван ня діюче за ко но -
да в ство вже ство ри ло відповідні пра -
вові умо ви, і сло во за ли шаєть ся за
технічним за без пе чен ням з бо ку стра -
хо виків, то в час тині дис танційно го
вре гу лю ван ня стра хо вих ви падків
пра во ва ба за ще відстає. Так чин не за -
ко но да в ство вста нов лює, що стра хо -
ви ки для здійснен ня стра хо вих вип -
лат, нап рик лад, при хво робі або не -
щас но му ви пад ку по винні от ри ма ти
від заст ра хо ва них вик люч но оригіна -
ли та ких до ку ментів, як нап рав лен ня,
ре цеп ти, ви пис ки з приз на чен ня ми
ліка ря з історії хво ро би або ам бу ла -

тор ної карт ки то що. Од нак, та ка си ту -
ація приз во дить до до дат ко вих труд -
нощів для заст ра хо ва них, оскіль ки
во ни не завж ди мо жуть на да ти стра -
ховій ком панії оригіна ли та ких ме -
дич них до ку ментів, а в умо вах ка ран -
ти ну це стає прак тич но не мож ли вим.

Щоб оціни ти рівень цієї проб ле ми
слід вра ху ва ти той факт, що щоміся -
ця вітчиз няні стра хо ви ки вре гу лю ють
по над 220 тис. звер нень гро ма дян у
зв'яз ку з хво ро ба ми і не щас ни ми ви -
пад ка ми в рам ках стра ху ван ня жит -
тя, здо ров'я і пра цез дат ності, близь ко
25 тис. звер нень у зв'яз ку з уго на ми,
про тип рав ни ми діями третіх осіб і
пош код жен ня ми в ре зуль таті ДТП в
рам ках ав то мобіль но го стра ху ван ня, а
та кож близь ко 5 тис. звер нень у зв'яз -
ку з по же жа ми і стихією в рам ках
стра ху ван ня май на. Заз на чені стра -
хові вип ла ти здійсню ють ся ли ше
після збо ру не обхідних до ку ментів,
ду же час то це по винні бу ти оригіна ли.

Та ким чи ном, стра тегічним нап -
рям ком роз вит ку роздрібно го стра ху -
ван ня по вин не ста ти зап ро вад жен ня
пов ноцінної мо делі дис танційно го вре -
гу лю ван ня стра хо вих ви падків. Зок -
ре ма, на ра ху ван ня заст ра хо ва ним
сум стра хо вих вип лат, стра хо вих
відшко ду вань, ви куп них сум або їх
час тин за до го во ра ми стра ху ван ня
про по нуєть ся здійсню ва ти на підставі
відповідної за я ви за фор мою, вста нов -
ле ною та ким стра хо ви ком з ура ху -
ван ням ви мог за ко но да в ства, по да ної
стра хо ви ку в розмірі та на умо вах,
виз на че них до го во ром або ак та ми за -
ко но да в ства. Крім то го, про по нуєть ся
на да ти мож ливість стра хо ви кам
здійсню ва ти вип ла ти на підставі не
тіль ки оригіналів до ку ментів, а й їх
копій, в по ряд ку вста нов ле ним без по -
се редньо стра хо ви ком з мо мен ту
опубліку ван ня на йо го сайті. 

Прий нят тя Нац комфінпос луг
відповідних змін за без пе чить мож -
ливість дис танційно го по дан ня гро ма -
дя на ми за я ви на стра хо ву вип ла ту,
доз во лить змен ши ти бю рок ра тич не
на ван та жен ня при вре гу лю ванні
стра хо вих ви падків, змен шен ня опе -
раційних вит рат стра хо виків і ско ро -
ти ти стро ки здійснен ня стра хо вих
вип лат, що особ ли во важ ли во не тіль -
ки в період ка ран ти ну, а й в по даль -
шо му для клієнто орієнто ва но го роз -
вит ку стра хо во го рин ку.

Ра зом з тим, по даль ший роз ви ток
рин ку роздрібно го стра ху ван ня за ле -
жить не тіль ки від прий нят тя змін до
за ко но да в ства, спря мо ва них на прис -
ко рен ня фінан со вої інклюзії циф ро -
вих і мобіль них тех но логій, але і від
ре аль них мож ли вос тей стра хо вих
ком паній за лу чи ти інвес тиції для за -
без пе чен ня без пе ки та дос туп ності

Insurtech. Крім то го важ ли во по вер -
ну ти ся до дис кусії що до вне сен ня змін
до По дат ко во го ко дек су Ук раїни,
спря мо ва них на сти му лю ван ня роз -
вит ку доб ровіль но го ме дич но го стра -
ху ван ня, кор по ра тив но го дов го ст ро -
ко во го стра ху ван ня жит тя, а та кож
ство рен ня умов підви щен ня по пи ту
для інших видів стра ху ван ня, які є
соціаль но важ ли ви ми для гро ма дян.
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Сума вкладів 
тис, грн

Сума вкладів  
тис, грн

№ ІІІ. Банки з приватним капіталом Сума вкладів  тис, 
грн

№ І. Банки з державною часткою

№  ІІ. Банки іноземних банківських груп

Табл. 2. Структура банківських депозитів
страховиків на 31.12.2019

(згідно розподілу за групами встановленого
рішенням Комітету з питань нагляду та

регулювання діяльності банків НБУ від 29 грудня
2017 року № 444)



Співпра ця с країна ми ОЕСР

Ре гу ля тор не се ре до ви ще стра хо во го
рин ку Ук раїни при вер тає ува гу країн Ор -
ганізації еко номічно го співробітницт ва і
роз вит ку (ОЕСР) до співпраці. Зок ре ма,
лібе ралізація про це дур реєстрації до го -
ворів пе ре ст ра ху ван ня, по си лен ня
ліцензійних ви мог, які спри я ли ви ве ден ню
з рин ку неп ла то сп ро мож них гравців (за
2019 рік і за 3 місяці 2020 ро ку з Дер жав но -
го реєстру фінан со вих ус та нов вик лю че но
66 стра хо виків, що скла ло 24% ста ном на
по ча ток 2019 ро ки), вста нов лен ня до дат ко -
вих ви мог до обов'яз ко вих кри теріїв і нор -
ма тивів дос тат ності капіта лу та пла то сп -
ро мож ності, ліквідності, при бут ко вості,
якості ак тивів та ри зи ко вості опе рацій
якістю ак тивів стра хо виків. Крім то го,
знач ний вплив спри я ла ва лют на лібе -
ралізація і стабільність кур су національ ної
ва лю ти.

Вплив стра хо виків з по ход жен ням
капіта лу з країн ОЕСР на стра хо вий ри нок
Ук раїни мож на оха рак те ри зу ва ти як
істот ний. Ста ном на 31 груд ня 2019 ро ку
ак ти ви, виз на чені За ко ном Ук раїни "Про
стра ху ван ня", у них скла ли 19,6 млрд грн.
(44% су куп них ак тивів стра хо вих ком -
паній), технічні ре зер ви скла ли 9,3 млрд
грн (48,2%), ре зер ви зі стра ху ван ня жит тя
� 7,5 млрд грн (72,8%), вкла ди в бан ках � 7,5
млрд грн (45,9%), ОВДП � 7,3 млрд грн
(76%), пра ва ви мо ги до пе ре ст ра хо -
виків�не ре зи дентів � 2,9 млрд грн. (82,9%).
Та кож заз на чені стра хо ви ки по ка за ли
гар ну ди наміку на дан ня стра хо вих пос луг.
Зок ре ма, за 2019 рік во ни от ри ма ли стра -
хо вих пла тежів в розмірі по над 15 млрд
грн. (зрос тан ня на 21,8%) і здійсни ли стра -
хо вих вип лат на су му по над 4,4 млрд грн.
(зрос тан ня на 9,5%), що ста но вить
відповідно 28,3% та 30,9% об сягів по рин ку.
При ць о му вит ра ти на оп ла ту праці скла -
ли 50,6% по рин ку, а спла че но го по дат ку на
при бу ток � 36,9%.

По си люєть ся співпра ця вітчиз ня них
стра хо виків в час тині розміщен ня ри зиків
у пе ре ст ра ху ван ня на рин ках ОЕСР. Так
на пе ре ст ра хо виків з цих країн в 2018 році
при па да ло 91% пе ре ст ра ху валь ної премії,
відда ної за кор дон ук раїнсь ки ми стра хо -
ви ми ком паніями, а вже в 2019 році � 97,1%.
По си люєть ся зна чен ня пе ре ст ра хо виків з
країн ОЕСР і в час тині вип лат стра хо вих
відшко ду вань. Зок ре ма за 2018 рік цей по -
каз ник склав 95%, а за 2019 рік � 97,6%.

За 2019 ро ку об сяг пе ре ст ра хо вої
премії, пе ре да ної вітчиз ня ни ми стра хо ви -
ка ми до країн ОЕСР, склав 3,2 млрд грн, а
розмір вип лат пе ре ст ра хо ви ка ми з цих
країн � 2,2 млрд грн, що відповідно на 17,4%
і 11,9% біль ше , ніж за 2018 рік. В ос нов но -
му пе ре ст ра хо ву ють ся ри зи ки стра ху ван -
ня май на (28,2%), стра ху ван ня ав тот ра нс -
пор ту (15,2%), обов'яз ко во го стра ху ван ня
ав то цивіль ної відповідаль ності (15,7%) і

авіаційно го стра ху ван ня (9,4%).
У 2019 році з 35 країн�членів ОЕСР

найбільш ак тив но співпра цю ва ли з Ук -
раїною в сфері пе ре ст ра ху ван ня стра хо -
ви ки і спеціалізо вані пе ре ст ра ху валь ни ки
з Німеч чи ни, на яких до ве ло ся 22,3% об -
сягів премій з пе ре ст ра ху ван ня, Австрії
(19,4%), Ве ли коб ри танії (17,3% ), Польщі
(10%), Швей царії (7%), Франція (6%), США
(3,6%), Чехії (3,3%), Італії (1,8%), Ірландії
(1,4% ), Люк сем бур гу (1,4%) та Бельгії
(1,2%), а на реш ту до ве ло ся мен ше 1%.

Знач на час ти на участі в стра хо вих
вип ла тах за 2019 рік при па ла на пе ре ст -
ра хо виків із Швей царії (44,4%), Німеч -
чи ни (20,2%), Польщі (14,9%), Австрії
(7,5%), Ве ли коб ри танії (4,1 %), Чехії
(2,2%), Франції (1,8%) та Італії (1,4%), а

на реш ту до ве ло ся мен ше 1%.
Зрос тан ня збит ко вості пе ре ст ра ху -

валь но го порт фе ля, що спос терігаєть ся
в ос танні ро ки, мо же зни зи ти інте рес
провідних міжна род них пе ре ст ра хо -
виків до ри зиків з Ук раїни.

Очікуєть ся, що пан демія і на су ваєть -
ся гло баль на ре цесія спри я ти муть ско -
ро чен ню пе ре ст ра ху валь но го при сут -
ності країн ОЕСР в нашій країні. То му
для збе ре жен ня інвес тиційної при ваб -
ли вості май бутній ре гу ля тор стра хо во го
рин ку Ук раїни по ви нен бу де про де мо н -
стру ва ти конк ретні дії не тіль ки в час -
тині по си лен ня стра хо во го наг ля ду, але
перш за все, спря мо ва них на роз ви ток
діючих видів стра ху ван ня і створінь
умов для но вих.
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Табл. 3. ТОП-20 країн за обсягом перестрахових премій, 2018-2019

Табл. 4. ТОП-20 країн за обсягом перестрахових виплат, 2018-2019





Як Ви оцінюєте підсум ки 2019 р. в га -
лузі ОСЦПВ?

� Поч ну з міжна род но го стра ху ван ня,
бо ми ну лий рік мож на наз ва ти справжнім
ро ком до сяг нень для ук раїнсь ко го сег мен -
ту "Зе ле ної карт ки". Та кож в 2019 році
роз по ча ли ся серйозні зміни у масш та бах
всієї міжна род ної сис те ми: зап ла но ва ний
пе рехід на но вий чор но�білий фор мат
блан ку стра хо во го сер тифіка ту, що ста не
кро ком до елект рон но го полісу міжна род -
но го стра ху ван ня "Зе ле ної карт ки". За раз
ро бо ча гру па МТСБУ пра цює над імпле -
мен тацією цієї інно вації для Ук раїни.

На га даю, що з лю то го 2019 р. Дер жав -
на При кор дон на Служ ба Ук раїни (ДПСУ)
про во дить пе ревірку на яв ності та чин ності
стра хо вих сер тифікатів "Зе ле на карт ка"
під час пе ре ти ну кор до ну на виїзд ук -
раїнсь ки ми ав тов лас ни ка ми. Пе ревірка в
ав то ма тич но му ре жимі здійснюєть ся
шля хом за пи ту до ЦБД МТСБУ. 

За рік функціону ван ня сис те ми ав то -
ма ти зо ва них пе ревірок ми от ри ма ли
значні ре зуль та ти: май же при пи ни лись
спро би пред'яви ти фаль шиві чи фаль -
сифіко вані стра хові сер тифіка ти, змен ши -
лась кількість на ма гань пе рет ну ти кор дон
без чин но го полісу. Щоб був зро зумілим
масш таб, на ве ду циф ри: за місяць до ЦБД
МТСБУ над хо дить по над мільйон за питів
від ДПСУ як на пе ревірку стра хо вих сер -

тифікатів "Зе ле на карт ка" (для автівок ук -
раїнсь кої реєстрації, що пря му ють за кор -
дон), так й внутрішніх полісів ОСЦПВ для
ук раїнсь ких транс по рт них за собів, що по -
вер та ють ся до країни.

По каз ни ки, що ха рак те ри зу ють ро -
бо ту ук раїнсь ко го сег мен ту міжна род но -
го стра ху ван ня за 2019 р., ду же пе ре кон -
ливі.

� Кількість ук ла де них до го ворів
міжна род но го стра ху ван ня "Зе ле на карт -
ка" в 2019 р. скла ла 1,08 млн. шт., що на
43,6% біль ше ніж в по пе реднь о му 2018 р.

Су ма на ра хо ва них стра хо вих премій
зрос ла на 26,8%, сяг нув ши по каз ни ка по -
над 1,63 млрд. грн. В 2018 р. цей по каз ник
ста но вив май же 1,29 млрд. грн. Кількість
спла че них ви мог скла ла 5953 шт. (зрос -
тан ня на 15,5%). Стра хо ви ки�повні чле ни
Бю ро спла ти ли за ви мо га ми іно зем них
Бю ро по над 15,4 млн. євро, що на 32,2%
біль ше, ніж по каз ник 2018 р. 

Це на оч ний прик лад, що зап ро вад -
жен ня су час них підходів і рішень у сфері
ОСЦПВ ство рює пе ре ва ги для всіх учас -
ників до рожнь о го ру ху. Від ав то ма ти зо -
ва них пе ревірок на яв ності "Зе ле ної карт -
ки" виг ра ли ук раїнські ав тов лас ни ки, які
ма ють стра хо вий за хист у по до ро жах за
кор дон, поз бав лені ри зи ку штраф них
санкцій за відсутність стра хо во го сер -

тифіка ту або не обхідності у ви пад ку ДТП
ком пен су ва ти шко ду пост раж да ло му з
влас ної ки шені. Виг ра ли стра хо ви ки, що
ста ли от ри му ва ти біль ше над ход жень за
цим ви дом стра ху ван ня, виг ра ла дер жа -
ва, що зібра ла біль ше по датків.

Чи та ке са ме ди намічне зрос тан ня
відбу ва лось у сег менті внутрішнь о го
стра ху ван ня? 

� Як тіль ки бу де зап ро вад же на сис -
тем на пе ревірка на яв ності внутрішніх
полісів ОСЦПВ, так і ста неть ся. Ць о го ро -
ку зап ла нуємо низ ку за ходів, що сфор му -
ють пе ре ду мо ви для зап ро вад жен ня сис -
те ми конт ро лю за на явністю внутрішніх
полісів ОСЦПВ. В пер шу чер гу, не обхідно
внес ти зміни до за ко но дав чих актів, яки -
ми ре гу люєть ся про це ду ра конт ро лю, в
то му числі до за ко ну "Про ОСЦПВ". Та -
кож тре ба по бу ду ва ти сис те му обміну да -
ни ми між прог рам ни ми комп лек са ми
віде офіксації, що ви ко рис то ву ють під -
розділи Нац поліції, і ЦБД МТСБУ. Не бу -
ду за раз розк ри ва ти всі пла ни, але ми та -
кож розг ля даємо мож ливість зап ро вад -
жен ня де я ких кре а тив них та інно -
ваційних підходів до вирішен ня проб ле ми
за без пе че ності транс по рт них за собів
стра хо вим за хис том.

По ки що сег мент внутрішнь о го стра -
ху ван ня ОСЦПВ де мо н струє стабіль не
зрос тан ня на декіль ка відсотків щорічно.
В 2019 р. кількість ук ла де них до го ворів
ОСЦПВ пе рет ну ла поз нач ку в 8 млн. шт.
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Інновації у страхуванні сприяють
розвитку всього суспільства

Володимир Шевченко, Генеральний директор МТСБУ



(+3,7%), су ма стра хо вих пла тежів скла -
ла май же 5,1 млрд. грн., що на 13,5%
біль ше, ніж в 2018 р. Стра хо ви ки
ОСЦПВ зро би ли май же 140 тис. вип лат
пост раж да лим в ДТП (+16,3%), су ма
вип лат зрос ла на 19,5% і скла ла по над
2,5 млрд. грн.

По каз ни ки рин ку важ ливі, во ни
свідчать про йо го роз ви ток, але най го -
ловніші підсум ки ро ку � що зроб ле но
для стра ху валь ників, учас ників до -
рожнь о го ру ху, пост раж да лих в ДТП,
як пок ра щив ся рівень їх за хис ту.

Щоб Ви виз на чи ли, як ос новні до -
сяг нен ня ми ну ло го ро ку у ць о му нап -
рям ку? Що він приніс ав тов лас ни кам,
пост раж да лим в ДТП?

� З ве рес ня ми ну ло го ро ку на 30%
підви щені мак си мальні су ми (ліміти)
вип лат, те пер во ни ста нов лять 130 тис.
за шко ду май ну та 260 тис. за шко ду, за -
подіяну жит тю та здо ров'ю пост раж да -
лих. Са ме стра хо ви ки та МТСБУ бу ли
ініціато ра ми пе рег ля ду лімітів, Нац -
комфінпос луг підтри ма ла на шу про по -
зицію.

Ми підніма ли та кож пи тан ня підви -
щен ня лімітів вип лат за європ ро то ко -
лом, во но має бу ти виріше не ць о го ро ку.
По пу лярність європ ро то ко лу як спо со -
бу оформ лен ня ДТП зрос тає, за підсум -
ка ми ми ну ло го ро ку біль ше ніж тре ти на
(34%) вип лат здійсне но за ним, су ма та -
ких вип лат зрос ла на 33%, тож збіль -
шен ня лімітів є ак ту аль ним.

У стра ху валь ників бу ло ба га то по бо -
ю вань, що пе рег ляд мак си маль них сум
вип лат мо же приз вес ти до знач но го по -
до рож чан ня полісів ОСЦПВ. Ми ма ло
не всім рин ком пе ре ко ну ва ли, що не
тре ба ць о го бо я тись. За раз мо жу ска за -
ти, що по бо ю ван ня бу ли безпідстав ни -
ми: розмір се реднь о го пла те жу за
підсум ка ми 2019 р. зріс всь о го на 9%.

Ми спос терігаємо, як ри нок ОСЦПВ
роз вер таєть ся об лич чям до стра ху -
валь ни ка: май же на 10 днів ско ро тив ся
се редній строк вре гу лю ван ня стра хо -
вих подій (до 88 днів), змен ши лись
кількість і рівень скарг, стра хо ви ки кон -
ку ру ють за клієнта на ос нові якості вре -
гу лю ван ня та сервісу. 

Зверніть ува гу, як стрімко роз ви ва -
ють ся елект ронні сервіси у стра ху ванні.
Во ни відповіда ють за пи ту су час них лю -
дей, які хо чуть ку пу ва ти будь що � хоч
квит ки, хоч піцу, хоч стра хові поліси �
швид ко, зруч но, у будь�який час з
будь�якої точ ки світу. За ми ну лий рік ук -
ла де но по над 1,2 млн. елект рон них до го -
ворів ОСЦПВ, ста ном на кінець лю то го
маємо май же 1,7 млн. шт. за весь період
ро бо ти сис те ми. Част ка елект рон них до -
го ворів ОСЦПВ за підсум ка ми 2019 р.
ста но вить май же 15% від за галь ної кіль -
кості ук ла де них до го ворів, тоді як в 2018
р. во на ста но ви ла ли ше близь ко 2%.

Про пе ре ва ги елект рон но го полісу
для ав тов лас ників ска за но ба га то, мен -
ше висвітлюєть ся те, що елект ронні до -
го во ри еко номічно ефек тивні для стра -
хо виків. Ще на по чат ку зап ро вад жен ня
сис те ми "елект рон ний поліс" ми звер та -
ли ува гу, що е�поліс ОСЦПВ змен шить
вит ра ти стра хо виків і доз во лить оп -
тимізу ва ти бізнес�про це си. Ско ро чен ня
вит рат ча су стра хо вої ком панії на ру -
тинні опе рації � ре сурс, який вкла даєть -
ся у підви щен ня сервісу, роз роб ку но -
вих про дуктів то що.

Про ци тую Га ли ну Кім, ге не раль но го
ди рек то ра ком панії "Ю.Эс.Ай", що вхо -
дить до ТОП�10 стра хо виків�лідерів за
об ся гом рин ку (кількість до го ворів та
су ма премій за ни ми) та є од ним з
лідерів за кількістю елект рон них до го -
ворів, що са ме її ком панії да ло зап ро -
вад жен ня елект рон но го полісу: "В січні
ць о го ро ку об сяг премій, зібра них на -
шою ком панією за елект рон ни ми до го -
во ра ми ОСЦПВ, пе ре ви щив премії за
зви чай ни ми, "па пе ро ви ми", склав ши
54%. Ми відзна чаємо по зи тив ний вплив
елект рон но го полісу на бізнес�про це си і
ефек тивність ро бо ти ком панії. Май же
вдвічі ско ро ти лись пош тові вит ра ти на
за без пе чен ня блан ка ми регіональ ної
ме режі, в ра зи змен ши лись вит ра ти на
логісти ку бланків до стра ху валь ни ка.
Пок ра щив ся по каз ник "строк вне сен ня
да них до ЦБД МТСБУ": част ка полісів,
дані про які вне сені до двох днів, збіль -
ши лась на 8 в.п. і ся гає 93%. З по чат ком
ук ла дан ня елект рон них до го ворів ком -
панія ста ла ко рис ту ва тись пос лу га ми
інтер нет�аг ре га торів, що роз ши ри ло
ме ре жу дист ри буції і підви щи ло знан ня
брен ду ком панії. Мо жу ска за ти, що та
ко ристь, яку ми от ри ма ли від зап ро вад -
жен ня елект рон но го полісу ОСЦПВ,
мо ти ву ва ла до роз роб ки інших елект -
рон них стра хо вих про дуктів".

Як Ви підсу муєте ро бо ту МТСБУ за
ми ну лий рік?

� Зро би ли ду же ба га то, ць о го ро ку
ре алізуємо ще масш табніші пла ни. В
2019 р. стра хо ви ки�чле ни Бю ро роз ро би -
ли стра тегічне ба чен ня нап рямків роз -
вит ку рин ку, тож є чітко зро зумілий
курс, яким роз ви ва ти меть ся га лузь
ОСЦПВ. 

Перш за все, МТСБУ має най -
ліпшим чи ном ви ко ну ва ти ос нов ну
функцію, що пок ла де на на Бю ро згідно
за ко ну � здійснен ня вип лат з га -
рантійних фондів. Ми ну ло го ро ку
кількість та су ма вип лат бу ли ре ко рд -
ни ми. МТСБУ спла ти ло пост раж да лим
в ДТП з Фон ду за хис ту по терпілих су -
му, що пе ре ви щує 212 млн. грн. За галь -
на кількість вип лат �7 217 шт. Кількість
вип лат у порівнянні з 2018 р. збіль ши -
лась на 20,1%, су ма вип лат � на 30,2%.
Знач не зрос тан ня кіль кості вип лат ви -

ма га ло від нас оп ти маль ної ор ганізації
всіх бізнес�про цесів, ми ма ли на меті на -
да ти якісний сервіс кож но му, хто звер -
тав ся за вип ла тою.

Влітку ми ну ло го ро ку про ве ли опи -
ту ван ня пост раж да лих, які от ри му ва ли
вип ла ти з фондів Бю ро, зап ро по ну вав -
ши їм оціни ти якість вре гу лю ван ня і
сервісу МТСБУ за 10�баль ною шка лою і
се ред ня оцінка скла ла 8,5 балів. Ро бо -
тою Бю ро опи тані за до во лені прак тич но
на 100%. Ос новні скар ги, що бу ли вис -
лов лені, сто су ють ся вип ла ти із ви ра ху -
ван ням зно су, ПДВ то що, тоб то тих ас -
пектів, що пот ре бу ють зміни на рівні га -
лу зе во го за ко но да в ства.

За раз зап ро вад жуємо в МТСБУ
сис те му елект рон но го до ку мен то обігу, в
пла нах � сер тифікація за стан дар та ми
ISO 9001. Все це доз во лить по бу ду ва ти
більш зруч ну та ефек тив ну взаємодію
між МТСБУ, стра хо ви ка ми і пост раж -
да ли ми в ДТП. Роз роб ляємо но вий сайт
з су час ним інтер фей сом та сервіса ми.
Та кож оп раць о вуємо мож ливість за -
пус ку онов ле но го по ряд ку здійснен ня
рег ла ме нт них вип лат, ко ли по терпілий
змо же звер ну ти ся за відшко ду ван ням
збит ку до будь�яко го стра хо ви ка�чле на
МТСБУ.

Для підви щен ня рівня за хис ту пост -
раж да лих на базі Бю ро зап ра цює сис те -
ма розг ля ду скарг на стра хо виків
ОСЦПВ ("ом бу дс мен з ОСЦПВ"). Зро -
би мо цю пос лу гу для пост раж да лих
без кош тов ною, на да ю чи мож ливість
виріши ти проб ле му опе ра тив но, без
юри дич них та су до вих вит рат.

Ми ну ло го ро ку за по чат ку ва ли інно -
ваційний хаб МТСБУ для підтрим ки
іншур тех�стар тапів. Декіль ка тижнів
то му розг ля ну ли перші про по зиції і по -
ба чи ли цікаві рішен ня, ре алізацію яких
го тові підтри ма ти. 

Стра тегічний курс, за яв ле ний
керівницт вом країни на фор му ван ня
"дер жа ви у смарт фоні" дає змо гу синх -
ронізу ва ти зу сил ля вла ди і бізне су, щоб
приш вид шить сис тем ну транс фор -
мацію сфе ри до рожнь о го ру ху в нап -
рям ку ство рен ня єди ної циф ро вої еко -
сис те ми. 

Ви звер ну ли ува гу, що зміни та
інно вації, які зап ро вад жу ють ся на
рин ку ОСЦПВ, ство рю ють цінності од -
ра зу і для стра ху валь ників, і для стра -
хо виків, і для дер жа ви. 

� До дам, і для суспільства в ціло му.
Єди ний шлях роз вит ку, який прий нят -
ний у су час но му світі � це підхід
"win�win", пе ре мо га для кож но го учас -
ни ка. Стра ху ван ня не є ви нят ком: інно -
вації ма ють од но час но пок ра щу ва ти
жит тя гро ма дян, да ва ти пош товх зрос -
тан ню бізне су, спри я ти ефек тив но му
функ ціону ван ню гро мадсь ких та дер -
жав них інсти туцій.
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Пані Оле но, як би Ви оха рак те ри зу ва -
ли сь о годнішні рин кові ре зуль та ти і ком -
панію УНІКА однією фра зою?

� На разі УНІКА в Ук раїні � це успішна
фінан со ва не банківсь ка гру па, що ве де
бізнес за євро пейсь ки ми стан дар та ми, має
провідні по зиції на рин ку стра ху ван ня,
ви со ку впізна ваність і довіру со тень ти сяч
клієнтів � як у кор по ра тив но му, так і у
роздрібно му сег менті.

Як що не об ме жу ва ти ся однією фра -
зою, мож на ска за ти, що УНІКА на ук -
раїнсь ко му стра хо во му рин ку � це бренд з
історією, чу до вою ко ман дою та якісною
екс пер ти зою. За 26 років своєї ро бо ти ми
здо ла ли шлях від силь ної, але все ж та ки

ло каль ної стра хо вої ком панії, орієнто ва -
ної на обс лу го ву ван ня пе ре важ но В2В
клієнтів, до ліде ра рин ку за ба гать ма нап -
рям ка ми, універ саль но го стра хо ви ка,
учас ни ка ве ли кої євро пейсь кої фінан со вої
гру пи з відо мим брен дом.

Вход жен ня до UNIQA Group �  це
клю чо вий мо мент в цій історії успіху?

� Один з виз на чаль них � це од ноз нач -
но. Цілком мож ли во, що з іншим брен дом
історія ком панії мог ла б бу ти успішною,
але во на точ но бу ла б іншою.

Ми увійшли до скла ду австрійсь кої
UNIQA Group у 2006�му, а пов ноцінний
реб рен динг про ве ли у 2010�му. За період з

2010 по 2019 рік наш бізнес в Ук раїні виріс
у 5 разів, а об ся ги стра хо во го рин ку �  у 2,5
ра зи за по каз ни ком ва ло вих премій і
втричі по чис тих преміях. Тоб то ми роз ви -
ва ли ся прак тич но вдвічі швид ше, ніж
стра хо вий ри нок Ук раїни. На рос ти ли об -
ся ги бізне су, зай ня ли лідерські по зиції,
збу ду ва ли парт нерські взаєми ни, ре -
алізу ва ли масш табні і цікаві про ек ти. Ба -
га то що ста ло мож ли вим са ме зав дя ки по -
яві силь ної ма те ринсь кої ком панії.

Які з мож ли вос тей хол дин гу
найбільш важ ливі для ук раїнсь ко го
бізне су УНІКА?

� По�пер ше, зав дя ки групі ми маємо
дос туп до міжна род них пе ре ст ра хо вих
по туж нос тей. Це доз во ляє нам прий ма ти
на стра ху ван ня най ма сш табніші ри зи ки і
при ць о му про по ну ва ти якісне пок рит тя
за прий нят ну для на ших клієнтів вартість.

По�дру ге, ми на даємо кор по ра тив ним
клієнтам до дат кові сервіси, на яких фо ку -
суєть ся ма те ринсь ка гру па � нап рик лад,
пе ре д стра хо вий ог ляд об'єктів, що вклю -
чає про фесійні ре ко мен дації що до змен -
шен ня ри зиків.

По�третє, зав дя ки ро боті в міжна -
родній групі, ми маємо дос туп до найк ра -
щих прак тик стра ху ван ня. Наші ко ле ги
відкриті до обміну досвідом, ми ба чи мо
євро пейські трен ди в стра ху ванні і мо же -
мо пер ши ми про вес ти їхню ап ро бацію на
на шо му рин ку. Це доз во ляє пла ну ва ти
зміни � не тіль ки швид ко ре а гу ва ти на
пот ре би рин ку, а й са мим за да ва ти певні
стан дар ти ро бо ти стра хо вої індустрії в
Ук раїні.

Яку роль відіграє ук раїнсь кий
дивізіон в струк турі бізне су UNIQA
Group?

� На ша част ка по ки що ста но вить
близь ко 7% в за галь них преміях UNIQA
International, але во на швид ко збіль -
шуєть ся. Для на шо го ма те ринсь ко го хол -
дин гу особ ли во важ ли вим є те, що ук -
раїнсь кий бізнес зрос тає і, у той же час,
за ли шаєть ся при бут ко вим.

Крім то го, у нас сильні рин кові по зиції
за всіма кла сич ни ми ви да ми стра ху ван ня:
КАС КО, ме дич не стра ху ван ня, стра ху -
ван ня жит тя, ту рис тич не стра ху ван ня,
стра ху ван ня май на. Ко ли ком панія має
силь ний і впізна ва ний бренд за різни ми
ви да ми стра ху ван ня, є всі шан си на по -
даль ше при бут ко ве зрос тан ня.

А наскіль ки ціка вий ри нок Ук раїни
вашій ма те ринській ком панії?

� UNIQA Group � перш за все, євро -
пейсь ка ком панія, з клю чо вим рин ком в
Австрії і при сутністю у 18 країнах Цент -
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Страхування - складний продукт, і він
вимагає якісної експертизи

Нещодавно СК УНІКА виповнилося 26 років. З цього приводу
ми поговорили з Оленою Ульє, Головою Правління компанії:
яким був пройдений шлях і як оцінюються сьогоднішні
результати? Що змінилося, коли страховик став частиною
австрійського холдингу UNIQA Group? Яке місце український
бізнес займає сьогодні, 14 років потому, у  портфелі цього
великого міжнародного гравця? Олена поділилася планами
УНІКА на найближчі роки і розповіла, як оцінює перспективи 
і ризики розвитку українського страхового ринку холдинг, чий
бізнес зосереджений на регіоні Центральної  та Східної Європи.
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раль ної та Східної Євро пи. Підтве рд жен -
ня � це  не дав ня уго да UNIQA з фран цузь -
кої АХА, яка те пер фо ку суєть ся на інших
рин ках. У лю то му 2020�го бу ло ого ло ше но,
що са ме UNIQA Insurance Group прид ба -
ла у AXA її підрозділи в Польщі, Чехії і
Сло вач чині, інвес ту вав ши у них по над 1
млрд євро.

Са ме регіон Цент раль ної та Східної
Євро пи ціка вий для на шої гру пи, то му
Ук раїна розг ля даєть ся керівницт вом як
місткий, ак тив но зрос та ю чий і при ць о му
все ще не на си че ний ри нок клю чо во го
регіону. За да ни ми Swiss Re Institute, Ук -
раїна зна хо дить ся на 60�му місці з 88
ринків світу за рівнем стра хо вих премій.
Для порівнян ня: Поль ща з ана логічною
чи сельністю на се лен ня зна хо дить ся на 34
місці, а її стра хо вий ри нок прак тич но в 10
разів пе ре ви щує ри нок Ук раїни за об ся га -
ми премій. Навіть при не ду же спри ят ли -
вих тен денціях по тенціал на шо го рин ку
ра но чи пізно має бу ти ре алізо ва ний. То му
інте рес до на шої країни у ма те ринсь кої
ком панії, бе зу мов но, ви со кий.

Чи бу де у стра хо во го рин ку Ук раїни
дос татньо сти мулів для зрос тан ня у 2020
році? Особ ли во зва жа ю чи на епідемію
COVID�19?

� Заз ви чай ми ди ви мо ся на си ту ацію і
бу дуємо прог но зи не на рік, а в перс пек -
тиві трь ох років. І так са мо оцінюємо ре -
зуль та ти. Як що пог ля ну ти на нинішню
си ту ацію, то ста не оче вид ним, що стра хо -
вий ри нок Ук раїни з 2016 ро ку зрос тає
тем па ми, ви щи ми за інфляцію.

Ди наміка стра ху ван ня істот но за ле -
жить від мак ро е ко номічних чин ників � і,
зви чай но, тут ба га то по бо ю вань що до
найб лиж чих 3 років. Зви чай но, по точ на
си ту ація є склад ною для ба гать ох сфер
бізне су. Про те во на є та кою і в інших
країнах регіону ЦСЄ. Але з іншо го бо ку,
пош товх у роз вит ку мо же да ти ефек тив -
не ре гу лю ван ня рин ку. То му ми
сподіваємо ся, що вже в найб лижчі 2 ро ки
в Ук раїні відбу дуть ся по зи тивні ре гу ля -
торні зміни, і це доз во лить підви щи ти
рівень за хис ту прав спо жи вачів, ви рос те
їхня довіра до стра ху ван ня, а зна чить �
збіль шить ся по пит.

Крім то го, в де я ких ви дах стра ху -
ван ня нам до по ма га ють зрос та ти циф -
рові тех но логії. А ще зрос тан ня за ле -
жить від змін в соціумі, в мен талітеті
лю дей і бізнес�куль турі: нап рик лад,
ми ба чи мо стійке зрос тан ня по пи ту на
ме дич не стра ху ван ня.

Як УНІКА ви ко рис то вує digital�
інстру мен ти для рос ту сво го бізне су в 
Ук раїни?

� Су часні циф рові тех но логії � це не
прос то набір інстру ментів. Це те, що доз -
во ляє про вес ти по�спра вжнь о му гли бо ку
транс фор мацію бізне су.

З од но го бо ку, це зміни у внутрішніх
бізнес�про це сах стра хо ви ка, які до по ма -

га ють нам підви щи ти ефек тивність і,
відповідно, при бут ковість бізне су.

З іншо го бо ку, циф рові тех но логії до -
по ма га ють про вес ти зовнішню транс фор -
мацію, поліпши ти досвід взаємодії з
клієнта ми у всіх точ ках кон так ту: від ви -
бо ру стра хо во го про дук ту до вре гу лю ван -
ня стра хо вих ви падків.

УНІКА інвес тує в обид ва нап рям ки
digital: як у внутрішні тех но логії, так і в
тех но логії для клієнтів. На прик ладі інших
країн ми ро зуміємо, що логіка тех но -
логічності по вин на бу ти ду же прос тою:
клієнти не хо чуть "оп ла чу ва ти" не ефек -
тивність стра хо ви ка, ком пен су ва ти значні
адміністра тивні вит ра ти. То му на ша ме та
� мак си маль на опе раційна ефек тивність
за ра ху нок ІТ�тех но логій, щоб на да ти
клієнтам кон ку ре нт ну вартість. При ць о -
му важ ли во не втра ти ти, а поліпши ти
якість обс лу го ву ван ня, спрос ти ти
взаємодію з клієнтом. По точ на склад на
си ту ація ли ше  підтве рд жує це пра ви ло.

Ми ба га то інвес туємо в про це си вре гу -
лю ван ня для прис ко рен ня оцінки збит ку,
про ве ден ня вип ла ти, в спро щен ня ко -
мунікації з клієнта ми, в ско ро чен ня ча су
на об роб ку звер нень, до го ворів, підго тов ку
звітності. Digital � це про ефек тивність та
якість, а не про мо ду і сліду ван ня но вим
віян ням. 

Наскіль ки ре аль ним є сце нарій, ко ли
стра ху ван ня повністю пе рей де у циф ро ве
се ре до ви ще?

� Вва жаю, що для прос тих про дуктів
це ду же ймовірно � біль ше, ніж ми собі
уяв ляємо. Цим шля хом вже йдуть ба га то
ук раїнсь ких стра хо вих ком паній. Хо ча
стра ху ван ня нав ряд чи бу де "піоне ром" у
ць о му нап рям ку:  все ж та ки наш ри нок
більш кон сер ва тив ний, ніж інші га лузі.
Крім то го, стра ху ван ня � це склад ний про -
дукт, який ви ма гає довірчих відно син і
якісної екс пер ти зи. А це пе ред ба чає жи ве
спілку ван ня з екс пер том, хай навіть у
відда ле но му ре жимі.

По ки що ми праг не мо до омніка наль -
ності: у нас є і кла сич на ко мунікація за
участі аген та, і циф рові ка на ли � клієнт
мо же зв'яза ти ся з ком панією че рез
чат�бот UNIQAua у по пу ляр них ме се нд -
же рах Viber і Telegram. Так мож на от ри -
ма ти кон суль тацію з ме дич но го стра ху -
ван ня, уточ ни ти по ря док своїх дій при
нас танні стра хо во го ви пад ку при ДТП, от -
ри ма ти інфор мацію про ук ла ден ня до го -
во ру.

Ми та кож про по нуємо про дук тові он -
лайн�сервіси: на сайті УНІКА мож на
прид ба ти поліси тре вел�стра ху ван ня, ав -
то ст ра ху ван ня, стра ху ван ня квар ти ри та
відповідаль ності пе ред сусіда ми. Після
оформ лен ня уго ди та оп ла ти, клієнти от -
ри му ють стра хо вий поліс на елект рон ну
пош ту �  не потрібно че ка ти дос тав ку або
їха ти до офісу. У кабінеті клієнта
myUNIQA мож на по ба чи ти інфор мацію
за своїми до го во ра ми і стра хо ви ми ви пад -

ка ми он лайн, оп ла ти ти чер гові пла тежі,
за мо ви ти про лон гацію до го во ру, на да ти
до ку мен ти на вип ла ту, пос та ви ти пи тан -
ня пер со наль но му ме нед же ру.

На жаль, пов ноцінний роз ви ток он -
лайн стра ху ван ня все ще стри муєть ся
бар'єра ми в нор ма тив но�пра во во му полі.
Стра хо ви ки час то зму шені "пе ре хо ди ти в
оф лайн" для розв'язан ня ба гать ох пи тань,
особ ли во тих, які сто су ють ся вре гу лю ван -
ня збитків.

Чи мож на че ка ти від УНІКА інно -
ваційних про дуктів і сервісів у 2020 році?

� Я б не хотіла анон су ва ти наші ідеї
що до но вих про дуктів до то го, як ми про -
тес туємо їх і предс та ви мо рин ку. Мо жу
тіль ки ска за ти, що ми пла нуємо скон це нт -
ру ва ти ся на ство ренні кра щих рішень по
тих нап рям ках, які найбільш по пу лярні у
на ших клієнтів: це зручні і надійні про -
дук ти ав то ст ра ху ван ня, а та кож стра хо -
вий за хист здо ров'я.

Та кож це складні про дук ти і пос лу ги
стра хо во го за хис ту, цікаві для на ших
бізнес�клієнтів � нап рик лад, стра ху ван ня
кібер ри зиків.

Крім УНІКА, на рин ку є ціла низ ка
гравців з євро пейсь ким капіта лом, а та -
кож з дос татнім "рин ко вим ста жем". Що
доз во ляє вашій ком панії за ли ша ти ся
ліде ром?

� Клю чо вою відмінністю я б наз ва ла
го товність вчи ти ся і зміню ва ти ся для на -
ших клієнтів, слу ха ти і чу ти. Над важ ли -
вим ак ти вом для стра хо ви ка є ре пу тація:
це те, що важ ко по бу ду ва ти і лег ко зруй -
ну ва ти. 

За відгу ка ми на ших клієнтів, ре пу -
тація без по се редньо за ле жить від якості
вре гу лю ван ня та ко мунікації: відкри тості,
го тов ності вес ти діалог, і навіть від уміння
прин ци по во відсто ю ва ти свою по зицію і
сліду ва ти "букві до го во ру" � го лов не, ро -
би ти це пря мо, чес но і дот ри му ю чись узя -
тих на се бе зо бов'язань.

Важ ливі будь�які де талі: як швид ко
ком панія ре а гує на за пи ти, наскіль ки
привітні її предс тав ни ки. Усе це го во рить
про те, наскіль ки ком панія цінує клієнтів,
ад же са ме стра хо вик бу де по руч у неп -
рості ча си. Клієнт не по ви нен відчу ти
сумніви у своєму ви борі ані на хви ли ну.
То му ми в УНІКА ро би мо усе, щоб наші
клієнти, парт не ри та співробітни ки бу ли
впев нені в своєму ви борі на 100%.

Оле на Ульє очо лює cтра хо ву ком -
панію "УНІКА" з 2015 ро ку. Під її
керівницт вом ком панія до сяг ла знач -
них ре зуль татів, зай ня ла ліди ру ю чи
по зиції на стра хо во му рин ку Ук раїни.
В 2020 році Оле на Ульє ста ла пе ре -
мож цем за галь но національ ної премії
"Лю ди на ро ку" в номінації "Лідер
стра хо во го рин ку ро ку".



Як ви оцінюєте успішність про -
ве де но го реб рен дин гу? Чи до сяг ли
ви пос тав ле них цілей, чи вип рав да -
ли ся по бо ю ван ня?

� По ви нен ска за ти, що реб рен -
динг був про ве де ний успішно, все
пройш ло ду же вда ло. Ми, зви чай но,
роз ра хо ву ва ли на по зи тив ний ре -
зуль тат, але він пе ре ви щив усі наші
очіку ван ня. Ми за до во лені тим, як
наші клієнти і парт не ри сприй ня ли
зміни в ком панії, від акціоне ра до
наз ви. Ми не втра ти ли жод но го
клієнта, і парт не ри про дов жу ють з
на ми пра цю ва ти. Нас прий ня ли са -
ме так, як ми і хотіли, яки ми ми і є �
як по туж но го міжна род но го грав ця,
надійну і силь ну ком панію.

При род но, це відоб ра зи ло ся на
зрос танні стра хо вих премій. У ми -
ну ло му році ми ви рос ли на 22% або

на 408 млн. грн. Більш то го, на на шо -
му клю чо во му про дукті КАС КО
зрос тан ня скла ло 21%.

Чи ви ко нані до мов ле ності з
Fairfax? Як но вий акціонер відре а -
гу вав на ре зуль та ти ком паній
"ARX" та "ARX Life"?

� Так, ми пе ре ви ко на ли свій план
і по пла те жах, і по при бут ку. То му
Fairfax повністю за до во ле ний. Мож -
на знай ти в ма теріалах Fairfax
інфор маційний ма теріал, прис вя че -
ний ог ля ду ком паній в Ук раїні, в
яко му ду же по зи тив но відзна ча -
ють ся наші ре зуль та ти.

Як ре зуль та ти ць о го ро ку впли -
ну ли на по дальші цілі з Fairfax?
Підня та ще ви ще план ка на 2020�й
рік?

� Пла ни на 2020 рік бу ли прий -
няті в кінці ми ну ло го ро ку. Наш ос -
нов ний пла но вий по каз ник � це
комбіно ва ний ко ефіцієнт (сombined
ratio), який ми в ць о му році уз го ди -
ли на рівні тро хи біль ше 97%.

Які ка на ли про дажів по ка за ли
кращі ре зуль та ти?

� Май же усі ка на ли по ка за ли хо -
роші ре зуль та ти. Нап рик лад, КАС -
КО ми про даємо в декіль кох ка на -
лах: і в бан ках (ав ток ре ди ти), і в ав -
то са ло нах. Так, пла тежі по бан ках
зрос ли на 34%, а у ав то ди лерів на
24%.

Що сто суєть ся інших видів стра -
ху ван ня, то, нап рик лад, по обов'яз -
ко во му стра ху ван ню ав то цивіль ної
відповідаль ності ви ник ла ціка ва си -
ту ація. Ми суттєво підви щи ли ціни
на ОСАЦВ, че ка ю чи, що пла тежі за
цим ви дом впа дуть, про те, в 2019
році во ни зрос ли. Зви чай но�ж, за
кількістю про да них полісів в ми ну -
ло му році ми не ви рос ли, за ли шив -
шись на рівні 2018 ро ку. Але з ура -
ху ван ням збіль шен ня се редньої
вар тості поліса, зрос тан ня пла тежів
з ав то цивілки скла ло 20%.

Ос танні 2 ро ки ви ак тив но
інвес туєте в роз роб ку он -
лайн�сервісів, чи за до во лені ви ре -
зуль та та ми? Чи бу де те далі йти в
он лайн або роз ви ва ти ся тра -
диційни ми шля ха ми?

� У роз вит ку діджи тал, в то му
числі он лайн�нап рям ку, ми пра -
цюємо дав но. Ре зуль та ти на пер ший
пог ляд скромні � як що ди ви ти ся
тіль ки на су му пла тежів. За ми ну -
лий рік, від за галь но го об ся гу на он -
лайн�про дажі при па дає близь ко 3%.
Але у нас крім повністю он -
лайн�про дажів, ко ли клієнт сам ку -
пує стра хо вий про дукт на сайті, є
ще і зміша ний (так зва ний гібрид ний
спосіб), ко ли клієнт за мов ляє стра -
хов ку на сайті, а далі за до по мо гою
кон такт�цент ру про во дить ся
повністю дис танційний про даж або
про даж з дос тав кою. З ура ху ван ням
гібрид ної мо делі на діджи тал�про -
дажі при па дає 4% від усь о го ри -
тейл�бізне су.

Це ніби не ба га то з од но го бо ку,
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Результат ребрендингу перевищив
наші очікування

Про проведений ребрендинг та домовленості з акціонером
в особі Fairfax, нові онлайн�сервіси та діджитал�продукти,

про те, як коронавірус змінив канали продажів
страховиків і підвищив актуальність дистанційного
врегулювання страхових подій розповів, Заступник

Голови правління страхової компанії "ARX", Генеральний
директор "ARX Life" В'ячеслав Гавриленко.
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але з іншо го, ми ба чи мо до сить ве ли -
ке три ра зо ве зрос тан ня пла тежів.

Особ ли во за раз, в си ту ації з ко ро -
навіру сом, ми ак тив но ви ко рис то -
вуємо дис танційні ка на ли для то го,
щоб да ти мож ливість клієнтам ку пу -
ва ти, про лон го ву ва ти і оп ла чу ва ти
наші про дук ти. І мо ва йде не тіль ки
про ОСАЦВ, ДЦВ або мініКАС КО, які
клієнт мо же ку пи ти на сайті,
здійсню ючи он лайн�оп ла ту. Дос тупні
й інші про дук ти.

Важ ли во та кож, що наш сервіс
дис танційних оп лат payments, доз во -
ляє клієнтам оп ла чу ва ти стра хов ку
без відвіду ван ня офісу або візи ту до
бан ку � з розстроч кою, оп ла чу ю чи
стра хо вий поліс карт кою. Клієнту не
потрібно ніку ди їха ти, все відбу -
ваєть ся без кон та кт но і відда ле но.

А чи є у вас пос лу га дис танційно -
го вре гу лю ван ня стра хо вої події?

� Гар не пи тан ня. Так, дис танційне
вре гу лю ван ня за раз вкрай зат ре бу -
ва не. Перш за все це наш сервіс те -
лев ре гу лю ван ня по КАС КО. Ми бу ли
пер ши ми в те лев ре гу лю ванні, і ро би -
мо це ду же якісно.

Як що клієнт пот ра пив у ДТП, він
те ле фо нує в кон такт�центр з місця
події, опе ра тор кон такт�цент ру за дає
кіль ка пи тань, і повідом ляє клієнту
СТО, на яке потрібно під'їха ти або
вик ли ка ти ева ку а тор, як що ма ши на
не на хо ду. Після ць о го ав то мобіль
дос тав ляєть ся на СТО, а клієнт їде
до до му. Пізніше він от ри мує повідом -
лен ня, що на СТО про ве де на оп ла та і
ре монт роз по ча то.

Для ав то цивілки дос туп ний сервіс
АУ ДОС МАРТ � клієнт повністю са -
мостійно і дис танційно про хо дить
про цес вре гу лю ван ня і опе ра тив но
от ри мує від нас вип ла ту на кар ту.

У разі ви ник нен ня проб лем з СТО
(че рез ка ран тин) для КАС КО, ми та -
кож бу де мо ви ко рис то ву ва ти ана лог
сервісу АУ ДОС МАРТ, дис танційно
оціню ючи зби ток і опе ра тив но
здійсню ючи оп ла ту клієнтам на кар ту.

Че рез ка ран тин час ти на на ших
співробітників пра цює відда ле но, при
ць о му вста нов ле но ре жим чер гу ван -
ня в офісах, і не обхідна час ти на
співробітників зна хо дить ся на "фрон -
тах". Клієнти без проб лем і в офісах і
дис танційно мо жуть офор ми ти стра -
хов ки, зро би ти оп ла ти і вре гу лю ва ти
збит ки.

Але при род но, що за раз ми ак -
тив но про су ваємо і он лайн�про дажі, і
дис танційне обс лу го ву ван ня, і те лев -
ре гу лю ван ня. Це ду же зруч но і пра -
цює ефек тив но.

Ваш прог ноз що до роз вит ку он -
лайн�про дажів, яка їхня част ка мо -
же бу ти на кінець ро ку?

� Чес но ка жу чи, лю ди звик ли до
оф лай но во го обс лу го ву ван ня, але си -
ту ація з ко ро навіру сом і відда ле ною
ро бо тою співробітників бу де їх
підштов ху ва ти до то го, щоб клієнти
біль ше ку пу ва ли стра хові поліси са -
мостійно он лайн або че рез гібридні
(змішані) мо делі з відда ле ним дос ту -
пом.

То му част ка діджи тал�про дажів
бу де рос ти і мо же зрос ти до 30%. І як -
що про дажі до го ворів стра ху ван ня
для по до ро жу ю чих, на якийсь час
при зу пи ни ли ся, то он лайн�про дажі
ОСАЦВ, ДЦВ, КАС КО, мініКАС КО і
осо бис тих видів стра ху ван ня � бу дуть
ак тив но зрос та ти.

Чи пла нуєте ви роз ши рю ва ти
лінійку про дуктів? Мож ли во є якісь
особ ли вості у зв'яз ку з по ши рен ням
ко ро новіру су?

� У нас в роз робці ба га то но вих
стра хо вих про дуктів. У си ту ації з
епідемією та еко номічною кри зою, ми
бу де мо пе рег ля да ти пріори те ти і по -
ду маємо, які про дук ти за пус ти ти за -
раз, а які відклас ти на потім. Як і
раніше ос нов ний фо кус на ав то ст ра -
ху ван ня та осо бисті ви ди стра ху ван -
ня, вклю ча ю чи стра ху ван ня жит тя.
На не ве ликій па узі за раз за пуск
роздрібно го ме дич но го стра ху ван ня.

У будь�яко му ви пад ку, для існу ю -
чих і но вих про дуктів, ми ро би мо фо -
кус на їх про су ван ня в фор маті
елект рон них полісів і по даль ше обс -
лу го ву ван ня клієнтів  че рез циф рові
ка на ли, вклю ча ю чи оп ла ти і вре гу -
лю ван ня.

За раз ба га то хто ста вить пи тан ня
з при во ду ко ро на ви ру са. Як що у
заст ра хо ва но го клієнта є будь�які
скар ги на стан здо ров'я � ми сумлінно
за без пе чи мо пе ред ба че ну до го во ром
медстра ху ван ня підтрим ку. Але як -
що бу де діаг нос то ва ний ко ро навірус,
ліку ва ти клієнта, згідно з На ка зу
МОЗ, змо жуть тіль ки дер жавні
клініки.

У всіх інших ви пад ках, ліку ван ня
бу де про хо ди ти за зви чай ним ал го -
рит мом. Ба га то хто боїть ся ко ро -
новіру са, але за раз сплеск ви падків
зви чай но го гри пу і се зон ний сплеск
гост рих респіра тор них зах во рю вань,
ліку ван ня яких як раз пок ри ваєть ся
прог ра ма ми тра диційно го ме дич но го
стра ху ван ня.

Які клю чові мо мен ти стра тегії
ро бо ти ком панії бу дуть в 2020 році?
Щось до ве деть ся міня ти, в зв'яз ку з
пе ре да чею функцій страх наг ля ду від
Нац комфінпос луг до НБУ?

� Ми завж ди бу ли націлені на те,
що, бу ду чи ве ли кою міжна род ною
ком панією, по винні підтри му ва ти ви -
сокі стан дартні обс лу го ву ван ня
клієнтів, не обхідний рівень пла то сп -
ро мож ності, ма ти дос татній об сяг ре -
зервів, за без пе че ний якісни ми ак ти -
ва ми. Ми по винні бу ти при бут ко ви ми,
а клієнти за ли ша ти ся за до во ле ни ми
якістю на шо го сервісу і ро зуміти, що
ми надійні і стабільні. Влас не ка жу чи,
ми і про дов жуємо це ро би ти. То му
для нас, з точ ки зо ру "спліта" і но во го
Ре гу ля то ра нічо го не змінюєть ся. Чи
змінить ся щось для інших ком паній, я
не знаю. Ду маю, що в зв'яз ку з кри -
зою і пан демією, бу дуть зроб лені
якісь пос лаб лен ня для рин ку та
пом'як шен ня ре гу ля тор них "санкцій"
на пев ний час.

На які про дук ти ви бу де те біль ше
ак цен ту ва ти ува гу в про су ванні в
2020?

� Зберіга ю чи лідерство в КАС КО,
ми бу де мо приділя ти біль ше ува ги й
іншим ви дам стра ху ван ня, нап рик -
лад, про дов жу ва ти на ро щу ва ти в
своєму порт фелі ОСАЦВ. У той же
час, ми хотіли б збіль ши ти об сяг осо -
бис то го стра ху ван ня, в то му числі
стра ху ван ня жит тя. Нам склад но
ска за ти, як епідемія і кри за впли нуть
на клієнтів що до цих про дуктів. За -
леж но від ха рак те ру по пи ту, ми й бу -
де мо роз ви ва ти ці ви ди в на шо му
порт фелі.

Роз кажіть про нап ря мок тра ху -
ван ня жит тя. Ви от ри ма ли ліцензію
НБУ на здійснен ня ва лют них опе -
рацій, чи че ка ти рин ку но во го про -
дук ту до кінця ро ку?

� Ми ство ри ли ду же ціка вий про -
дукт на ко пи чу валь но го стра ху ван ня
жит тя, який номіно ва ний в іно земній
ва люті (в до ла рах). Кількість клієнтів,
зацікав ле них в ць о му про дукті, за на -
шою оцінкою, за раз ду же ба га то. До
офіційно го ви хо ду про дук ту на ри нок
ми не хотіли�б розк ри ва ти до дат кові
де талі, але в мо мент за пус ку ми зро -
би мо ко мунікацію і док ладніше про
нь о го роз повімо. Пов то рю ся, про дукт
ду же ціка вий і пер ши ми клієнта ми
ста нуть співробітни ки ком панії.



"Ар се нал Стра ху ван ня" � мо ло да

ком панія. Ми з парт не ра ми зібра ли ся

в то му складі, в яко му пра цюємо за -

раз, в кінці в 2012 ро ку. Ми ри зик ну ли

усім, що у нас бу ло, за ра ди влас но го

бізне су. Це був найскладніший час для

нас, час ста нов лен ня і виз на чен ня по -

даль шо го шля ху. У нас не бу ло ані

зас туп ників, ані відо мо го брен ду, ані

навіть на тя ку на по я ву стра тегічно го

інвес то ра. Все, на що нам до во ди ло ся

роз ра хо ву ва ти, це бу ли тіль ки ми

самі. Ми ро зуміли, що в су час но му

світі еко номіка роз ви ваєть ся за прин -

ци пом циклічності, і що еко номічна

кри за обов'яз ко во нас та не, яка з ви со -

кою ймовірністю бу де по си ле на кри -

зою політич ною. Ми з са мо го по чат ку

зай ма ли ся сце нар ним пла ну ван ням

жит тя своєї ком панії, по чи на ю чи при -

пу щен ня зі сло ва "ко ли", а не "як що".

Ми роз гор ну ли вірту аль ний офіс
всь о го за два дні

"До мо мен ту, ко ли нас та не чер го ва
кри за, ми по винні бу де мо ав то ма ти зу -
ва ти ос новні опе раційні про це си, ма ти
сис тем но пра цю ючі ка на ли про дажів,
наші фінан сові ак ти ви по винні бу ти
ліквідні і ди вер сифіко вані, а чле ни ко -
ман ди підхо ди ти один од но му і пра -
цю ва ти, як ме ханізм швей царсь ко го
го дин ни ка. І зви чай но, у нас по винні
бу ти за па си", � ось як ду ма ли ми. То -
му, ми і пе ре жи ли кри зу 2014 ро ку. І
са ме то му за раз, ко ли по ча ли ва ли ти -
ся фон дові і то варні біржі в США, а в
Ки таї діаг нос ту ва ли пер ших за ра же -
них від ко ро навіру су, і ста ло зро -
зуміло, що Ук раїні не ми ну ти
подвійної кри зи � фінан со вої плюс
пан демії, і що нас усіх не ми ну че че кає
ка ран тин, ми роз гор ну ли наш вірту -
аль ний офіс всь о го за два дні. І сь о -
годні ком панія пра цює, як і раніше �
ко жен день ми вип ла чуємо 2 млн. грн.

стра хо вих відшко ду вань, наш сайт
пра цює, сис те ма ук ла дан ня до го ворів
стра ху ван ня з ви ко рис тан ням елект -
рон но го циф ро во го підпи су в дії, дис -
танційне вре гу лю ван ня збитків на ла -
год же но, 80% пер со на лу пе ре ве де но
на відда ле ний ре жим ро бо ти, ніхто не
звіль не ний, всі співробітни ки при
справі.

У ком паній, які пра цю ва ли 
"з коліс", ви ник нуть проб ле ми

За раз у стра хо виків ско ро тив ся
бізнес. Си ту ація, ко ли вип ла ти мо жуть
пе ре ви щи ти над ход жен ня премій, і
ого ли ти проб ле ми ком паній, які пра -
цю ва ли за прин ци пом "з коліс", цілком
ймовірна. Ось тоді і ста не яс но, хто як
ста вив ся до фор му ван ня стра хо вих ре -
зервів. Як ска зав Уор рен Баф фетт:
"нас та не відплив, і всі по ба чать, хто ку -
пав ся без нижньої білиз ни".

Нез ва жа ю чи на на шу до сить аг ре -
сив ну стра тегію зрос тан ня і масш та -
бу ван ня, ми завж ди на ма га ли ся вес ти
зва же ну і в міру кон сер ва тив ну
фінан со ву та інвес тиційну політи ку �
бу ли еко номні в адміністра тив них
вит ра тах, не роз ра хо ву ва ли в дов го -
ст ро ковій перс пек тиві на стійкість
національ ної ва лю ти � ви со коліквідні
ак ти ви, які пок ри ва ють біль шу час ти -
ну на ших ре зервів, на 50% ва лютні. Це
до ла рові де по зи ти, які зна хо дять ся на
ра хун ках банків з ви со ким рей тин гом,
ва лютні ОВДП та євро облігації.

Та кож ми бу ли і за ли шаємо ся
розбірливі в прий нятті ри зиків. Па ру
років то му ми виріши ли відмо ви ти ся від
нап рям ку "ко роб ко вих" про дуктів і сфо -
ку су ва ти ся на стра ху ванні КАСКО. Наш
порт фель зба лан со ва ний і за ре зуль та -
та ми 2019 ро ку част ка автокаско в нь о му
ста но вить близь ко 65%. Це дає нам чітке
ро зуміння очіку ва но го рівня збит ко вості
й, відповідно, мож ливість роз ра хо ву ва ти
на виз на че ну при бут ковість.

Ка ран тин закінчить ся і поч неть ся
фінан со ва кри за

Ми за раз усі дес табілізо вані "ка -
ран тин ною" си ту ацією. Насп равді ж,
ос новні склад ності по пе ре ду. З 1 лип -
ня 2020 стра хо вий ри нок очікує пе ре -
хо ду пов но ва жень до но во го Ре гу ля -
то ра. Дії, які має намір вжи ти НБУ, по
суті � про дов жен ня роз по ча то го Нац -
комфінпос луг. І во ни пра вильні. Але
для ба гать ох ком паній це пос лу жить
по си лен ням кри зи. Усім, хто не
вирішив проб лем, пов'яза них з пе ре -
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оцінкою ак тивів, не дос татністю ре -
зервів, низь кою ліквідністю, до ве деть -
ся важ ко, ад же кількість охо чих ку пи -
ти такі ком панії після нас тан ня кри зи
знач но ско ро ти ло ся, не ка жу чи вже
про кри тич не падіння їхньої рин ко вої
вар тості.

Іно земні стра хо ви ки сплять і ба -
чать, як НБУ "по чис тить" ри нок

Бе зу мов но, ду же помітно як де які
іно земні гравці вже за раз на ма га ють ся
фор му ва ти но ву "кар ти ну світу", в якій
з 1 лип ня не має місця ук раїнсь ким
ком паніям. Зви чай но, не всі ком панії на
ук раїнсь ко му рин ку стра ху ван ня го -
тові ви ко на ти нові ви мо ги Ре гу ля то ра.
Але це та кож і не оз на чає, що вітчиз -
няні стра хо ви ки бу дуть не в змозі за -
без пе чи ти свою діяльність дос татнім
капіта лом, відповіда ти нор мам пла то -
сп ро мож ності та ліквідності. Є не ве -
ликі ком панії, які зай ма ють ся пев ним
стра хо вим про дук том, є ком панії з
вузь ким ко лом клієнтів, так звані "бу -
ти кові", є ве ликі ком панії, такі, нап -
рик лад, як "Ар се нал Стра ху ван ня",
які, нез ва жа ю чи на 100%�й ук раїнсь -
кий капітал, підго ту ва ли ся до при хо ду
но во го Ре гу ля то ра. У нас все доб ре.

Нам не потрібна "інвест ня ня". Все,
що нам потрібно, це по ва га і ува га Ре -
гу ля то ра

Ко ли Уряд, піклу ю чись про інвес -
тиційний клімат країни, зап ро шує
зовнішнь о го інвес то ра, обіця ю чи йо му
"інвест ня ню", і повністю за бу ває про
те, що ком панії з ук раїнсь ким капіта -
лом � це не менш зна чущі інвес то ри
для країни, прав да, внутрішні, це неп -
ри пус ти ма си ту ація. Ко лись ми виб ра -
ли цю країну для ве ден ня бізне су, ри -
зи ку ю чи не інвес торсь ки ми гро ши ма,
а, як ка зав Нассім Та леб, "влас ною
шку рою". Ми пла ти мо по дат ки і ство -
рюємо ро бочі місця, зай ма ю чись
склад ним бізне сом, яким є стра ху ван -
ня � капіта ломістким, соціаль ним та
інте лек ту аль ним. Так до по можіть ви -
рос ти своєму бізне су, як це роб лять усі
цивілізо вані країни світу!

Це не так склад но, як мо же зда ти ся.
Ми не про си мо жод них про текці -
оністсь ких пре фе ренцій, не про по -
нуємо зни зи ти по дат ки або ско ро ти ти
ви мо ги. Ми тіль ки хо че мо, щоб з на ми
ра ху ва ли ся, нав чи ли ся нас чу ти. За раз
є за галь не відчут тя де що пре зир ли во го
наст рою до ук раїнсь ких гравців, сфор -
мо ва но го не без участі предс тав ників
іно зем них ком паній. Наші очіку ван ня
від но во го Ре гу ля то ра � підтрим ка
внутрішніх інвес торів. Ре цепт, як це
зро би ти, Ре гу ля тор знає і сам. І го лов -

не, це все ніяк не йде у розріз з ви мо га -
ми Євро ди рек тив. І тоді вітчиз ня ний
інвес тор, замість зміни юрис дикції,
роз повість усь о му світу про те, як це
кру то � вес ти стра хо вий бізнес в Ук -
раїні.

Кри за � це прек рас на мож ливість
пог ля ну ти вглиб ком панії

Усім відо мо, що в нашій ком панії
не має най ма них топ�ме нед жерів. Ми
завж ди дот ри му ва ли ся точ ки зо ру, що
влас ник � це най мо ти во ваніший
співробітник своєї ком панії. Са ме то му
усі вер ти калі бізне су зна хо дять ся під
без по се реднім уп равлінням акціонерів.
За раз, під час кри зи, ко ли об ся ги бізне -
су впа ли, ми вклю чи ли ся мак си маль но,
як тоді, в 2012�му, ко ли по чи на ли.

За раз нас тав час то таль но го конт -
ро лю над ком панією. В пер шу чер гу
потрібно більш уваж но ніж будь�ко ли
пос та ви ти ся до ос нов них опе раційних
про цесів і про а налізу ва ти їх. Ро -
зуміючи, що будь�яка втра та ефек тив -
ності бо ля че відіб'єть ся на фінан со во му
ре зуль таті, ми роз би раємо про це си до
мо ле кул, на ма га ю чись вик лю чи ти
зайві еле мен ти яко мо га швид ше. З то го
мо мен ту, як ми зай ня ли ся ав то ма ти -
зацією, нам вда ло ся в ра зи ско ро ти ти
штат фінан систів, опе раціоністів і бух -
гал терів, а та кож фахівців бек�офісу
служ би вре гу лю ван ня збитків.

За раз ми пра цюємо над ав то ма ти -
зацією про це су ан де рай тин гу, вдос ко -
на люємо про цес дис танційно го вре гу -
лю ван ня, зай маємо ся впро вад жен ням
елект рон но го до ку мен то обігу, на лаш -
то вуємо сис те му Бітрікс24 і роз роб -
ляємо нові ви со ко тех но логічні стра хові
про дук ти.

Ко роткі зв'яз ки з клієнта ми та
парт не ра ми � наш ос нов ний ак тив

Всі ці ро ки ми на ма га ли ся бу ду ва ти
бізнес з людсь ким об лич чям. Ке ру ючі
акціоне ри ком панії � вихідці з про -
дажів і завж ди пра цю ва ли, сліду ю чи
пра ви лу: "Три май на осо бис то му конт -
ролі 15�20 клю чо вих кон тактів для тво -
го бізне су". У на шо му бізнесі ма ло на -
да ва ти пос лу ги ви со кої якості і на да ва -
ти пер шок лас ний сервіс. Як що ком -
панія зне о соб ле на для клієнта, він з
легкістю з неї піде, то му що мо раль но
клієнт їй нічо го не ви нен. От ри ма ти го -
лов ний для стра хо ви ка ак тив � ко роткі
зв'яз ки з клієнта ми � мож на тіль ки в
ре зуль таті осо бис тої ко мунікації. Як що
про давці це ро би ли до кри зи, то за раз
цей ак тив у ком панії є. І са ме за раз йо -
го потрібно не тіль ки не втра ти ти, але й
збе рег ти.

Міждис циплінарність, здатність до
ба га то за дач ності та ре зуль тат � ось що
ми бу де мо відте пер ку пу ва ти як ро бо то -
да вець

У порівнянні з усіма інши ми ком -
паніями, у нас ду же об ме же ний штат
підрозділів, що відповіда ють за HR, рек -
ла му і мар ке тинг, роз ви ток регіо наль ної
та агентсь кої ме режі. Але це не оз на чає,
що в ком панії ра зом зі шта том об ме же не і
ви ко нан ня цих функцій. Все з точністю до
нав па ки � ці функції ми вва жаємо од ни ми
з най важ ливіших для будь�якої ком панії.
Прос то у нас во ни роз поділені між різни -
ми керівни ка ми інших фун кціональ них
вер ти ка лей, в числі яких, до речі, і самі
акціоне ри. Для то го, щоб так бу ло,
потрібно, щоб лю ди во лоділи ве ли ки ми
знан ня ми і на вич ка ми в різних сфе рах �
міждис циплінарністю. Це но ва ком пе -
тенція, так са мо як і ба га то за дачність, за
яку ми го тові пла ти ти гроші.

Ка ран тин ніве лю вав по нят тя ро бо чо го
дня. І во но біль ше не по вер неть ся. Відте -
пер ми бу де мо ку пу ва ти не час на ших
співробітників, а ре зуль тат. І ми на ла го ди -
мо чітку сис те му, яка доз во ля ти ме нам йо -
го об чис лю ва ти і пов'язу ва ти із зу сил ля ми
конк рет них лю дей.

XXI століття ос та точ но нас та ло. І це
вік еко номіки ува ги

Про дук то вої кон ку ренції біль ше не -
має � у всіх то по вих гравців відмінний про -
дукт. Ве ли ка час ти на лю дей вже ніко ли не
по вер неть ся в оф флайн. Лю ди бу дуть ку -
пу ва ти че рез інтер нет тіль ки те, що їм
дійсно потрібно. І в зв'яз ку з цим нас че кає
нескінченні мар ке тин гові пе ре го ни. Пе ре -
го ни не за мікрос копічним поліпшен ням
якості або тех но логічни ми інно ваціями. Це
гон ка за ува гу на шо го клієнта. Ми усі бу -
де мо вирішу ва ти найскладніше зав дан ня
� як зро би ти так, щоб клієнт в інтер неті
помітив са ме нас?

Ба гать ом ком паніям ця кри за до дасть
"ан тик рих кості"

Кри за нічо го не змінить, во на ли ше
прис ко рить ті про це си, які дав но по ча -
ли ся. Зро бить сильніши ми гнуч ких,
дис ципліно ва них і тре но ва них гравців, і
пос ла бить тих, хто не о бач но вва жав, що
го ту ва ти ся до неї не потрібно. А ще вип -
ро бує на "серйозність намірів". І про ве -
де кор дон між ти ми, хто прий шов пог -
ра ти у "стра хо вий про ект", і ти ми, для
ко го їхні ком панії � це ціле жит тя, хто
бе ре на се бе най ви щий з усіх мож ли вих
ри зиків на землі � підпри ємниць кий, і
ста вить на кін, як ска зав Нассім Та леб,
"влас ну шку ру".
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СГ "ТАС" вже сім років підви щує по каз ни ки в обов'яз ко вих
ви дах стра ху ван ня, ОСЦПВ та "Зе леній картці", це до сить неп -
рос тий сег мент стра хо во го рин ку. Яким чи ном вам вдаєть ся ут ри -
му ва ти ці по зиції та збіль шу ва ти відрив від кон ку рентів?

� Щоб відповісти на це пи тан ня, да вай те за мис ли мо ся, як в
нашій країні став лять ся до стра ху ван ня та як і чо му ку пу ють
поліси. Іноді до во дить ся чу ти, що лю ди не хо чуть стра ху ва ти -
ся, бо не ма ють на це гро шей. Але ж, як що лю дині, нап рик лад,
ска за ти, що є мож ливість вигідно прид ба ти одяг або якійсь гад -
жет, гроші од ра зу зна хо дять ся! Спра ва в то му, що лю ди не ку -
пу ють те, що вва жа ють не потрібним, в чо му не ба чать пе ре ваг
для се бе чи не ро зуміють, навіщо во но їм. І, як що за ду ма тись,
більшість ком паній на рин ку по суті "втю ху ють" лю дям "не -
потрібні" їм поліси, сти му лю ючи це низь кою ціною і ве ли кою
комісією про дав цям. Але ж, як що лю ди не відчу ва ють пот ре би
в стра ху ванні, то якою б низь кою не бу ла йо го ціна, спра вед ли -
ва ціна за те, що мені не потрібно, � "нуль". 

Чим обу мов ле не та ке став лен ня до стра ху ван ня? По�пер ше, в
нас чи ма ло не доб ро совісних стра хо виків. Але з цим си ту ація вже
пок ра щуєть ся: лю ди ро зуміють, як що вже пла тиш гроші, то кра -
ще їх пла ти ти то повій ком панії, з надійною ре пу тацією, аніж, за
ве ли ким ра хун ком, ви ки ну ти їх на вітер. Дру га при чи на в то му, що
лю ди ніко ли не за ду му ва ли ся над сут тю стра ху ван ня. Біль шості з
нас при та ман ний пев ний за хис ний ме ханізм, що "бло кує" в свідо -
мості неп риємні сце нарії роз вит ку подій і ка же:  "Не ду май про це
� з то бою ць о го не ста неть ся". Яск ра вий прик лад  � курці: во ни щод -

ня ба чать фо то ра ко вих пух лин та над пис на си га ре тах "Куріння
вби ває" � і про дов жу ють ку ри ти, бо за хис ний ме ханізм "ка же": "Не
ду май про це, з то бою ць о го не ста неть ся". Це сто суєть ся і стра ху -
ван ня: си ту ації, в яких ми до по ма гаємо, не ду же приємні, то му лю -
ди ста ра ють ся про них не ду ма ти! Але, як що да ти лю дині мож -
ливість за ду ма ти ся, уя ви ти, до яких наслідків мо же приз вес ти її
без печність, один раз сісти і по ра ху ва ти: що простіше � не ду ма ти
і щоб не про нес ло, чи по ду ма ти один раз і виріши ти проб ле му, � все
од ра зу стає на свої місця. 

Судіть самі:  за жит тя се реднь ос та тис тич ний ав то мобіліст
їздить за кер мом років 50. Яка ймовірність то го, що за цей час ко -
жен з нас хо ча б раз пот ра пить в серйоз не ДТП? Май же 100%!
Тож, пот ра пив ши в серйоз ну аварію, ми од ра зу "влітаємо" на вип -
ла ту, як мінімум, 130 ти сяч грн з "цивілки". Але ж за "водійсь ке"
жит тя трап ляєть ся ще не мен ше 4�5 дрібних аварій! Відповідно,
набіжить за га лом ти сяч 180 � 250, які до ве деть ся вип ла чу ва ти � і це
тіль ки за чужі ма ши ни. Пи тан ня: скіль ки років потрібно, щоб на -
ко пи чи ти цю су му по 500 грн на рік �  вартість полісу в біль шості
регіонів? Від 360 до 500 років! А як що йдеть ся про 1 млн? Щоб на -
ко пи чи ти по 500 грн мільйон, тре ба 2000 років! Як що це по яс ню ва -
ти лю дям, во ни усвідом лю ють, що ро зумніше пла ти ти за поліс та
ма ти за хист, аніж "за о ща ди ти", а потім "влетіти" навіть на 50 � 100
ти сяч, не ка жу чи вже про мільйон. Але ж в ДТП заз нає пош код -
жень і ва ша ма ши на! І її ре монт та кож кош тує плюс�мінус та ку ж
су му, як і ре монт іншо го ав то. Навіть спла чу ю чи пла тежі в розмірі
2 тис. грн, за 50 років ви зап ла ти те аж 100 тис. грн, але на томість
ма ти ме те мож ливість от ри ма ти гроші на ре монт  і своєї, і чу жої
ма ши ни � навіть в тих ви пад ках, ко ли 130 тис. грн не вис та чає. 

І це сто суєть ся не тіль ки ав то мобілів. Та ка ж си ту ація, влас не,
мо же ста ти ся і з на шим жит лом, бізне сом, здо ров'ям. 

Са ме зав дя ки пра виль ним ко мунікаціям із клієнтом ми от ри -
муємо "свідо мих" спо жи вачів стра хо вих пос луг, які біль ше не вва -
жа ють, що стра хо вий поліс не потрібний. Ну і далі, зав дя ки якісно -
му обс лу го ву ван ню, швид ким вип ла там та мак си мальній зруч -
ності для лю дей, нам вдаєть ся що ро ку збіль шу ва ти свої про дажі,
стрімко "відри ва ю чись" від кон ку рентів. 

І я впев не ний, що вже за три�п'ять років нам вдасть ся ста ти аб -
со лют ним ліде ром стра хо во го рин ку Ук раїни � не тіль ки в сег менті
ОСЦПВ, а за га лом за об ся гом за лу че них премій. Ли ше за ос танній
рік ми підня ли ся з 5�ї на 3�ю схо дин ку в  за галь но му рей тин гу
найк рупніших стра хо виків Ук раїни, збіль шив ши свої пла тежі за
ос танні 2 ро ки май же вдвічі.

СГ "ТАС" відо ма на рин ку як ком панія, що є піоне ром з впро -
вад жен ня тех но логічних но вацій та сервісів для клієнтів. Над
яки ми но ваціями пра цюєте за раз?

� В ца рині ви ко рис тан ня тех но логій та різних но вацій ми завж -
ди бу ли в аван гарді рин ку. Ще з 2008 ро ку більшість про цесів в СГ
"ТАС" повністю ав то ма ти зо ва но та пра цю ють по суті он лайн. Ад -
же ли ше з "цивілки" в нас по над 1 млн клієнтів, і, щоб обс лу го ву ва -
ти їх, не обхідна на ла год же на ав то ма ти зо ва на сис те ма та зас то су -
ван ня відповідних тех но логій. 

Ми пра цюємо над тим, щоб ро би ти наші пос лу ги мак си маль но
близь ки ми та зруч ни ми для клієнта. На разі ак тив но впро вад -
жуємо про це ду ру здійснен ня вип ла ти без відвіду ван ня клієнтом
офісу, че рез чат�бот та колл�центр. Як це виг ля дає? Клієнт те ле -
фо нує в колл�центр, де після з'ясу ван ня обс та вин при го ди опе ра -
тор фор мує стра хо ву спра ву і од ра зу ка же, чи підпа дає ви па док
під кри терій швид кої "он лайн"�вип ла ти та яку су му бу де вип ла че -
но. Як що клієнта все влаш то вує, він підтве рд жує свою зго ду че рез
Viber та за ван та жує не обхідні до ку мен ти для от ри ман ня вип ла ти
че рез чат�бот. Вип ла ту от ри мує че рез  "Аваль�експрес"  або "При -
ват", що пе ред ба чає іден тифікацію клієнта � це доз во ляє уник ну -
ти шах рай ства. В по даль шо му пла нуємо роз ви ва ти чат�бот. Вже
за раз че рез нь о го заст ра хо вані за до го во ра ми ДМС осо би мо жуть

Павло Царук, Голова правління СГ "ТАС"

Стратегії

14 Insurance TOP №1(69)2020

Наша мета - в найближчі роки стати
компанією №1 на страховому ринку України



вик ли ка ти ліка ря, от ри му ва ти приз на чен -
ня, за мов ля ти ліки. Зго дом хо че мо пе ре -
вес ти в чат�бот більшість ко мунікацій з
клієнтом, уже за раз на га дуємо про
закінчен ня терміну дії полісу, не обхідність
вне сен ня чер го вих пла тежів то що. За га лом
пла нуємо й на далі вдос ко на лю ва ти
бізнес�про це си, аби завж ди бу ти на
відстані "ви тяг ну тої ру ки" від клієнта. 

Ва ша ком панія вже декіль ка років
поспіль де мо н струє ко ло саль ний приріст.
Поділить ся сек ре та ми за лу чен ня но вих
клієнтів та ут ри ман ня ста рих?

� Як я вже ка зав, ми не на ма гаємо ся
нічо го нав'яза ти клієнту,  на томість пра -
виль но роз мов ляємо з ним, да ю чи йо му
мож ливість са мо му за мис ли тись над тим,
що ро зумніше і вигідніше! І наш досвід до -
во дить, що та кий підхід доз во ляє зрос та ти
ве ли ки ми тем па ми:  ми ко жен рік под -
воюємо про дажі комп ле кс них про дуктів,
які про даємо клієнтам з ОСЦПВ. "Цивілка"
для нас � це на сам пе ред клієнтсь ка ба за.
Ад же са ма по собі "цивілка" збит ко ва, і в
ком паній, які її на би ра ють, є два сце нарії.
Або це фінан сові піраміди: по ки є пла тежі,
ніби все доб ре, а потім гро шей по чи нає не
вис та ча ти для пок рит тя зо бов'язань � і во -
ни ло па ють ся, як мильні буль баш ки. Або ж
во ни прос то не пла тять. Обид ва варіан ти
клієнту не вигідні. Але є третій: ко ли з
"цивілкою" клієнти от ри му ють комп ле кс -
ний за хист � надійний і за прий нят ною
ціною. Тоді й во ни за хи щені, і ком панія
зрос тає. Але, щоб клієнти оціни ли всі ви го -
ди й пе ре ва ги комп ле кс но го за хис ту, з ни -
ми, підкрес люю, тре ба го во ри ти. 

Ви маєте найбіль шу регіональ ну ме ре -
жу. Чим ви ут ри муєте та мо ти вуєте своїх
працівників?

� В нас не має планів для про давців,  на -
томість ми їх за о хо чуємо та нав чаємо.
Насп равді, щоб лю ди на щось ро би ла, тре ба
дві речі: щоб во на хотіла і вміла/зна ла, як
це ро би ти. Як пра ви ло, з "хотіла" проб лем
не має. Заз ви чай лю ди не роб лять щось то -
му, що не зна ють, як це ро би ти. І са ме ць о -
му ми їх вчи мо. Я сам що ро ку проїжджаю
всю Ук раїну з нав чаль ни ми семіна ра ми
для про давців. Че рез роль ові ігри ми
відпраць о вуємо ме то ди ки, спря мо вані на
збіль шен ня об сягів їх про дажів та,
відповідно, за робітків. Ко ли лю ди ро -
зуміють на прак тиці, як пра виль но го во ри -
ти з клієнтом, у них все ви хо дить. 

На разі ри нок ак тив но пе ре фор ма то -
вуєть ся та го туєть ся до впро вад жен ня
СПЛІТу. Як Ви оцінюєте мож ливі зміни
та що це мо же да ти Вашій ком панії?

� Впро вад жен ня СПЛІТу � це важ ли -
вий крок до очи щен ня рин ку, яко го він дав -
но пот ре бує. Не що дав но предс тав ни ки
НБУ за я ви ли, що си ту ація 2013�2014 років,
ко ли не до капіталізо вані бан ки прос то "си -
па ли ся" че рез ве ликі пот рясіння в еко -
номіці, сь о годні є ма лой мовірною. За ве ли -
ким ра хун ком, пот рясіння, які за раз мо -
жуть бу ти че рез ка ран тин і зу пин ку еко -
номіки, по суті ана логічні тим, що бу ли тоді,

а мо же, навіть і серйозніші. Але зав дя ки
капіталізації бан ки ма ють "ви жи ти". Що ж
сто суєть ся стра хо вих ком паній, то для тих
з них, що пла тять збит ки зі зрос та ю чих
пла тежів, пот рясіння в еко номіці мо жуть
ста ти фа таль ни ми. Ад же внаслідок ка ран -
ти ну та кри зи над ход жен ня стра хо вих
пла тежів суттєво змен шить ся і не бу де з
чо го пла ти ти стра хові вип ла ти та і зарп -
лат ню, орен ду й інші пла тежі. У ба гать ох
стра хо виків не має адек ват них ре зервів, і
во ни бу дуть ви му шені або не пла ти ти, або
відтерміно ву ва ти вип ла ти. І ба га то хто з
них збанк ру ту ють. 

Сь о годні в Ук раїні ба га то не до -
капіталізо ва них стра хо вих ком паній, які
не ма ють ре сурсів, щоб ви ко ну ва ти свої зо -
бов'язан ня. Во ни ма ють піти. НБУ це зро -
бить чи ка ран тин, але я вірю в те, що ри нок
очис тить ся, і від ць о го виг ра ють всі. Ад же
ли ше тоді, ко ли на рин ку бу дуть ли ше пла -
то сп ро можні ком панії, лю ди змо жуть бу ти
впев нені в то му, що ма ти муть фінан со вий
за хист від сво го стра хо ви ка.

2020 рік � рік за вер шен ня ме дич ної ре -
фор ми що до фор ма ту ван ня пер вин ної
ме дич ної до по мо ги. Які перс пек ти ви Ви
ба чи те в ць о му для СГ "ТАС" та які кро ки
слід очіку ва ти від ком панії в ме дич но му
стра ху ванні?

� За раз на тлі бо роть би з ко ро навіру -
сом пи тан ня, пов'язані з ме ди ци ною, на -
бу ли особ ли вої гост ро ти. Лю ди за не по -
коєні перс пек ти вою важ ко зах воріти та
по мер ти. 

Але да вай те звер не мо ся до мо ви цифр.
Як свідчить ста тис ти ка, рівень смерт ності
від ко ро навіру су скла дає в се реднь о му 4%,
а для 86% з тих, хто "підхо пив" ко ро -
навірус, хво ро ба пройш ла без уск лад нень.
І є інша ста тис ти ка, але над нею ми не за -
мис лю ва ли ся. 

В 70% ви падків при чи ною смерті ста -
ють сер цеві та он ко зах во рю ван ня. Так,
кож на 5�6 лю ди на в нашій країні зах воріє
на рак. Ми абстра гуємо ся від ць о го (зга дай -
те про за хис ний ме ханізм, який ка же: "Зі
мною ць о го не тра пить ся"), але прос то
уявімо: хтось з 5�6 близь ких вам лю дей, за
ста тис ти кою, точ но зах воріє на рак! І тут
ви ни кає пи тан ня: що кра ще � зас по ко ю ва -
ти се бе, що з ва ми ць о го не ста неть ся, або
убез пе чи ти се бе? 

Ліку ван ня цих зах во рю вань кош тує
від 20 до 50 ти с. до ларів. З іншо го бо ку, в
дер жав них клініках діаг ноз мо жуть ста ви -
ти півро ку: але та кий строк для он кох во ро -
го � фак тич но ви рок. До то го ж, в дер жав -
них клініках ви ко рис то ву ють ся зовсім не ті
тех но логії, що за без пе чу ють якісне ліку -
ван ня хво ро го. От ри ма ти йо го мож на в
при ват них клініках або за кор до ном, але це
ве ли чезні гроші � від 500 тис. грн. до 50 тис.
до ларів для прос тих ви падків і на ба га то
біль ше для рідких або важ ких форм зах во -
рю ван ня. Є й мо раль ний ас пект: ти ро -
зумієш, що вря ту ва ти жит тя ре аль но, але
собі доз во ли ти ць о го не мо жеш. Це вбив че!
Як і усвідом лен ня то го, що, аби вря ту ва ти
жит тя близькій лю дині, ти бу деш ви му ше -
ний в кра що му ви пад ку про да ти ма ши ну,

відда ти гроші, які відкла дав на нав чан ня
дітей, а мо же, й ли ши ти ся без жит ла. Та й
для лю ди ни, яка зах воріла, ро зуміти, що за
її жит тя до ве деть ся роз ра ху ва ти ся осе -
лею, в якій меш кає вся сім'я, не ви мов но
важ ко, тим біль ше що га рантії на оду жан -
ня ніхто не дає, і мож на і без жит ла ли ши -
ти всю ро ди ну, і не вря ту ва ти близь ку лю -
ди ну.

Суть мед ре фор ми, при наймні, на її
пер шо му етапі,  по ля га ла в то му, щоб
розділи ти ліку ван ня, умов но ка жу чи, зас -
ту ди та серйоз них хво роб. Дер жа ва бе ре на
се бе ліку ван ня  прос тих зах во рю вань, за -
без пе чує на дан ня екстре ної до по мо ги, але
є речі, які во на не мо же га ран ту ва ти, нап -
рик лад, ліку ван ня склад них зах во рю вань.
Це пок ла да ло ся на ме дич не стра ху ван ня.
Пе ред ба ча ло ся, що за певні відра ху ван ня
стра хо ви кові лю ди на змо же в разі серйоз -
но го зах во рю ван ня ско рис та ти ся всіма пе -
ре ва га ми якісної ме ди ци ни � з ліку ван ням
під наг ля дом ком пе те нт них лікарів, із за -
без пе чен ням не обхідни ми ме ди ка мен та ми,
без черг і ха барів. На жаль, на разі ць о го не -
має. 

Втім, да вай те бу де мо відвер ти ми, нез -
ва жа ю чи на те, що ме ди ци на в нас ніби без -
кош тов на, ви все од но пла ти те � в ки ше ню
ліка рю. І пла ти те до рож че, аніж зап ла ти ли
б за поліс. Ад же, як що стра хо ва ком панія
співпра цює з клінікою, прейс ку рант ви хо -
дить де шев шим! І пи тан ня не ли ше в гро -
шах, але й в ор ганізації й опе ра тив ності
ліку ван ня, та й в про фесійній по раді і
підтримці та кож.

Іноді ви ни ка ють си ту ації, ко ли те ж
шун ту ван ня тре ба ро би ти не гай но.
Сподіва ти ся на те, що ви змо же те от ри ма -
ти потрібну до по мо гу, не ма ю чи поліса
медстра ху ван ня, наївно. І зно ву по вер не -
мось до ма те ма ти ки. Стра хо вий платіж за
до го во ром ме дич но го стра ху ван ня кош тує
від 1000�1500 грн на місяць. Скіль ки місяців
до ве деть ся відкла да ти по 1000�1500 грн,
щоб на ко пи чи ти 20�50 ти сяч до ларів на
ліку ван ня ра ку або 100 ти с. грн. на шунт? 

Зреш тою з ти ми ж зас ту да ми ми мо -
же мо впо ра ти ся і са мостійно, і нам не
потрібна до по мо га стра хо ви ка: се редній
чек на їх ліку ван ня скла дає 500 � 800 грн,
тоді як ліку ван ня серйоз них хво роб в де -
сят ки � сотні разів до рож че! 

Не вар то за бу ва ти й про ор ганізаційні
мо мен ти: дізнав шись про діаг ноз, заст ра -
хо вані осо би мо жуть не пе рей ма ти ся звич -
ни ми для та ких ви падків пи тан ня ми:  ку ди
бігти, де кращі лікарі, скіль ки тре ба зап ла -
ти ти? Все це бе ре на се бе стра хо вик в особі
кваліфіко ва них співробітників, які дос ко -
на ло зна ють ри нок і самі ор ганізу ють і кон -
суль тацію ліка ря, і гідне ліку ван ня, і за без -
пе чен ня потрібни ми  ліка ми. 

Так, цей стра хо вий про дукт не з ка те -
горії най де шев ших, але він то го вар тий!
Ми не демпінгуємо на рин ку медстра ху -
ван ня, на томість га ран туємо ви со ку якість
ліку ван ня для со тень ти сяч своїх клієнтів. І
во ни це ціну ють, тож при род но, що
кількість стра ху валь ників СГ "ТАС" ак -
тив но зрос тає. 

Стратегії

15Insurance TOP №1(69)2020



� "Оран та" має найбіль ший досвід ро -
бо ти на стра хо во му рин ку Ук раїни. За цей
період у неї бу ли і зле ти, і падіння. На ва шу
дум ку, на яко му етапі пе ре бу ває ком панія і
чи змо же во на ви жи ти в умо вах
нинішньої еко номічної кри зи?

� Справді, "Оран та" сто я ла біля ви токів
стра хо вої спра ви на шої країни. Че рез
півто ра ро ку ми відсвят куємо 100�річний
ювілей. Цей по важ ний вік пе ре дусім го во -
рить про досвід і ба га толітню довіру
клієнтів.

Те перішня кри за не пер ша в еко номіці
Ук раїни в ціло му й на стра хо во му рин ку
зок ре ма. Відповідаль но му бізне су важ ли во
ви ко рис та ти її як трамплін для но во го вит -
ка в роз вит ку. Уже те пер ми ро зуміємо, як
тре ба транс фор му ва ти ся, щоб наші клієнти
та працівни ки відчу ли зміни і в тех но логії
про да жу, і в сфері вре гу лю ван ня збитків та
уп равлінні ком панією. Хо че мо ми ць о го чи
ні, са ме кри за підштов хує нас шу ка ти й тес -
ту ва ти нові ме то ди ро бо ти й тех но логії як
все ре дині ком панії, так і у взаємодії з учас -
ни ка ми стра хо во го рин ку. Нині "Оран та" на

ета пах ук ла ден ня до го во ру стра ху ван ня та
вре гу лю ван ня стра хо вих подій ви ко рис то -
вує дис танційну ро бо ту. Нинішній етап роз -
вит ку це дот ри ман ня не ли ше тра дицій
ком панії, а й ре форм, швид ко го пе ре фор -
ма ту ван ня, ви ко рис тан ня но вих мо де лей у
по точ них рин ко вих умо вах.

� Яким був 2019 рік для ком панії? Чи
вда ло ся ви ко на ти за ду ма не?

� Ми ну лий рік був до сить успішний: ми
ви ко на ли план та ак тив но ре алізо ву ва ли
стра тегію мо дернізації ком панії, яку про -
дов жи мо і 2020�го. Але ска за ти, що вда ло ся
втіли ти в жит тя всі за ду ми, зна чить зу пи -
ни ти ся на до сяг ну то му. А це не так, це пер -
ма не нт ний про цес. Здо був ши ре зуль тат від
зап ла но ва но го, ми ста ви мо нові зав дан ня, і
найсміливіші ідеї, які іноді зда ють ся не -
мож ли ви ми, але ра но чи пізно во ни ста ють
на ши ми до сяг нен ня ми. За зібра ни ми
преміями ком панія впри тул підійшла до
міль ярд но го ру бе жу. Біль ша час ти на
клієнтів з на ми вже три ва лий час, і в ос танні
ро ки та ких клієнтів стає ще біль ше. Щод ня

"Оран та" суп ро вод жує май же 1,9 млн до го -
ворів стра ху ван ня. По над 1 млн грн стра хо -
вих відшко ду вань вип ла чуємо щод ня. У
нашій діяль ності ос нов ний орієнтир �
клієнт, з яким ду же важ ли во ма ти зво рот -
ний зв'язок. Зав дя ки ць о му ми поліпши ли
про цес вре гу лю ван ня. Тісна взаємодія з
клієнтом і пра виль не кон суль ту ван ня спри -
я ли змен шен ню строків вре гу лю ван ня. Те -
пер наш кон такт�центр про тя гом 10 се кунд
об роб ляє 93% дзвінків і чи ма ло пи тань
вирішує вже при пер шо му звер ненні. Крім
то го, з про це су вре гу лю ван ня ми усу ну ли
лан ки, що не при но си ли ко ристі клієнтові і
не вирішу ва ли йо го проб ле му. В ком панії
роз роб ле но чек�лист і ве деть ся ре гу ляр ний
технічний ау дит, що відповідає міжна род -
ним стан дар там. Рівень ло яль ності клієнтів
"Оран ти" на ос нові зво рот но го зв'яз ку те пер
скла дає 87%. Підтве рд жен ням ць о го є ви со -
кий рівень про да жу че рез онов ле ний сайт
ком панії, який ми за пус ти ли на по чат ку
2018 ро ку. За 2019�й зрос тан ня ць о го ка на -
лу скла ло близь ко 200%. Особ ли во по пу -
лярні ту рис тичні поліси, част ка яких скла -
дає 74%, і ОСАЦВ. Оформ лен ня до го ворів
за ци ми дво ма про дук та ми зай має 5�10
хви лин. У се ре дині ми ну ло го ро ку ми за -
пус ти ли мобіль ну версію сай ту, і рівень
про да жу че рез смарт фон скла дає близь ко
40%. Важ ли вим фак то ром виз нан ня на шої
ком панії є ав то ма тич на про лон гація на
сайті � по над 60% раніше ук ла де них до го -
ворів стра ху ван ня. Для нас це один з
найцінніших ка налів, ад же збит ковість у
ць о му нап рям ку ниж ча, а се редній чек ви -
щий, ніж в оф лайн�ка налі.

� У вас найбіль ша на стра хо во му рин ку
ме ре жа підрозділів про да жу в усіх регіонах
Ук раїни. Наскіль ки во ни ло яльні до елект -
рон но го про да жу й обс лу го ву ван ня?

� У нап рям ку роз вит ку он лай но во го
про да жу ми ак тив но пра цюємо і з
регіональ ни ми підрозділа ми. Ство ре но до -
да ток, за до по мо гою яко го агент кож но го
відділен ня мо же про да ти поліс ОСАЦВ он -
лайн. Ми про во ди мо масш табні за хо ди з мо -
дернізації ме режі відділень, які вдос ко на -
лю ють стан дар ти ро бо ти. Вод но час чи ма ло
ува ги приділяємо нав чан ню (зок ре ма ство -
ре но центр нав чан ня агентів, де, за нят тя
про во дять наші найк ращі працівни ки, про -
по ну ю чи найліпші прак ти ки), а та кож мо ти -
вації працівників, зміні архітек ту ри інфор -
маційних сис тем ком панії, поліпшен ню
умов для клієнтів і ро бо ти пер со на лу. Усе
біль ше працівників праг нуть відповіда ти
брен ду зі зна ком якості, ефек тивніше пре -
зен ту ва ти се бе і стра хові про дук ти ком панії,
бу ду ва ти з клієнта ми дов го ст ро кові взаєми -
ни. За га лом по нят тя "мо дернізація" підхо -
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дить для ха рак те рис ти ки не тіль ки ми ну -
ло го ро ку, а й кіль кох ос танніх років. От же,
бренд "Оран та" де далі біль ше асоціюєть ся
тіль ки з по зи тив ни ми зміна ми.

� Ос таннім ча сом ба га то стра хо вих
ком паній у своїх порт фе лях ско ро чу ють
част ку ав то цивілки че рез її збит ковість.
Ви не пла нуєте ць о го ро би ти?

� "Оран та" � національ на ком панія.
Вра хо ву ю чи її діяльність і у ве ли ких
містах, і в найвідда леніших на се ле них
пунк тах, стра хові пос лу ги "Оран ти" най -
дос тупніші для клієнтів. То му ми не мо же -
мо штуч но об ме жу ва ти про даж ав то -
цивілки. Ско ро чен ня част ки в порт фелі
мо же відбу ва ти ся че рез роз ви ток інших
видів стра ху ван ня. Са ме цим шля хом ми й
іде мо. Ком панія та кож не вітає демпінг і не -
доб ро совісну кон ку ренцію, що пе реш код -
жає по ши рен ню рин ко вих умов і прак тик,
яких ми дот ри муємо ся. В умо вах, що скла -
ли ся, я не ри зик ну прог но зу ва ти стан рин -
ку ОСАЦВ на цей рік, але оче вид но, що об -
ме жен ня пе ре су ван ня лю дей, зак рит тя
кор донів та інші за хо ди що най мен ше зу -
пи нять зрос тан ня кіль кості ук ла де них до -
го ворів. І, най певніше, не уник ну ти част ко -
во го їх ско ро чен ня, як і падіння рівня про -
да жу на рин ку "зе ле них карт". Усе це ви -
ма гає і від ком панії, і від Мо тор но го бю ро
екстра ор ди нар них ан тик ри зо вих за ходів.

� Як що ми вже за го во ри ли про порт -
фелі: ви за до во лені ста ном сво го порт фе -
ля чи пла нуєте вно си ти до нь о го певні
зміни?

� Ні, повністю порт фе лем ком панії ми
не за до во лені. Зви чай но, не тіль ки пла -
нуємо зміню ва ти йо го, а й постійно пра -
цюємо над цим. Наш пріори тет � мак си -
маль но пов не ви ко рис тан ня по тенціалу
"Оран ти". Це і роз га лу же на регіональ на
ме ре жа, і про фесіоналізм працівників,
стра хо вих по се ред ників, і здо рові амбіції
ме не дж мен ту. То му ми роз ви ваємо са ме ті
про дук ти, на які є ма со вий по пит і про даж
яких доз во ляє ви ко рис то ву ва ти наші кон -
ку рентні пе ре ва ги повністю: зок ре ма,
стра ху ван ня май на фізич них осіб, стра ху -
ван ня ме ди ци ни та відповідаль ності.
Штуч не на ро щу ван ня не рин ко вих про -
дуктів, що ма ють низь ку до да ну вартість і
ви ма га ють адмінре сурсів, або про дуктів з
надмірни ми ри зи ка ми та збит ковістю,
яки ми ба га то ком паній на ма га ють ся роз -
ба ви ти мо тор ний порт фель, � це шлях не
для нас.

� Чо му 2020 ро ку ком панія в своїй ро -
боті приділить особ ли ву ува гу?

� Ма ю чи свою стра тегію і підхо ди до
ве ден ня бізне су, "Оран та" приділяє знач ну
ува гу мар ке тин го вим досліджен ням рин ку
стра хо вих пос луг. На ша ме та � по бу ду ва ти
оп ти маль ну мо дель про да жу стра хо вих

про дуктів, яка дасть мож ливість швид ко
адап ту ва ти ся до пот реб клієнтів, а та кож
про во ди ти фінан со ву інклюзію у сфері
стра ху ван ня. Крім ць о го, од ним з пріори -
тет них нап рямків ро бо ти бу де пе рехід у
рам ках за ко ну про "спліт" до но во го ре гу -
ля то ра � НБУ. Це й адап тація ІТ�рішень у
час тині по дачі звітності, і постійна ко -
мунікація з но вим ре гу ля то ром, ро бо та
яко го те пер спря мо ва на на аналіз чин ної
нор ма тив ної ба зи, її зміну в ме жах інтег -
рації до за ко но да в ства ЄС то що. Пе рехід
для ком панії по ви нен бу ти мак си маль но
спокійним і ком фо рт ним. І, звісно ж, се ред
на шої ува ги спро щен ня і вдос ко на лен ня
ка налів ко мунікації з клієнта ми, швид ша
ре акція на їхні за пи ти.

� Ви хо дя чи з ба га торічно го успішно го
досвіду ком панії, як вва жаєте: що най го -
ловніше в ро боті стра хо ви ка?

� Чесність. До клієнтів, працівників,
парт нерів, кон ку рентів.

� Нині ак тив но роз роб ля ють но ву ре -
дакцію За ко ну "Про стра ху ван ня". У нь о -
му ува гу приділять і про це су тим ча со вої
адміністрації. Ви єди на стра хо ва ком панія
в Ук раїні, яка успішно пройш ла цей етап.
Що кон че потрібно закріпи ти в за коні,
щоб він був без болісним для стра хо ви ка і
мав по зи тив ний ре зуль тат?

� Уве ден ня тим ча со вої адміністрації �
крайній захід впли ву на фінан со ву ор -
ганізацію. У разі нев дачі ком панія бу де
поз бав ле на ліцензії та фак тич но банк ру -
тує. До та ко го рішен ня ре гу ля то ру вар то
вда ва ти ся вкрай обе реж но й ви ва же но, ад -
же сам факт уве ден ня тим ча со вої
адміністрації вик ли кає у клієнтів не довіру
й мо же спро во ку ва ти їх суттєвий відтік в
умо вах і так нес табіль но го фінан со во го
ста ну ком панії. У такій си ту ації впо ра ти ся
мо же "силь на" тим ча со ва адміністрація,
наділе на ши ро ки ми пов но ва жен ня ми з уп -
равління ком панією: пов но ва жен ня ми і
ви ко нав чо го ор га ну, і ви що го ор га ну уп -
равління � за галь них зборів акціонерів. Во -
ни да дуть змо гу не тіль ки ефек тив но ке ру -
ва ти по точ ною діяльністю, а й ух ва лю ва ти
стра тегічні рішен ня що до ви ве ден ня ком -
панії з кри зи, за лу чен ня інвес торів чи
розв'язан ня кор по ра тив них су пе ре чок.
То му я вва жаю, що в за ко но давстві слід
знач но роз ши ри ти пов но ва жен ня тим ча -
со вої адміністрації, на пев ний час пе ре дав -
ши їй пов но ва жен ня ви що го ор га ну уп -
равління ком панії. Для ць о го тре ба внес ти
зміни не тіль ки до За ко ну "Про стра ху ван -
ня", а й до низ ки інших нор ма тив них актів,
які ре гу лю ють кор по ра тив не уп равління й
на дан ня фінан со вих пос луг. Ду же важ ли -
во, щоб ос новні цілі но во го за ко ну бу ли до -
сяг нуті. Ідеть ся на сам пе ред про те, щоб на
нор ма тив но му рівні роз ро би ти такі умо ви,
які доз во лять роз ви ва ти ся всім сег мен там
стра хо во го рин ку, збіль шать дос тупність

стра хо вої пос лу ги в країні, за без пе чать
гідний рівень цивілізо ва ної кон ку ренції.
Без сумнівно, важ ливі про зорість струк ту -
ри влас ників і пов не ви ко нан ня зо бов'язань
з бо ку стра хо вих ком паній. Усе це спри я -
ти ме підви щен ню при ваб ли вості ук раїнсь -
кої стра хо вої га лузі для інвес торів. Це і є
за по ру ка успіху в роз вит ку стра хо во го
бізне су.

� Яким ви ба чи те ри нок че рез три ро -
ки? Які про дук ти й ка на ли про да жу бу -
дуть потрібні?

� Віднов ле ним після кри зи, пла то сп ро -
мож ним і про зо рим. Бу дуть роз ви ва ти ся
ка на ли та про дук ти, пов'язані з елект рон -
ною ко мерцією. Вод но час ми в "Оранті"
впев нені, що сис те ма тра диційних ціннос -
тей тіль ки ви рос те в ціні, і для нас відкри -
ють ся нові мож ли вості.

� Пря ме вре гу лю ван ня: чо му вийш ли
з нь о го і чи пла нуєте по вер ну ти ся?

� Кла сич не пря ме вре гу лю ван ня � це
до дат ко вий сервіс для стра ху валь ників й
од но час но хо ро ший інстру мент для сти му -
лю ван ня клієнто орієнто ва ності ком паній в
умо вах роз ви ну то го рин ку. Та в на ших ре -
аліях це зни жен ня вит рат на рег рес но�по -
зов ну ро бо ту, част ко ва ком пен сація
аквізиційних вит рат для од них учас ників і
підви щен ня їх для інших за неп рий нят но
низь ко го рівня про зо рості. Щоб пря ме вре -
гу лю ван ня ви ко на ло свою при род ну місію,
тре ба зни зи ти до прий нят но го відмінності
в рівнях жит тя і до ходів різних ка те горій
гро ма дян, інфра ст рук ту ри ре мон ту ав то -
мобілів, про зо рості та пла то сп ро мож ності
стра хо виків.

На те пер же "Оран та" про по нує своїм
клієнтам до дат ко ву пос лу гу "Ав то па ра -
соль ка", яка за без пе чує, по суті, пря ме
вре гу лю ван ня, але без диск римінаційних
умов. Як що всі чле ни МТСБУ уз го дять
умо ви вре гу лю ван ня в ме жах ПВЗ, які ба -
зу ють ся на єдиній ме то диці роз ра хун ку
вар тості ре мон ту й повній про зо рості, а не
на фак тич них вит ра тах і зак ри тості, то
мож на бу де збіль ши ти охоп лен ня пря мо го
вре гу лю ван ня з нинішніх 30 до 70 і навіть
100%. Як що пра ви ла пе рег ля нуть � ми по -
вер не мо ся, але за умо ви, що вра ху ють
наші про по зиції і, як варіант, ух ва лять
рішен ня про обов'яз ковість ПВЗ для всіх
страховиків. Такі правила, як і сама
обов'язковість прямого врегулювання,
можуть бути визначені в законі про
ОСАЦВ. Водночас треба передбачити й
можливість врегулювання страховими
компаніями, клієнти яких постраждали в
ДТП, регламентних виплат МТСБУ
(пасивне ПВЗ для МТСБУ).

P. S. Ком панія не стоїть на місці. Ми
постійно впро вад жуємо но ве, вдос ко на -
люємо на бу те. Віри мо, що стра хо вий ри нок
мож на зро би ти ліпшим!
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У вас до сить знач ний пос -
луж ний спи сок. З ва ши ми на -
вич ка ми дип ло ма тич ної ро бо -
ти ви мог ли піти по шля ху
держслуж би. Чо му ви по вер -
ну ли ся в бізнес і виб ра ли стра -
хо ву сфе ру?

� Я був інже не ром до 1994
ро ку, зай мав ся роз роб кою ро -
ботів і прог ра му ван ням. За раз
навіть не знаю, чи доб ре, що за -
ли шив цю перс пек тив ну сфе -
ру, але тоді мож ли вості роз ро -
бок ду же за ле жа ли від дер -
жав но го фінан су ван ня. Я
пішов ду же нес подіва но для
се бе в про цесі при ва ти зації, хо -
ча ми змог ли на той мо мент ор -
ганізу ва ти при ва ти заційний
фонд, один з найбіль ших у
Бол гарії. І на цій хвилі я став
Чле ном Комісії з цінних па -
перів Бол гарії.

Сфе ра інвес тицій ме не ду -
же заціка ви ла, але в Півден -
но�Східній Європі інвес ту ван ня
бу ло сла бо роз ви не не і мож ли -
вос тей для роз вит ку бу ло ма ло.

Потім я пот ра пив в дип ло -
матію. Пам'ятаю, я був з сім'єю
у відпустці � ле жав на пляжі з
со ба кою і про чи тав в га зеті ого -
ло шен ня про уря до вий набір
дип ло ма тич но го пер со на лу в
сфері тор го во�еко номічно го
співробітницт ва. В ос танній
день відпуст ки я по дав до ку -
мен ти на ва кансію і нас тупні 6
років очо лю вав цю служ бу в
По сольстві Бол гарії в Ма ке -
донії. Ко ли ман дат закінчив ся,
я по вер нув ся в інвес тиційну
сфе ру. Це був 2007 рік, ко ли все
зрос та ло, а з нас тан ням кри зи
ми з влас ни ком ком панії
розійшли ся в ба ченні стра тегії.
І тоді до ме не звер нув ся мій
друг, яко го знаю більш ніж 30
років, з про по зицією зай ня ти ся
роз вит ком стра хо во го бізне су в
Бал кансь ко му регіоні. На той
мо мент у хол дин гу EUROINS
бу ла ком панія в Ма ке донії, і во -
ни зайш ли до Сербії. Я цей
регіон доб ре вив чив, пра цю ючи
дип ло ма том, але в стра ху ванні

зовсім нічо го не ро зумів. Од нак
так ста ло ся, що нас тупні 10
років я зай мав ся роз вит ком в
стра ховій сфері.

А чи склад но ке ру ва ти
стра хо вою ком панією, не ма ю -
чи спеціаль ної освіти?

� Що та ке стра ху ван ня? Це
гроші, які нам довіри ли клієнти
в обмін на ри зи ки май бутніх
стра хо вих подій. Стра хо вик
про дає підтрим ку, а йо го
надійність за ле жить від то го,
як стра хо ва ком панія роз по -
ряд жаєть ся кош та ми клієнта,
ку ди інвес тує і наскіль ки це
надійно і при бут ко во. І то му я
завж ди вчу співробітників
пра вильній оцінці інвес -
тиційно го ри зи ку, а во ни ме не �
тон ко щам стра ху ван ня. Ми сь -
о годні чуємо за я ви про те, що
стра хо во му бізне су важ ко. Це
оз на чає, що ак ти ви та ких ком -
паній бу ли інвес то вані не дос -
татньо надійно, то му і страж -
дає їхня ліквідність і пла то сп -
ро можність. Але ба га то чо го за -
ле жить від то го, які мож ли -
вості для інвес ту ван ня про по -
нує за ко но да в ство.

На вич ки дип ло матії до по -
ма га ють вам ке ру ва ти пер со -
на лом або в бізнесі все
простіше?

� До по ма га ють ду же. Як і в
дип ло матії, у стра ху ванні бу -
ва ють си ту ації, ко ли ти ро -
зумієш і знаєш на пев но, але не
мо жеш це по ка за ти. У період
моєї дип ло ма тич ної кар'єри я
зай мав ся тор го во�еко номічною
сфе рою, це бу ли зустрічі на
най ви що му рівні за учас тю
пре зи дентів і прем'єр�міні -
стрів. І зви чай но, там час то ви -
ни ка ли конфліктні си ту ації. А
як що ти не вмієш ке ру ва ти
конфліктом, він мо же пе ре рос -
ти в кри зо ву си ту ацію, яку вже
ду же важ ко виріши ти. Стра хо -
вий ви па док � це теж конфлікт
сво го ро ду і потрібно пра виль -
но йо го виріши ти з по зиції
стра хо ви ка.

Ва ше дип ло ма тич не ми -
ну ле на пев но да ло вам ве ли ке
ко ло соціаль них кон тактів. Чи
до по ма гає це за раз вес ти
бізнес в Ук раїні?

� Бе зу мов но до по ма гає. Ось
прос тий прик лад, ко ли ми
зібра ли ся інвес ту ва ти в Ук -
раїну, то зви чай но був ряд пи -
тань, які тре ба бу ло з'ясу ва ти
без по се редньо у Нац комфінсу -
луг. Час то нові гравці бо ять ся
за пи та ти те, що їх ціка вить без -
по се редньо, щоб не на лаш ту ва -
ти Ре гу ля то ра про ти се бе. Тут
мені до поміг дип ло ма тич ний
досвід. Про зорість і чесність в
спілку ванні з наг ля до ви ми ор -
га на ми поз бав ляє обидві сто ро -
ни від безлічі проб лем.

Вход жен ня ва шо го хол -
дин гу в Ук раїні бу ло пов'яза но
з конфліктом з по пе реднім
топ�ме не дж мен том ком панії,
але вам вда ло ся йо го успішно
виріши ти. Роз кажіть, а як
пра виль но до мов ля ти ся з
акціоне ра ми?

� Мені до мов ля ти ся лег ко,
то му що ми, в пер шу чер гу,
давні друзі. Зі сту де нтсь ких
часів ми ра зом бігом зай ма ли -
ся. Те пер один з нас акціонер,
інший � топ�ме нед жер. Але це
од на сто ро на на ших взаємин. З
іншо го бо ку, є бізнес�план, зав -
дан ня і відповідальність за роз -
ви ток ком панії і я не мо жу собі
доз во ли ти зра ди ти дру га. Це в
два ра зи жорсткіше для ме не.
Він теж не доз во ляє мені розс -
ла би ти ся. Завж ди відправ ляє
ме не ту ди, де проб ле ма тич на
си ту ація, де йо му потрібна до -
по мо га. Ко ли я прий шов в ком -
панію в Ма ке донії � там бу ли
ве ликі збит ки, але нам вда ло ся
вирівня ти си ту ацію. Але Ма ке -
донія � ма лень ка країна з на се -
лен ням у 2 млн. А потім він
відпра вив ме не до Ук раїни, де
40 млн. лю дей. Це був ве ли чез -
ний вик лик для ме не. Але ми
впо ра ли ся.

А ви і за раз зай маєте ся
бігом?

� Так, з 1976 ро ку і до ць о го
дня 3�4 ра зи в тиж день. Я бе ру
участь в усіх ма ра фо нах в Ук -
раїні. Це дає мені відчут тя сво -
бо ди і спо кою, дис ципліну, вит -
ри валість. Ко ли я біжу, я
відклю чаю го ло ву і спілку ю ся з
со бою, зі своїм тілом. За раз
важ ка си ту ація, інфор мацій -
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Страхування - найкраща інвестиція 
під час кризи

Янко Ніколов очолив страхову компанію "Євроінс
Україна" у січні 2020 року. Але новою людиною в

компанії його назвати не можна, з 2017 року він
очолював Наглядову раду, а з 2008 по 2017 керував

компанією "Євроінс Північна Македонія". 
Про те, чому інженер став дипломатом, 

а потім зайнявся інвестиційним та страховим
бізнесом і про те, чи заважає давня дружба з

акціонером роботі, він розповів у своєму інтерв'ю.



ний ван таж тис не з усіх боків. То му важ -
ли во збе рег ти рівно ва гу і спокій. Все по -
вин но бу ти в ба лансі, тоді все ви хо дить.

А як вам вдаєть ся пе ре бу ва ти в ба -
лансі? Сім'я до по ма гає?

� Ка ран тин зас тав ме не тут, а дру жи на
за ли ши ла ся в Софії. Це серйоз ний вик лик
для на шої сім'ї. Але ко жен з лю дей в цій
си ту ації про хо дить пе ревірку на міцність, і
ми по винні гідно прой ти це.

Ви тут вже три ро ки. Як вва жаєте, чо -
му в Ук раїні так повіль но роз ви ваєть ся
стра ху ван ня?

� При чи на в на шо му соціалістич но му
ми ну ло му. Це я спос терігав і в Бол гарії.
Лю ди ози ра ють ся і сподіва ють ся на дер -
жа ву, у них по ки не має звич ки піклу ва ти -
ся про се бе са мостійно. Лю ди повіль но бе -
руть відповідальність за своє жит тя. По ки
не зміниш се бе і своє став лен ня � роз вит ку
не бу де.

Ук раїнсь кий ри нок час то порівню ють
з рин ка ми сусідніх країн і на по ля га ють на
унікаль них умо вах роз вит ку. Як ви
оцінюєте стра хо вий ри нок Ук раїни, ма ю -
чи досвід ро бо ти в інших ком паніях в на -
шо му регіоні?

� Усім здаєть ся, що існує якась
унікальність. Єди на відмінність від Ма ке -
донії, нап рик лад, стра хо во го рин ку Ук -
раїни, � на явність авіаст ра ху ван ня і стра -
ху ван ня ядер них ри зиків, в інших країнах,
де я пра цю вав, ці га лузі відсутні, то му і
стра ху ван ня не роз ви не не. В іншо му � ук -
раїнсь кий стра хо вий сек тор роз ви ваєть ся
так са мо, як і в сусідніх країнах. Що ме не
ду же ди вує в Ук раїні � це ве ли кий вплив
банків на стра хо ву сфе ру. У Бол гарії, Ма -
ке донії та Сербії та ко го дик та ту банків не -
має. В Ук раїні імідж і рей тинг банків знач -
но ви щий, ніж стра хо вих ком паній і то му
во ни дик ту ють умо ви співпраці, про по ну -
ю чи ком паніям бізнес. В Європі ці про це ду -
ри більш гнучкі і то му спіль них про дуктів
на ба га то біль ше.

Як ва ша ком панія пе ре жи ває цей неп -
рос тий період?

� Си ту ація неп рос та. Зви чай но, важ ли -
во дот ри му ва ти ся ка ран ти ну, щоб си ту -
ація не ста ла кри тич ною. Але для нас, як
бізне су, важ ли во ут ри ма ти еко номічну си -
ту ацію все ре дині ком панії і по мож ли вості
ви ко рис то ву ва ти її для зрос тан ня.

А як це зро би ти, ко ли весь бізнес зни -
зив діло ву ак тивність до мініму му, а ба га -
то лю дей за ли ши ли ся без ро бо ти?

� Так, це ду же неп рос то. Але наші
співробітни ки на ма га ють ся. Підсум ки пер -
шо го квар та лу вийш ли хо ро ши ми, зав дя -
ки пер шим двом міся цям ро ку. Дру гий
квар тал бу де проб ле ма тич ним, особ ли во,
квітень і тра вень 2020. Потім все бу де за ле -

жа ти від то го, наскіль ки цей ка ран тин по -
то пить еко номіку. Бу де важ ко усім, не
тіль ки нам. Але стра ху ван ня � найк ра ща
інвес тиція під час кри зи. Це доз во ляє
кожній ком панії мінімізу ва ти вит ра ти в
май бутнь о му. І досвідчені топ�ме нед же ри
завж ди зак ла да ють бюд жет на стра ху -
ван ня са ме для то го щоб за о ща ди ти ре сур -
си в май бутнь о му.

Як, на ва шу дум ку, си ту ація з ко ро -
навіру сом впли не на ри нок ДМС, зрос те
по пит на стра ху ван ня на тлі про ва лу дер -
жав ної ме ди ци ни?

� Я не очікую зрос тан ня ць о го рин ку,
нав па ки. Це не вигідно і стра хо ви кам.
Зви чай но, мож на заст ра ху ва ти
будь�який ри зик, але хто з лю дей змо же
собі це доз во ли ти? Ми, як і інші стра хо ви -
ки, ко жен день ба чи мо зрос тан ня збит ко -
вості. Я впев не ний, що ДМС бу де по га но
роз ви ва ти ся в найб лижчі місяці і навіть
рік, лю ди бу дуть змен шу ва ти свої вит ра -
ти на цей вид. Зви чай но, знайш ли ся ком -
панії, які зап ро по ну ва ли кас том ний стра -
хо вий про дукт під ліку ван ня ко ро на ви -
ру су. Але в підсум ку клієнти від нь о го
відмов лять ся, то му що всім потрібен
комп ле кс ний, а не си ту а тив ний за хист.
Стра хо ви ки за раз не суть підви щені вит -
ра ти, а стра ху ван ня � це ста тис ти ка і
оцінка ри зиків. І ми бу де мо пе рег ля да ти
наші умо ви прог рам ДМС � або скоро чу -
ва ти опції, або збіль шу ва ти вартість про -
дук ту. Ад же ри зик зріс суттєво і це оче -
вид но. За раз все за ле жить від наслідків
цієї си ту ації для ліка рень, ап тек та інших
учас ників рин ку.

Ви вже ско ри гу ва ли пла ни по збо рах
премій на 2020 рік у зв'яз ку з ка ран ти ном?

� На рівні Хол дин гу EUROINS ми зро -
би ли це з дру го го дня ка ран ти ну і щод ня
оцінюємо зміну си ту ації на рин ку в світі. В
усіх країнах на шої при сут ності си ту ація з
ка ран тин ни ми за хо да ми бу ла прак тич но
од на ко вою. Але де я ким складніше. Нап -
рик лад, ком панія "Євро пейсь ке ту рис тич -
не стра ху ван ня", яка спеціалізуєть ся на
стра ху ванні виїжджа ю чих за кор дон
істот но ско ро ти ла збір премій, то му що ту -
ризм по мер. Хо ча в ми ну ло му році це бу ла
найк ра ща ком панія в Хол дин гу по при бут -
ко вості і тем пу зрос тан ня бізне су. З іншо го
бо ку, ми по ба чи ли, що в Ру мунії, Грузії та
Греції стра хо вий бізнес по чав па да ти ду же
швид ко, чо го по ки не має в Ук раїні.

Так, ка ран тинні за хо ди пок ли кані вря -
ту ва ти ба га то життів. Але за ста тис ти кою
Бол гарії, за два дні від ко ро на ви ру са по -
мер ло 20 осіб, в той час як без ро бо ти за ці
два дні за ли ши ли ся по над 20 тис. чо ловік.
Це по га на звістка. Ка ран тин закінчить ся, а
як лю дям жи ти без ро бо ти? Інші ком панії в
Хол дин гу вже по ча ли ско ро чу ва ти ви на -
го ро ди і зарп ла ти співробітни кам, ско ро -
чу ва ти лю дей. Ми по ки три маємо ся, але не

впев нені, що си ту ація не зму сить нас до
ць о го. Дер жа ва зо бов'яза на підтри ма ти
бізнес, інак ше йо му не впо ра ти ся з си ту -
ацією са мостійно. По дивіть ся � сфе ра
куль ту ри, спор ту, авіага лузь, ту рис тич -
ний і рес то ран ний бізнес повністю зу пи ни -
ли ся. Доб ре, ко ли у лю дей за ли ши ли ся
гроші на "чор ний день", але й во ни
закінчать ся ско ро.

Чи розг ля даєте ви варіант за лу чен ня
но вих агентів, регіональ них ме реж або ж
по куп ку ще однієї стра хо вої ком панії в
Ук раїні?

� Два ро ки то му ми на рівні Хол дин гу
виріши ли, що по винні бу ти в ТОП�10 на
клю чо вих рин ках і ця ме та незмінна. Ми
відкриті до розг ля ду будь�яких мож ли вос -
тей зрос тан ня бізне су в Ук раїні. За раз на
про даж вис тав ле но ба га то ком паній, лю ди
ро зуміють на шу аг ре сив ну політи ку. Го -
лов не, щоб у цих ком паній бу ла спіль на з
на ми ме та, щоб це бу ли євро пейські
цінності. Нас тупні два місяці ста нуть пе -
ревіркою для ба гать ох стра хо виків, і ми
бу де мо раді, як що змо же мо ви ко рис то ву -
ва ти си ту ацію для роз ши рен ня сво го
бізне су. Зви чай но, все підряд ми ку пу ва ти
не бу де мо. Як завж ди, тіль ки після про ве -
ден ня due diligence. За раз на розг ляді у нас
є і стра хові, і агентські ком панії.

Які ме то ди уп равління пер со на лом в
кри зу більш ефек тивні � ма теріаль на чи
не ма теріаль на мо ти вація?

� По винні бу ти і ті, і ті. Ад же емоційний
стан у кож но го співробітни ка різний і всім
нам потрібна підтрим ка. Хтось з гу мо ром
справ ляєть ся з си ту ацією, хтось за ну рив -
ся в деп ре сив ний стан. Ми на ма гаємо ся
спілку ва ти ся один з од ним, щоб чу ти пот -
ре би і комп ле кс но поєдну ва ти ма теріаль ну
і не ма теріаль ну мо ти вацію співробітників.
Але я, як топ�ме нед жер, по ви нен збе рег ти
і ком панію, і лю дей, і бізнес, і се бе в цій си -
ту ації.

Особ ли ве зна чен ня сь о годні на бу ває
соціаль на відповідальність бізне су. Під -
приємці до по ма га ють дер жаві, клі нікам,
оди но ким лю дям. Чи по винні стра хо ви ки
приєдну ва ти ся до ць о го про це су?

� Стра ху ван ня са ме по собі це вже і ад -
рес на до по мо га, і соціаль на відпові даль -
ність з зо бов'язан ня ми пе ред інши ми. Я, як
керівник, відчу ваю свою відпові дальність в
то му, щоб усі наші співробітни ки за ли ши -
ли ся на ро боті, ад же си ту ація на рин ку
погіршуєть ся і мо жуть нас ту пи ти важкі
ча си для стра хо виків. Нап рик лад, наші ко -
ле ги з ком панії "Євро пейсь ке ту рис тич не
стра ху ван ня" взя ли на се бе вит ра ти по
стра ху ван ню 10 ук раїнсь ких лікарів, які
ви ру ши ли до Італії на до по мо гу в ліку -
ванні хво рих з COVID�19. Ми до по ма гаємо
один од но му в пер шу чер гу, а потім і іншим
в міру мож ли вості.
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Яким був ми ну лий рік для ва шої
ком панії? Все вда ло ся зро би ти, що пла -
ну ва ли?

� Рік у нас вий шов навіть кра ще, ніж
пла ну ва ли. Приріст за стра хо ви ми пла те -
жа ми пе ре ви щив 20%, при ць о му по де я -
ких ви дах стра ху ван ня, та ким як ОСЦПВ,
доб ровіль не ме дич не стра ху ван ня і стра -
ху ван ня май на, ми при рос ли в 1,5�2 ра зи.
Це ду же зна чи мий ре зуль тат ро бо ти всієї
ко ман ди і підтве рд жен ня довіри до ком -
панії все біль шої кіль кості клієнтів.

Ми в кіль ка разів пе ре ви ко на ли пла ни
по при бут ку, чо му ду же раді. Став ля чи
зав дан ня на рік, ми бу ли більш обе режні в
своїх прог но зах, але док ла ли всіх мож ли -
вих зу силь, і ре зуль тат за ос нов ни ми по -
каз ни ка ми вий шов на ба га то кра щим.

Ми інвес ту ва ли ба га то ча су і ре сурсів в
нап рям ку он лайн про дажів і обс лу го ву -
ван ня клієнтів, в збіль шен ня бро керсь ко го
порт фе ля і порт фе ля пря мих про дажів,
по ча ли ро бо ту з ба гать ма ав то са ло на ми в
різних регіонах і у нас з'яви ли ся нові парт -
нерські про дажі. До нас прийш ли нові ко -
ман ди про давців в регіонах, чо му ми та кож
раді, і ба чи мо їх ефек тивність і про дук -
тивність. Бу ла про ве де на ро бо та ко ман ди
зі всією відда чею по фор му ван ню на ших
ціннос тей і нав чан ня пер со на лу. Ми пок ра -
щу ва ли бізнес�про це си за ба гать ма нап -
рям ка ми. В пер шу чер гу, з ме дич но го

асис тан су, оскіль ки, з од но го бо ку, там ве -
ли чез не опе раційне на ван та жен ня, з іншо -
го � ви сокі очіку ван ня клієнтів. Ад же
клієнт хо че, щоб йо го пи тан ня виріши ли
бук валь но в лічені хви ли ни, а я, як топ�ме -
нед жер, хо чу і вип рав да ти йо го надії, і
штат не збіль шу ва ти, і щоб при звер ненні
клієнта відра зу за но ме ром те ле фо ну в
сис темі відкри ва ла ся йо го карт ка звер нен -
ня то що. Є ба га то дрібниць, які впли ва ють
на опе раційну діяльність, на при бу ток, і їх
тре ба вирішу ва ти.

Так все ж, ва ша дум ка, в чо му за по ру -
ка успіху ро бо ти ком панії?

� В умінні ви ко ну ва ти те, що обіцяєш.
Ко ли підпи суєш до говір стра ху ван ня, по
суті, цим ти обіцяєш клієнту, що він
своєчас но от ри має не обхідну вип ла ту. В
пер шу чер гу, це пи тан ня про дажів, ад же
ко жен день потрібно да ва ти ре альні
обіцян ки. Але всій ком панії так са мо важ -
ли во ро зуміти, що ми не прос то за яв ляємо
на па пері про наші зо бов'язан ня, але і ре -
аль но ви ко нуємо їх. 

Ви ко нан ня до мов ле нос тей ста ло на -
шим сти лем ро бо ти: ко ли кор по ра тивні
клієнти пе ре ко на ли ся в на ших намірах, їх
ста ло ще біль ше. Зап ра цю ва ло "са ра фан не
радіо" і ре ко мен дації, і ве ликі бро ке ри, з
яки ми ми за раз пра цюємо, в якийсь мо -
мент та кож повіри ли, що ми дот ри муємо ся

то го, що дек ла руємо, і про дов жи ли з на ми
співпра цю ва ти в ще біль ших об ся гах, при -
во дя чи до нас но вих клієнтів. 

Дис танційна ро бо та оз на чає роз ви ток
он лайн сервісів. Які нові про ек ти ви за -
пус ти ли? 

� У ми ну ло му році ми ре алізу ва ли ба -
га то про ектів, де які ще зна хо дять ся в роз -
робці. Ми за пус ти ли онов ле ний мобіль ний
до да ток для заст ра хо ва них по ДМС, що
доз во ли ло серйоз но оп тимізу ва ти і вдос ко -
на ли ти про це си по їх обс лу го ву ван ню.
Зок ре ма, це знач но прис ко ри ло термін і
якість об роб ки за я вок, про цес обміну до ку -
мен та ми, вибір найб лиж чо го ліку валь но го
зак ла ду і інші ко рисні функції. 

Повністю зро би ли но вий сайт, де за -
пус ти ли он лайн�про дажі стра хо вих про -
дуктів, що для клієнтів су час но, швид ко і
зруч но. За раз док ла даємо ба га то зу силь
для роз вит ку інших он лайн�ка налів про -
дажів спіль но з парт не ра ми. 

У то му числі у нас ве ликі пла ни що до
по даль шо го роз вит ку мобіль но го до дат ку
"Аль фа Асис танс", щоб він став універ -
саль ним, з усіма сервіса ми не тіль ки для
заст ра хо ва них по ДМС, а й за інши ми
вида ми стра ху ван ня, які ми про по нуємо. 

За раз част ка інтер нет�про дажів у нас
не ве ли ка, але, оскіль ки технічно ми все
підго ту ва ли ще в ми ну ло му році, я
сподіва ю ся, бу де мо більш ре зуль та тивні в
час тині діджи тал вже найб лиж чим ча сом.

І ще, ко ли я го во рю про он -
лайн�продажі, то маю на увазі тран закції
вик люч но че рез інтер нет, а не гібридні
про дажі � "за яв ка" на стра ху ван ня з по -
даль шим спілку ван ням з ме нед же ром
ком панії. Ад же елект рон ний поліс ОСЦПВ
� це не он лайн�про даж, це фор ма ви пус ку
до го во ру. Я хо чу в май бутнь о му ба чи ти в
порт фелі "Аль фа Стра ху ван ня" знач ну
част ку кла сич них он лайн�про дажів з пов -
ним цик лом. І ду же сподіва ю ся, що вже до
кінця ць о го ро ку мож на бу де го во ри ти про
ре зуль та ти в ць о му ка налі.

ДМС в період пан демії, збіль шив ся
по пит на нь о го? Як вда ло ся опе ра тив но
транс фор му ва ти бізнес�про це си ком панії
і за без пе чи ти відда ле ну ро бо ту асис тан су
та ко лек ти ву? 

� За раз в на шо му порт фелі част ка
ДМС ста но вить май же 30%. Я не мо жу ска -
за ти, що в зв'яз ку з пан демією у нас різко
зрос ла кількість звер нень заст ра хо ва них з
медстра ху ван ня, це, зок ре ма, пов'яза но з
тим, що че рез ка ран тин знач но змен шив ся
по пит на ам бу ла торні пос лу ги. Об'єктив но,
за раз лю ди си дять вдо ма, і пра виль но роб -
лять. При ць о му, наші заст ра хо вані по
ДМС, прак тич но з пер ших днів ка ран ти ну
змог ли ско рис та ти ся пос лу га ми пов -
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ноцінних он лайн�кон суль тацій з ліка ря ми,
які ми за пус ти ли спіль но з парт нерсь ки ми
ЛПЗ. Ко ли не має мож ли вості відвіда ти
клініку, а не обхідна пер вин на або пов тор на
кон суль тація з те ра пев том або вузь коп -
рофіль ним фахівцем, то пи тан ня мож на
виріши ти за до по мо гою відда ле ної ме дич -
ної кон суль тації, і наші заст ра хо вані ду же
по зи тив но відгу ку ють ся про та кий сервіс. 

Що сто суєть ся транс фор мації ро бо ти
ком панії в період ка ран ти ну, то ми по ча ли
го ту ва ти ся до стар ту відда ле ної ро бо ти за
два тижні до йо го офіційно го ого ло шен ня.
Ко ли ми з Чле на ми Правління ста ли об го -
во рю ва ти пи тан ня за без пе чен ня без пе -
ребійної ро бо ти всіх служб відда ле но, то до
кінця не віри ли, що це і ста не ре аль ним
сце нарієм. Але, як ба чи мо, си ту ація зміни -
ла ся швид ко, і про дов жує зміню ва ти ся
щод ня. 

Зав дя ки на шо му IT�де пар та мен ту,
сучас но му прог рам но му за без пе чен ню, з
яким пра цює кон такт�центр і керівни кам
ме дич но го асис тан су, які відпра цю ва ли
нес тан да рт ну си ту ацію на 200%, ми без -
болісно за два ро бо чих дні пе ре ве ли по -
над 100 чо ловік на відда ле ну ро бо ту. Ми
не втра ти ли в якості зв'яз ку з клієнтом і
ут ри ма ли SLA на най ви що му рівні, а це
вкрай важ ли во. У нас всі сис те ми пройш -
ли стрес�тес ти. Я цим ду же пи ша ю ся, і
ка жу своїй ко манді, що ми ве ликі мо -
лодці, доб ре впо ра ли ся і про дов жуємо
справ ля ти ся і далі.

Як що го во ри ти про на ван та жен ня в
час тині зрос тан ня зах во рю ва ності, то, як
ви я ви ло ся, во на ви ра жаєть ся не в кіль -
кості звер нень в ме да сис танс, а у ве ли ко -
му емоційно му на ван та женні на йо го
співробітників. Панічний настрій, який
при сутній по всь о му лан цюж ку від
клієнта до ліку валь но го зак ла ду і ап тек,
зви чай но, вно сить свій вне сок у стан
співробітників, і вза галі у настрій в ко -
лек тиві. Але зно ву ж та ки � зав дя ки то -
му, що ми по бу ду ва ли все про зо ро і зро -
зуміло для всіх учас ників про це су, від
опе ра то ра до керівни ка, зав дя ки такій
згур то ва ності, мені здаєть ся, нам вдаєть -
ся бу ти оп тиміста ми і вирішу ва ти ро бочі
пи тан ня опе ра тив но і ефек тив но.

На жаль, у ба гать ох заст ра хо ва них
клієнтів є за ви ще не очіку ван ня до стра хо -
вої ком панії, але ме дич на ба за країни та ка
як є, а ми не "чарівни ки в бла кит но му
гелікоп тері", ми пра цюємо з тим, що ця
медич на інфра ст рук ту ра мо же за без пе чи -
ти. Як що пев на при ват на клініка в період
ка ран ти ну не ро бить якусь пос лу гу, то ми
ць о го зміни ти не мо же мо. Але ро би мо все,
щоб клієнт от ри мав не обхідну пос лу гу в
аль тер на тив но му ліку валь но му зак ладі.

Пла ни на цей рік по ДМС у нас на по ле -
онівські, але по ди ви мо ся, як бу де роз ви ва -
ти ся си ту ація з ко ро навіру сом.

З ог ля ду на те, що аналіти ки прог но -
зу ють ре цесію еко номік світу, які ваші
прог но зи по 2020 ро ку в час тині стра хо во -
го бізне су. Наскіль ки ва ша ком панія бу ла

го то ва до "Чор но го ле бе дя", який змінив
світ? 

� "Чор ний лебідь" при летів, і ніхто
цього не міг прог но зу ва ти в своїх бюд же -
тах. Навіть ро зуміючи, що за раз відбу -
ваєть ся, ро би ти прог но зи що до впли ву на
бюд жет на шої ком панії дійсно склад но, то -
му що, з од но го бо ку, у нас є клієнти з тих
сфер діяль ності, які за раз зав мер ли або
зу пи ни ли ся � це роздріб, рес то ран ний
бізнес, торгівля та інші. І об'єктив но, во ни
мо жуть прос то за мо ро зи ти бюд же ти на
стра ху ван ня, і тут вибір зро зумілий: або
ско ро чу ва ти лю дей, чи про дов жу ва ти
пла ти ти за стра хов ку. Стра ху ван ня,
швид ше за все, ста не пер шою стат тею
вит рат ком паній, яка відчує ско ро чен ня у
період кри зи. Але, в той же час, є ве ли ка
кількість но вих клієнтів, які при хо дять і
ук ла да ють нові до го во ри стра ху ван ня. І
си ту ація з пан демією в якійсь мірі навіть
спро во ку ва ла інте рес клієнтів до доб -
ровіль но го ме дич но го стра ху ван ня. По ди -
ви мо ся, як на далі роз ви ва ти муть ся події.

Наш порт фель ду же доб ре ди вер -
сифіко ва ний з точ ки зо ру видів стра ху -
ван ня. У нас не має ве ли кої за леж ності від
ту рис тич но го стра ху ван ня, від мо тор но го
порт фе ля, у нас всь о го пот ро ху. Оче вид но,
що в ТОП�10 стра хо виків є ком панії з ве -
ли кою кон це нт рацією од но го ви ду стра ху -
ван ня: у ко гось ба га то в порт фелі КАС КО,
"Зе ле ної карт ки" або ту рис тич но го стра -
ху ван ня. Вва жаю, що во ни сильніше
відчу ють на своїх бюд же тах вплив і кри зи,
і ка ран ти ну. Зав дя ки ж нашій ди вер -
сифікації порт фе ля я ду маю, що ми змо -
же мо збе рег ти ба ланс клю чо вих по каз -
ників ком панії і ут ри ма ти ся в рам ках зап -
ла но ва них цілей. 

Вже за раз оче вид но, що по де я ких
ви дах стра ху ван ня бу де зни жен ня об -
сягів про дажів. Нап рик лад, по КАС КО, і
це ста неть ся у всіх стра хо вих ком паніях.
Ви роб ни цт во ав то мобілів че рез пан демію
в світі ско ро чуєть ся, і зро зуміло, що ко ли
поч неть ся йо го віднов лен ня, то Ук раїна
нав ряд чи бу де пер шою за кво та ми на
пос тав ку ма шин. Для нас, з ура ху ван ням
част ки ць о го ви ду в на шо му порт фелі,
вплив зни жен ня об сягів про дажів рин ку
но вих ав то мобілів бу де не та ким істот -
ним, в порівнянні з ти ми стра хо ви ка ми, у
ко го част ка ць о го ви ду ста но вить 40�50% і
біль ше. 

Ме дич не стра ху ван ня бу де роз ви ва ти -
ся, але заз на ва ти ряд змін. Клієнти бу дуть
хотіти но вих роз ши рень пок рит тя і но вих
пос луг, то му якісь транс фор мації про дук -
ту бу дуть відбу ва ти ся. Ми до ць о го го тові, і
вже сь о годні про по нуємо ті чи інші варіан -
ти на шим клієнтам.

Тро хи про ОСЦПВ. Ви вхо ди те до пе -
реліку не ве ли кої кіль кості стра хо виків,
які близь ко 70% вип лат здійсню ють в
термін до 60 днів. За ра ху нок чо го стра хо -
вик мо же ць о го до сяг ти?

� Насп равді все до сить прос то і не має
су пер�склад нощів, че рез які не мож на це

зро би ти. Ду маю, щоб до сяг ти та кої швид -
кості вип лат по ОСЦПВ топ�ме не дж мен ту
стра хо вих ком паній потрібно виз на чи ти ся,
як се бе вес ти по відно шен ню до "не своїх"
заст ра хо ва них. І прос то прий ня ти рішен -
ня: повністю ви ко ну ва ти зо бов'язан ня за
до го во ром ОСЦПВ, піклу ва ти ся про свій
імідж і про ре пу тацію рин ку в ціло му, на -
ма га ти ся пла ти ти третім осо бам так са мо
швид ко, як і своїм клієнтам. І зви чай но, з
бо ку Мо тор но го бю ро по ви нен бу ти
жорсткий конт роль за ви ко нан ням ви мог
за ко но да в ства.

Чи мож на ска за ти, що кри за нав чить
стра хо виків ди вер сифіку ва ти порт фель?

� Не нав чить, а зму сить. Оскіль ки,
хочеш чи не хо чеш, а тре ба прис то со ву ва -
ти ся до но вих ре алій, пе реп рофілю ва ти
про давців, пе ре бу до ву ва ти ро бо ту з парт -
не ра ми і клієнта ми. Але та кож, ці нові ре -
алії точ но прис ко рять і за пус тять про це си
діджи талізаціі ба гать ох про цесів в ком -
паніях. По ди ви мо ся, як бу де роз ви ва ти ся
си ту ація, але ду же хотіло ся б, щоб еко -
номіка і ко жен конк рет но взя тий бізнес
відно ви ли ся яко мо га швид ше.

В ць о му році стра хо вий ри нок че кає
ще од не пот рясіння � но вий Ре гу ля тор в
особі НБУ. Яким ба чи те ри нок після за -
вер шен ня йо го ре фор му ван ня? 

� У ме не ве ли ких і швид ких очіку вань
кар ди наль них змін не має. Ми, при род но,
ди ви мо ся на ТОП�15, і я ду маю, тут ве ли -
ких змін не бу де. То му що і сь о годні, і зав -
тра, і че рез два ро ки ці стра хо ви ки бу дуть
ви ко ну ва ти нор ма ти ви, бу дуть пра цю ва ти
над поліпшен ням клієнтсь ко го сервісу,
будуть про по ну ва ти ак ту альні про дук ти.
Тим, хто по мен ше, зви чай но складніше,
оскіль ки в ос нов но му порт фель у них або
кеп тив ний, або сфо ку со ва ний на ОСЦПВ.
А част ка рин ко во го порт фе ля у них заз ви -
чай мен ша. То му, зміна Ре гу ля то ра, швид -
ше за все, суттєво не впли не на ро бо ту
найбіль ших стра хо виків. 

Якою  ви ба чи те ва шу ком панію після
за вер шен ня ре фор му ван ня стра хо во го
рин ку?

� Точ но в ліде рах, точ но ком панією,
якою пи ша ють ся клієнти, тим що пра цю -
ють з на ми, а співробітни ки � що во ни пра -
цю ють у нас. 

Ми точ но маємо доб ре ди вер сифіко ва -
ний порт фель, в яко му є ДМС, мо тор не
стра ху ван ня, стра ху ван ня май на та інші
ви ди. У нас точ но до ць о го ча су бу де зна чу -
ща част ка он лайн�стра ху ван ня. Я роз ра -
хо вую, що че рез 5 років, зав дя ки зміні в за -
ко но давстві, ми змо же мо на да ти клієнтам
100%�й без шов ний он лайн�сервіс і з про -
да жу, і по вре гу лю ван ню. Ми точ но універ -
саль на стра хо ва ком панія, яка надійна,
стійка і пла то сп ро мож на, яка зна хо дить
оп ти мальні рішен ня в будь�яких си ту -
аціях, в якій і клієнт, і співробітник відчу -
ва ють се бе в без пеці. 

Стратегії
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Віру си, що гу ля ють світом

Про швидкість ча су сь о годні як ніко ли
свідчать нев пин но зрос та ючі по каз ни ки по -
ши рен ня пан демії ко ро навіру су. Як що в лю -
то му 2020 ро ку світ спос терігав за ля ка ю чою
ста тис ти кою зах во рю ва ності та смер ності в
Ки таї, то вже в бе резні кар тин ка зміни лась
кар ди наль но � три ум фаль ну пе ре мо гу над
віру сом в Ки таї зать ма рює йо го стрімке по -
ши рен ня в найбільш успішних країнах
Євро пи � Італії, Іспанії, Німеч чині, Ве ли коб -
ри танії та в США. Спра вед ли вості за ра ди
вар то заз на чи ти, що по точ на надз ви чай на
си ту ація не є ано маль ною для світу � ос -
таннє століття ана логічні віру си вже пе -
ревіря ли на міцність сис те ми охо ро ни здо -
ров'я ба гать ох країн світу. 

З по чат ку ми ну ло го сторіччя людство

вже пе ре жи ло кіль ка пан демій. На по чат ку
ць о го сторіччя в 2002�2003 ро ках ати по ва
пнев монія бу шу ва ла в 30 країнах Півден -
но�Східної Азії, де бу ло за реєстро ва но біль -
ше 8 тис. ви падків зах во рю ван ня і більш 900
ле таль них ви падків. У 2003�2005 ро ках
вірус H5N1, більш відо мий як "пта ши ний
грип", інфіку вав 389 лю дей у 15 країнах
світу та заб рав 246 життів. В квітні 2009 ро -
ку роз по чав ся но вий вид гри пу "сви ня чий",
спри чи не ний віру сом H1N1. Від пан демії в
2009�2010 ро ках по мер ло біль ше 2600 лю -
дей. Про дов жуєть ся пан демія ВІЛ, від якої
по мер ло біль ше 25 мільйонів та хворіє біль -
ше 60 мільйонів лю дей та зви чай но го гри пу і
ту бер куль о зу.

Пан демія ко ро навіру су COVID�2019
вже за раз має надз ви чай но ве ликі наслідки
для світо вих еко номік та обіцяє прис ко ри ти

еко номічну кри зу для ба гать ох країн світу.
Коронавірус вже охопив майже всі

континенти, заразив біля 1,5 млн. людей та
забрав більше 75 тис. життів, хоча він не є
найбільш смертельним серед інших відомих
вірусів (Рис.1). Найбільш роз ви нені країни
світу ви я ви лись не го то ви ми до бо роть би з
віру сом, нез ва жа ю чи на роз ви неність у них
сис тем охо ро ни здо ров'я. Не ефек тивність
за ходів на пер шо му етапі пан демії ви я ви ли
клю чові проб ле ми, спільні для ба гать ох
країн: не дос тат ню кількість ме дич но го пер -
со на лу, за собів індивіду аль но го за хис ту,
лікарсь ких за собів та ме дич но го об лад нан -
ня. Вже за раз країни, що по ки ще пост раж -
да ли мен ше та Ки тай, який пе ре жив пан -
демію, на да ють свою по силь ну до по мо гу в
епіцентр по ши рен ня. Але "за кад ром" бо -
роть би за ли шаєть ся го лов не пи тан ня � хто
пла тить за ліку ван ня.

Хто зап ла тить за ліку ван ня, 
або досвід Ки таю 

Відповідь на пи тан ня фінан су ван ня
ліку ван ня тре ба вив ча ти вже за раз, оскіль ки
проб ле ма ко ро навіру су, як свідчить історія,
по вер неть ся в іншо му виг ляді знову і  не
факт, що смертність від нас туп ної заг ро зи
для людства бу де на рівні 2�3% як за раз. 

Найбільш крас но мов ний досвід, який
на оч но про де мо н стру вав світові Ки тай, по -
ля гає в то му, що 10 років то му во ни здійсни -
ли в своїй країні масш таб ну ме дич ну ре -
фор му. Її ме тою бу ло зро би ти так, щоб пос -
лу ги охо ро ни здо ров'я бу ли дос тупні не ли -
ше жи те лям ве ли ких міст. Са ме че рез те, що
Ук раїна з 1 квітня 2020 ро ку пе рейш ла до
дру го го ета пу своєї ме дич ної ре фор ми, є
можливість по ба чи ти на відстані дієвість де -
я ких но вацій найбіль шої за кількістю на се -
лен ня країни, яка змог ла в кри тич ний мо -
мент про де мо н стру ва ти ефек тивність зап -
ро вад же ної у них мо делі охо ро ни здо ров'я.

Спе цифіка Ки таю по ля гає в то му, що
соціаль на стабільність та інклю зивні
соціальні пос лу ги, в то му числі в га лузі охо -
ро ни здо ров'я, є ос но вою соціаль ної стабіль -
ності. Ще на по чат ку ць о го століття мен ше
тре ти ни на се лен ня Ки таю ма ло дос туп до
ме дич но го стра ху ван ня. Сь о годні ме дич ним
стра ху ван ням охоп ле но прак тич но 100% на -
се лен ня. Це оз на чає, що кож на лю ди на, не -
за леж но від її до хо ду та соціаль но го ста ту -
су, має рівний дос туп до пос луг охо ро ни здо -
ров'я � де б во на не зна хо ди лась, от ри має
ліку ван ня на леж ної якості безвіднос но до
на яв них у неї на той мо мент гро шей. 

З са мо го по чат ку епідемії ко ро навіру су
вла дою Ки таю бу ло ого ло ше но про бе зоп -
лат не ліку ван ня всіх хво рих на ко ро навірус,
тоб то по тенційно для всь о го на се лен ня в 1,3
млрд. Та ка ініціати ва серйоз но впли ва ла на
те, що лю ди вчас но звер та ли ся за до по мо -
гою, от ри му ва ли чіткий ал го ритм дій, тес ту -
ван ня та ліку ван ня. 

Медичним страхуванням по коронавірусу.
Досвід Китаю та реформа в Україні

Медичне страхування
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Глобалізація світу запустила незворотний принцип доміно, який
забезпечує країнам міцну взаємозалежність. Це означає, що не

лише теперішня пандемія коронавірусу, але і будь�яка інша
надзвичайна ситуація може раптово викликати не тільки

місцеву паніку, але і критичні наслідки для всього світу.
Підживлення цим панічним настроям активно забезпечують

ЗМІ та самі люди, які завдяки соціальним медіа виконують
функцію соціальної журналістики. Якщо замість паніки

включити критичне мислення, можна почати шукати рішення
на виклики, що нас чекають попереду. Від того, як ми зможемо

використати найкращий досвід боротьби з COVID�19, буде
залежати не лише подолання теперішньої пандемії, але фізичне
і психічне здоров'я людей в майбутньому. Принаймні вже зараз

очевидно, що роль страхування як інструменту захисту цілих
родин є не просто надважливою, а рятівною. 

Антон Кіяшко, Генеральний директор страхової компанії 
з медичного страхування "Нафтагазстрах"



Зви чай но, з пер ших днів бу ло зас то со -
вані жорсткі пра ви ла по ведінки лю дей, які
чітко ви ко ну ва лись: 100% носіння ма сок;
жорсткий ка ран тин для на се лен ня в
епіцентрі за ра жен ня; то таль ний моніто ринг
і облік зах во рю ва ності епідеміоло га ми; по -
шук та ізо ляція лю дей, які кон так ту ва ли із
за ра же ни ми; що ден на роз сил ка інфор мації
про та кий по шук; дис танційна ро бо та ком -
паній та навіть он лайн ліку ван ня хво рих,
яке Ки тай зап ро ва див. 

Але го лов ним, зви чай но, є ліку ван ня та
мож ливість лю дей звер та тись за до по мо -
гою. Ще раз на го ло шую, все на се лен ня Ки -
таю має ме дич не стра ху ван ня, згідно з яким
пок ри ва лось ліку ван ня ко ро навіру су. Ць о го
владі вда ло ся до сяг ти за 10 років, ко ли роз -
по ча лось пос ту по ве охоп лен ня стра хо вим
ме дич ним за без пе чен ням зай ня те і не зай -
ня те місь ке, а та кож сільсь ке на се лен ня. 

У су часній сис темі ме дич но го стра ху -
ван ня КНР діють чо ти ри ос новні схе ми: 

1) ба зо ва схе ма ме дич но го стра ху ван ня
най ма них працівників дер жав них і при ват -
них підприємств і ор ганізацій міст;

2) ба зо ва схе ма ме дич но го стра ху ван ня
для місь ких ре зи дентів (без робітних гро ма -
дян, лю дей по хи ло го, дітей, одер жу вачів
дер жав ної до по мо ги);

3) ко опе ра тив на схе ма ме дич но го стра -
ху ван ня для сільсь ких жи телів; 

4) прог ра ма бюд жет но го фінан су ван ня
ме дич ної до по мо ги для найбільш враз ли вих
груп на се лен ня.

Ба зо ва схе ма ме дич но го стра ху ван ня
для най ма них працівників в масш табі всієї
країни пе ред ба чає, що ро бо то давці вно сять
6% фон ду за робітної пла ти (70% над хо дить в
солідар ний фонд, 30% на індивіду альні ра -
хун ки працівників), працівник � 2% за -
робітної пла ти, що над хо дять на індивіду -
аль ний ра ху нок. Для працівників з не ре гу -
ляр ною зай нятістю і сільсь ких мігрантів,
вклю че них в цю схе му, розміри обов'яз ко -
вих внесків скла да ють 2�4% від се редньої
регіональ ної за робітної пла ти і спря мо ву -
ють ся тіль ки в солідар ний фонд. Індивіду -
альні ра хун ки для да них ка те горій не фор -
му ють ся.

Індивіду альні ме дичні ра хун ки ви ко -
рис то ву ють ся в ос нов но му для пок рит тя
віднос но не ве ли ких ме дич них вит рат (до
10% від се реднь орічної за робітної пла ти в
регіоні), а солідар ний фонд � для фінан су -
ван ня вит рат в ме жах від 10 до 600% се -
редньої річної зарп ла ти в регіоні. Конк рет -
ний розмір ком пен сації за ле жить не тіль ки
від об ся гу ме дич них вит рат, а й від ка те горії
ліку валь но го зак ла ду, в яко му про во дить ся
ліку ван ня: пос лу ги стаціонарів ви щої ка те -
горії ком пен сації. 

Дру га ба зо ва схе ма � доб ровіль не ме -
дич не стра ху ван ня місь ких ре зи дентів
�фінан суєть ся на ос нові доб ровіль них
внесків заст ра хо ва них і суб сидій дер жа ви.
Ос нов ним зав дан ням цієї схе ми є до по мо га у
фінан су ванні вит рат на госпіталізацію і
серйозні зах во рю ван ня місь ких жи телів, які
не вклю чені в прог ра му ме дич но го стра ху -
ван ня для най ма них працівників. 

Індивіду альні стра хові внес ки літніх,

інвалідів, осіб, відне се них до ка те горії
найбільш ураз ли вих, повністю суб си ду ють -
ся місце ви ми ор га на ми вла ди. 

Тре тя схе ма ме дич но го стра ху ван ня уп -
рав ляєть ся місце ви ми ор га на ми охо ро ни
здо ров'я, і до неї мо жуть приєдна ти ся всі
сільські жи телі. Схе ма ко рис туєть ся віднос -
но ви со ким рівнем дер жав ної фінан со вої
підтрим ки. Цент раль ний уряд і місцеві ор га -
ни вла ди суб си ду ють до 80% стра хо вої
премії на рік, 20% що за ли ши ли ся, скла да -
ють доб ровільні стра хові внес ки до машніх
гос по дарств. Оди ни цею обліку в даній прог -
рамі вис ту пає сім'я. 

Ли ше у 2019 році Ки тай спря му вав біля
3,45 млрд. до ларів США на суб сидії на ме -
дич ну до по мо гу, у то му числі на укріплен ня
ме дич ної без пе ки в провінціях із знач ним
зу божінням. 

У 2019 році біль ше 77 мільйонів осіб, які
фінан су ва лись за ра ху нок суб сидій, підпи -
са лись на ба зо ве ме дич не стра ху ван ня, а
200 млн осіб ско рис ту ва лись ци ми прог ра -
ма ми. 

На по чат ку ре фор ми і впро довж її
здійснен ня ви ни ка ли не доліки, але ці не -
доліки мак си маль но опе ра тив но усу ва ли ся.
Так, нап рик лад, у 2015 році бу ло впро вад -
же не до дат ко ве стра ху ван ня від кри тич них
зах во рю вань, ліку ван ня яких ви ма га ло
знач них коштів, біль ших ніж пе ред ба че но
стра хо ви ми ліміта ми. 

Але у будь�яко му разі вве ден ня стра хо -
вої ме ди ци ни у ве ликій мірі виріши ло пи -
тан ня пацієнтів � по над 75% вит рат на ме -
дич не обс лу го ву ван ня пок ри ва ють ся за ра -
ху нок стра хо вих фондів. 

Та ким чи ном, мож на стве рд -
жу ва ти, що в Ки таї ство ре на

сис те ма ба зо во го ме дич но го
стра ху ван ня, стра ху ван ня від

знач них хво роб та ме дич ної до -
по мо ги для борьть би з бідністю

шля хом охо ро ни здо ров'я. 

Поп ри од ну з найк ра щих сис тем охо ро -
ни здо ров'я під час епідемії вла да Ки таю
виз на ла, що навіть ць о го не дос татньо. На по -
чат ку бе рез ня во на предс та ви ла но вий план
по ство рен ню ви нят ко вої ки тайсь кої сис те -
ми ме дич но го стра ху ван ня, а та кож по
вирішен ню проб лем нез ба лан со ва но го та
не дос татнь о го роз вит ку ме дич но го стра ху -
ван ня. Ме тою ре фор ми є ство рен ня ме дич -
ної без пе ки на ос нові ба зо во го ме дич но го
стра ху ван ня та ме дич ної до по мо ги до 2030

ро ку. Ме ханізм стра ху ван ня ме дич них вит -
рат під час ве ли ких епідемічних спа лахів,
та ким чи ном, має бу ти вдос ко на ле ний за до -
по мо гою ви пус ку спеціаль них полісів оп ла -
ти ме дич но го стра ху ван ня, щоб ме дичні ус -
та но ви мог ли на да ва ти ліку ван ня до оп ла ти
і це не впли ва ло на звер нен ня за ме дич ною
до по мо гою. Крім то го пла нуєть ся спрос ти ти
ме ханізм вип ла ти стра хо во го відшко ду ван -
ня, зап ро ва ди ти моніто ринг, зро би ти ме -
ханізм фінан су ван ня ме дич но го стра ху ван -
ня більш стабіль ним та стійким і за без пе чи -
ти ме то ди для ство рен ня ефек тив но го та
дієво го ме ханізму стра хо вих вип лат.

Ме дич не стра ху ван ня в ре формі
охо ро ни здо ров'я Ук раїни 

Для Ук раїни досвід Ки таю є цінним і по -
ка зо вим. Тим біль ше, що в екс пе рт но му
співто ва ристві більшість схо дить ся на думці
про не обхідність зап ро вад жен ня стра хо вої
ме ди ци ни. Стра хо ва ме ди ци на дасть по зи -
тив ний імпульс роз вит ку охо ро ни здо ров'я,
доз во лить ліка рям от ри му ва ти гідну оп ла ту
за свою пра цю. 

Досвід ком панії "Наф та га з страх" із зап -
ро вад жен ня доб ровіль но го ме дич но го стра -
ху ван ня за 25 років ко ло саль ний. Ро бо та у
співпраці  з ме дич ни ми зак ла да ми з на дан -
ня ме дич ної до по мо ги заст ра хо ва ним сь о -
годні є ана логічною цент ралізо ва но му за -
без пе чен ню ліка рень ме ди ка мен та ми, за со -
ба ми ме дич но го приз на чен ня, ре ак ти ва ми
для ла бо ра тор них досліджень, ме дич ни ми
га за ми (в т.ч. кис нем), про дук та ми хар чу -
ван ня то що. Єди на відмінність в то му, що все
не обхідне для ліку валь но го про це су стра хо -
ва ком панія пос тав ляє у ме дичні зак ла ди
мак си маль но швид ко, повністю вик лю ча ю -
чи будь�які тінь ові, бю рок ра тичні схе ми і
тен дерні про це ду ри. За галь на вартість  пос -
та вок скла дає в се реднь о му біль ше 10 млн.
грн. у місяць і повністю за до воль няє пот ре бу
ме дич них зак ладів в не обхідних скла до вих
для на дан ня ме дич ної до по мо ги. 

Та ке по туж не аль тер на тив не дже ре ло
фінан су ван ня га лузі охо ро ни здо ров'я як
ме дич не стра ху ван ня змен шить фінан со ве
на ван та жен ня на дер жа ву і дасть мож -
ливість по бу ду ва ти адек ват ну мо дель
фінан со во го за без пе чен ня. Офіційно до ру -
чив ши фінан су ван ня ок ре мих ста тей стра -
хо вим ком паніям дер жа ва змо же пе ре сп ря -
му ва ти бюд жетні кош ти на підви щен ня за -
робітної пла ти ліка рям та мед се ст рам, на
капіталь ний ре монт ліку валь но�профілак -
тич них зак ладів, ос на щен ня їх ліку валь -
но�діаг нос тич ною апа ра ту рою. Окрім спро -
щен ня про цесів фінан су ван ня ліка рень, лю -
ди на змо же га ран то ва но от ри ма ти без кош -
тов ну кон суль тацію на га рячій лінії стра хо -
ви ка що до обс те жен ня чи ліку ван ня. 

Ме дич не стра ху ван ня, як час ти на сис -
те ми охо ро ни здо ров'я, � це ефек тив ний
швид кий і пе ревіре ний досвідом спосіб
фінан су ван ня і за без пе чен ня ліка рень. 

Нас тав час прис ко ри тись із зап ро вад -
жен ням ме дич но го стра ху ван ня на за галь -
но дер жав но му рівні.

Медичне страхування

23Insurance TOP №1(69)2020

РИС.1. СМЕРТНІСТЬ ВІД ВІРУСНИХ
ІНФЕКЦІЙ



Як би ви ко рот ко оха рак те ри зу -
ва ли ва шу ком панію?

� "Досвідче на" � в ць о му році нам
ви пов нюєть ся 20 років. "Постійно
зрос та ю ча" � то му що кількість на ших
клієнтів збіль шуєть ся, і вже не ми їх
шу каємо, а во ни самі при хо дять. "З
вда ло виб ра ною стра тегією" � ство ре -
на вик люч но під ме дич не стра ху ван -
ня, яке на той мо мент бу ло не по пу -

ляр ним у стра хо виків, на ша ком панія
змог ла зай ня ти свою нішу і ство ри ти
при бут ко вий бізнес. "Про фесійна" �
ба га то на ших співробітників ма ють
ме дич ну освіту і ве ли кий стаж ро бо ти.
"З про зо рою струк ту рою влас ності" �
наші ук раїнські акціоне ри вірять і до -
по ма га ють нам.

Доб ровіль не ме дич не стра ху ван -
ня завж ди вва жа ло ся збит ко вим ви -

дом стра ху ван ня, як вам вдаєть ся
стіль ки років на нь о му до ся га ти хо -
ро ших по каз ників?

� Що та ке збит ко ве, який рівень
вва жаєть ся збит ко вим? Кла сич ний
розмір вип лат у стра ху ванні ко ли -
ваєть ся від 40% до 65%. При та ких
умо вах ком панія здійснює не обхідні
стра хові вип ла ти, пра цює не в "мінус"
і на дає якісні пос лу ги. Ми завж ди
пра цюємо в ць о му "ко ри дорі", у нас
рівень вип лат близь ко 60% про тя гом
три ва ло го ча су. Я в ком панії з 2013 ро -
ку, і про тя гом усь о го ць о го періоду
рівень вип лат у нас стабіль ний. То му
ті, хто ка жуть, що це збит ко вий вид
стра ху ван ня, прос то не вміють ним
ке ру ва ти. Це моя дум ка.

Ос нов не в ць о му бізнесі � це ма ти
ком пе те нт ну ко ман ду, на що ми спо -
чат ку і ро би ли ак цент. У нас в ком -
панії з пер шо го дня пра цює ко ман да
лікарів�про фесіоналів, час ти на з них
зай маєть ся ан де рай тин гом. У нас не -
ви со ке на ван та жен ня йде на ут ри -
ман ня офісу та на ве ден ня спра ви.
Наш го лов ний і єди ний офіс зна хо -
дить ся в Києві. Раніше, крім го лов но -
го офісу, бу ло 10 філій, ве ли ка час ти -
на яких бу ла збит ко вою. У 2013 році
ми прий ня ли стра тегічне рішен ня, і
відмо ви ли ся від філіаль ної ме режі,
то му що ДМС � це той вид, яким мож -
на ке ру ва ти з однієї точ ки. Він не ви -
ма гає постійно го кон так ту на місці з
клієнтом, це не "ав то цивілка". Наш
колл�центр зна хо дить ся в Києві, в нь -
о му пра цю ють лікарі�ко ор ди на то ри з
ви щою ме дич ною освітою. На всі
звер нен ня заст ра хо ва них ми мо же мо
завж ди опе ра тив но відре а гу ва ти так,
щоб і клієнт був за до во ле ний, і ком -
панія не заз на ла ве ли ких збитків.

Чи зміни ло ся став лен ня до ДМС у
по тенційних клієнтів після по чат ку
ме дич ної ре фор ми в Ук раїні?

� Роз мо ви про те, що у нас бу де
обов'яз ко ве ме дич не стра ху ван ня,
зви чай но, гра ють пев ну роль. Клієнти
чу ють про нові за ко ноп ро ек ти і
рішен нях Уря ду в ць о му пи танні, та й
ми на зустрічах по яс нюємо, що ра но
чи пізно, ОМС бу де впро вад же но. І що

Ті, хто вважають, що ДМС - збитковий вид
страхування, просто не вміють ним керувати
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доб ровіль не ме дич не стра ху ван ня
для тих, хто хо че якісне обс лу го ву -
ван ня, не обхідне. І це відіграє свою
роль. Але по ки ми не ро зуміємо, до
чо го це приз ве де, го во ри ти про вплив
ра но.

А сам ри нок доб ровіль но го ме -
дич но го стра ху ван ня змінив ся за ос -
танні ро ки?

� Так, дійсно ри нок ДМС змі -
нюєть ся. Клієнтів ста ло біль ше, по -
пит на цю пос лу гу зрос тає. І кількість
гравців на нь о му збіль ши ла ся. Як що
п'ять років то му бу ли плюс�мінус
одні й ті ж ком панії, які в ос нов но му
зай ма ли ся цим бізне сом, то за раз
навіть стра хо ви ки, що пра цю ють в
ав то ст ра ху ванні, по чи на ють зай ма -
ти ся ме ди ци ною.

Ос таннім ча сом все біль ше стра -
хо вих ком паній по ДМС ста ли пра -
цю ва ти з фізич ни ми осо ба ми. Ви не
пла нуєте?

� Пи тан ня на галь не і дав но ак ту -
аль не для стра хо во го рин ку. Я не мо -
жу ска за ти, що ми од ноз нач но не
пра цюємо з фізич ни ми осо ба ми. Ми
прий маємо гру пи на стра ху ван ня,
нап рик лад, сім'ю з кіль кох лю дей.
Стра ху ва ти од но го або двох не -
вигідно для нас і до ро го для лю дей.
Ми ре ко мен дуємо зби ра ти пул
знайо мих, ро дичів, об'єдну ва ти ся �
їм де шев ше, нам менш ри зи ко ва но.
Є в стра ху ванні пра ви ло, яке діє
скрізь і завж ди: здо ро вий пла тить за
хво ро го.

Стра ху ван ня фізич них осіб є на
рин ку, але це в ос нов но му "ко роб кові
про дук ти". Є ком панії, які про да ють
їх, але на пов нен ня та ких прог рам
мінімаль не. Різни ця між кла сич ним
ДМС і та ки ми про дук та ми ве ли ка, і
клієнт, який ко рис ту вав ся ци ми дво -
ма пос лу га ми ро зуміє це. То му ми не
хо че мо цим зай ма ти ся, щоб не втра -
ча ти якість пос луг.

Є дру га сто ро на цієї ме далі. Як що
фізич на осо ба ку пує до ро гий до говір
ме дич но го стра ху ван ня, то у стра хо -
ви ка ви ни кає по бо ю ван ня, чи все га -
разд з йо го здо ров'ям, то му що, на
жаль, мен тальність на ших лю дей та -
ка, що стра ху ють біль ше май но, ніж
влас не здо ров'я.

Но вий за ко ноп ро ект про стра ху -
ван ня, ос нов ним роз роб ни ком яко го
є НБУ, пе ред ба чає поділ стра хо виків
на дві гру пи: сис темні ком панії � з

преміями по над 150 млн. грн. на рік, з
ре гу лю ван ням по Solvency II, і не ве -
ликі ком панії � з більш низь ки ми
по каз ни ка ми і ос лаб ле ним конт ро -
лем. До яких ви се бе відно си те?

� Я вив ча ла цей за ко ноп ро ект, і
сподіва ю ся, що во ни йо го та ким і за -
ли шать. Оскіль ки це бу де пра виль но
по відно шен ню до се реднь о го бізне су.
Ми не ве ли ка ком панія, обо ро ти у нас
до 100 млн. грн. рік. У 2019�му році ми
зібра ли 75 млн. грн. стра хо вих
премій, в по точ но му році пла нуємо
вий ти на 110 млн. грн. на рік. Так що
ці но вов ве ден ня що до 150 млн. грн.
нас, як предс тав ників се реднь о го
бізне су, влаш то ву ють. Ми бу де мо
пра цю ва ти із Solvency I. Мо жу ска за -
ти, що для нас � міцних се редніх ком -
паній � не так склад но бу де ви ко на ти
ви мо ги до капіта лу і якості ак тивів,
які пе ред ба чені Solvency II, як потім
ут ри му ва ти штат до ро гих фахівців.
Ще в 2016 році ми при ве ли свої ак ти -
ви у відповідність і за раз пот ро ху на -
ро щуємо чисті ак ти ви. Акціоне ри нас
підтри му ють, ро зуміють цей бізнес
та роз би ра ють ся в нь о му.

Ви пла нуєте і далі зай ма ти ся
вик люч но ДМС або звер таєте ува гу
на інші ви ди?

� У нас 25 ліцензій на стра хо ву
діяльність. Ми стра хуємо все, крім
ОСЦПВ. В 2013 році ми прин ци по во
прий ня ли рішен ня вий ти з Мо тор но -
го бю ро, зо се ре ди ти свої зу сил ля і
роз ви ва ти ся в тих ви дах, в яких у нас
є найбільші ком пе тенції � осо бис то му
стра ху ванні. Ми ак тив но бе ре мо
участь в тен де рах не тіль ки з ДМС, а
й інших видів, які нам цікаві. У нас
дос татньо зва же на ан де рай тин го ва
політи ка, і ми не демпінгуємо.

Чи не має в пла нах у май бутнь о му
пе рей ти до гру пи сис тем них ком -
паній?

� На найб лиж че май бутнє та ких
планів не має. Для нас я ба чу та ку
стра тегію: ми рік�два зміцнюємо ся в
рам ках Solvency I, за вер шуємо ве ли -
кий IT�про ект і діджи талізацію ком -
панії, на ро щуємо порт фель. Для ць о -
го нам вигідно за ли ша ти ся на діючих
нор ма тив них ви мо гах. А ко ли ми бу -
де мо го тові пе ре хо ди ти на більш ви -
со кий рівень, то, зви чай но, із за до во -
лен ням пе рей де мо до кла су сис тем -
них ком паній.

У нас є ме та, ми хо че мо увійти до

ТОП�10 на рин ку ДМС. Для ць о го
вже є пев на ре пу тація силь но го
грав ця.

Як ви вва жаєте, силь но змінить -
ся ри нок стра ху ван ня після за вер -
шен ня йо го ре фор му ван ня?

� За раз го во ри ти про це, на пев но,
ра но. Але я впев не на, що пе реділ
рин ку відбу деть ся. Біль ше то го, він
вже по чав ся, і ми це відчу ваємо по
при то ку но вих клієнтів. Не бу ду при -
хо ву ва ти � ми хо че мо ско рис та ти ся
цією си ту ацією і збіль ши ти свій порт -
фель за ра ху нок ком паній, які зму -
шені бу дуть піти з рин ку.

Ва ша дум ка: на рин ку ДМС чесні
пра ви ла гри, як ви їх оцінюєте?

� Я не мо жу ска за ти, що все чес но.
Спра ва в то му, що ми пра цюємо в
"кла сич но му" стра ху ванні, і з цим
особ ли во не сти каємо ся. Од нак є
свідка ми яки хось про цесів, ко ли ро -
зумієш, що та ке є. Нап рик лад, тен де -
ри. Бе ру чи участь в них, ми заз да -
легідь ро зуміємо, що їх мо жуть ска -
су ва ти в інте ре сах пев ної ком панії,
яка не виг ра ла. Ми виг ра ли за ціною,
але тен дер ска со ву ють, так як це не
той гра вець, з яким до мо ви ли ся. Та ка
історія є, на пев но, в кож но му виді
стра ху ван ня, і ДМС не ви ня ток, то му
що конт рак ти ве ликі. Ми ж не ба чи мо
з офіційної звітності, і скіль ки "схем -
них" про ектів, ми мо же мо тіль ки здо -
га ду ва ти ся. На пев но, це ре алії на шо -
го бізне су.

Ва ша по ра да но во му Ре гу ля то ру.
Що потрібно зро би ти, щоб вітчиз ня -
ний стра хо вий ри нок став цивілізо -
ва ним?

� Го лов не � не за ре гуль о ву ва ти
ри нок силь но. То му що, як що стра -
хові ком панії бу дуть зай ма ти ся
звітністю, на дан ням яки хось нор ма -
тивів, пе рей дуть на щомісяч не або
що ден не на дан ня фінан со вих да них,
то ви ни кає пи тан ня: а хто бу де стра -
ху ва ти, хто бу де зай ма ти ся клієнта -
ми? Я го во рю про се редні ком панії. У
нас в штаті до 50 співробітників. За -
раз співвідно шен ня тих, хто зай -
маєть ся про да жа ми і обс лу го ву ван -
ням, та тих, хто пра цює в бек�офісі по
за без пе чен ню діяль ності, на пев но, 50
на 50. Дер жав не ре гу лю ван ня, зви -
чай но, по вин но бу ти, але ро зум не, на
бла го спо жи вачів фінан со вих пос луг
та бізне су.
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Як Ви оцінюєте ро бо ту ком панії
за ос нов ни ми ви да ми стра ху ван ня?

� 2019�й рік � це рік ре ко рд них
стра хо вих зборів для ком панії � ми
от ри ма ли по над міль ярд гри вень
стра хо вих пла тежів, як що бу ти точ -
ним, � 1,021 млрд. грн., по ка зав ши
зрос тан ня у порівнянні з ми ну лим
ро ком на 40,8%. Приріст порт фе ля,
який сь о годні до сить зба лан со ва ний,
один з найбіль ших на рин ку. Ос нов -
ни ми нап рям ка ми зрос тан ня ста ли

КАС КО і ту рис тич не стра ху ван ня.
Мак си маль на част ка ви ду в порт -
фелі не пе ре ви щу ва ла 27%.

Тіль ки по КАС КО і ОСА ГО ком -
панія за лу чи ла 484,73 млн. грн.
премій. 9856 полісів � це поліси
КАСКО. Парт нерсь ка ме ре жа з 243
ав то са лонів і ак ре ди тації в бан -
ках�ліде рах по ав ток ре ди ту ван ню
спри я ли ць о му ре зуль та ту.

За рік на ши ми клієнта ми ста ли 2
мільйо ни ту ристів. Це ре зуль тат
10�ти річної ро бо ти в ць о му сег менті.

Ще 11 років то му, в порт фелі ком -
панії не бу ло та ко го ви ду стра ху ван -
ня, а за раз � ми ліде ри за кількістю
заст ра хо ва них ту ристів. Ак тив на
ро бо та по за лу чен ню парт нерів, ре -
тель ний вибір асис тансів, ро бо та над
кож ною скар гою, опе ра тивні вип ла -
ти клієнтам, які са мостійно оп ла ти -
ли ліку ван ня, за 3 ро бочі дні � це
скла дові на шо го успіху.

Сь о годні клієнти все частіше за -
ли ша ють відгу ки в соціаль них ме -
ре жах, і не завж ди по зи тивні. Як ви
до ць о го ста ви те ся?

� Для нас це ду же важ ли вий ка -
нал ко мунікації з клієнтом. Ми про -
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си мо за ли ша ти ко мен тарі. В
будь�яко му ви пад ку. Важ ливі як ко -
мен тарі на ших клієнтів, так і
клієнтів інших ком паній, які от ри -
ма ли вип ла ту у нас. Як що клієнт за -
до во ле ний � це відмінна рек ла ма. Ми
вва жаємо, що, ко ли но вий клієнт ви -
би рає стра хо ву ком панію, він
обов'яз ко во по ви нен оціни ти зво рот -
ний зв'язок інших клієнтів.

Будь�яка скарга застрахованого
� це червоний маркер. До речі,
бізнес�процес в компанії так і
називається: "Червоний маркер".

Йо го логіка прос та: ко ли у клі -
єнта з'яв ляєть ся проб ле ма, ми по -

винні зро би ти дві речі: швид ко
розібра ти ся, до по мог ти, зро зуміти і
вип ра ви ти бізнес�про цес. Це сво го
ро ду клієнтсь кий кон суль тант � нам
по ка зу ють, де ми пра цюємо неп ра -
виль но і чи є по ле для оп тимізації.

Як це пра цює? Як відгу ки впли -
ва ють на бізнес�про цес?

� Нап рик лад, зав дя ки чер во ним
маркерам, ми зро зуміли, що в за -
галь но му по тоці відгуків про нас, в
гіршу сто ро ну, виділя ють ся відгу ки
по ав то цивілці. Клієнтів, як пра ви ло,
не влаш то ву вав термін вип ла ти.
Зво ротній зв'язок до поміг нам зро -
зуміти, зда ва ло ся б, оче вид ну річ:
пла ти пост раж да лим (клієнтам
іншій стра ховій ком панії) швид ко � і
во ни бу дуть твоїми. Ми повністю пе -
ре бу ду ва ли про цес вип лат по ав то -
цивілці. В ре зуль таті, 68% пост раж -
да лих про дов жу ють до го во ри ав то -
цивілки вже у нас. Термін вре гу лю -
ван ня ми вже ско ро ти ли в 2,1 ра зи �
до 44 днів з мо мен ту звер нень
клієнта. Це один з най ко рот ших
термінів при вре гу лю ванні за до го -
во ра ми ОСАЦВ на рин ку.

Але ко роткі терміни вре гу лю -
ван ня по ав то цивілці мо жуть при -
вес ти до збіль шен ня збит ко вості?

� На збит ковість, в да но му ви пад ку,
впли ває роз ра ху нок су ми стра хо во го
відшко ду ван ня, але цей про цес під
конт ро лем. Для то го, щоб оп тимізу ва ти
вит ра ти ми приб ра ли всі дії з па пе ро -
ви ми до ку мен та ми та мак си маль но ав -
то ма ти зу ва ли про це си.

Як зміню ва ла ся ва ша ціно ва
політи ка?

� Ком панія сліду ва ла за галь ним
тен денціям рин ку ОСАЦВ, і збіль -
шен ня цін пройш ло по е тап но. В се -
реднь о му зрос тан ня та рифів скла ло
+35% за рік. Ця зміна обг рун то ва на, і
в 2020 році ми пла нуємо по даль ше
збіль шен ня ціни на поліси ав то -
цивілки. Та кож відбу ли ся зміни і в
вар тості полісів доб ровіль но го ме -
дич но го стра ху ван ня. Ми підніма ли
та ри фи двічі про тя гом ро ку на 12%.

2020�й рік � рік вик ликів і по -
чат ку но вої фінан со вої кри зи. Ва ше
став лен ня до ць о го, рішен ня і кор -
по ра тив на відповідь?

� Я на ве ду не ве ли кий фраг мент
зі звер нен ня Правління до спів -
робітників ком панії на по чат ку

квітня 2020 ро ку: "Ком панія про -
дов жує ви ко ну ва ти всі зо бов'язан -
ня пе ред клієнта ми, парт не ра ми і
співробітни ка ми. Ре зер ви для вип -
лат клієнтам сфор мо вані в пов но му
об сязі. Колл�цент ри пра цю ють
ціло до бо во, рівень якості не
погіршив ся. Ми сподіваємо ся, що
ре жим ізо ляції не змінить ба жан ня
по ка зу ва ти кра щий в Ук раїні стра -
хо вий сервіс клієнтам. Ок ре ме сло -
во ми хотіли б ска за ти ко манді про -
дажів: "За раз ду же ба га то за ле -
жить від Вас! Ми по винні пам'ята ти
про два ас пек ти: нам важ ли во
зберіга ти над ход жен ня стра хо вих
пла тежів на мак си маль но му для
си ту ації рівні; клієнти і парт не ри
по винні за ли ши ти ся пра цю ва ти з
на ми".

Сь о годні ко ман да го то ва до ро бо -
ти в но вих умо вах, і ми сподіваємо ся,
що з гідністю вий де мо з цієї си ту ації.

Певні надії ми пок ла даємо на
наші он лайн�сервіси.

На Ваш пог ляд, чи змінять ся
об'єми про даж че рез інтер нет?

� З 2011 ро ку ком панія вкла да ла
си ли, інвес тиції та ре сур си в по бу до -
ву он лайн�про дажів. Це бу ло неп -
рос то, і іноді ре зуль тат був не о че -
вид ний. Прий шов час "зби ра ти
каміння". За раз час по ка же, хто де
про дає і ку пує. І у ко го сайт ком -
фортніший для по куп ки стра хо вих
про дуктів.

Зі сво го бо ку, мо же мо конс та ту -
ва ти, що ка ран тинні за хо ди, підви -
щи ли по пит на по куп ки в інтер неті:
зрос тан ня ак тив ності на 56% в
порівнянні з по пе реднім періодом.
Це логічно в країні з та кою дос -
тупністю інтер не ту, де 55% на се лен -
ня ко рис ту ють ся смарт фо на ми.

Все, що за раз відбу ваєть ся, йде
на ко ристь інтер нет�про да жам, це
доз во лить стра хо вим ком паніям на -
бу ти но во го досвіду і за лу чи ти ту
гру пу клієнтів, яка адап то ва на до
циф ро вих тех но логій.

Які пла ни вашої ком панії на
2020�й рік?

� У нас це на зи ваєть ся "пла ну ва -
ти спри ят ли ве завт ра". А для ць о го
ми, перш за все, пос та раємо ся збе -
рег ти довіру клієнтів: пла ти ти бу де -
мо швид ко, пок ра щу ва ти якість
сервісу, підтри му ва ти зво рот ний
зв'язок. Ще один важ ли вий фак тор �
збе рег ти ко ман ду. І зви чай но � бу де -
мо шу ка ти нові нап рям ки роз вит ку
ком панії.
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По пе редні п'ять років пройш ли
під зна ком очист ки банківсь ко го
сек то ру, по си лен ня йо го стабіль -
ності та підго тов ки до май бутніх
криз, наскіль ки це мож ли во. В новій
стра тегії ува га пе ре хо дить до стра -
хо вих ком паній, особ ли во лай фо -
вих, та не дер жав них пенсійних
фондів. Зда ва ло ся б, навіщо все це,
для чо го став лять ся такі цілі? Як що
ко рот ко � для зрос тан ня за галь но го
доб ро бу ту суспільства. Існує
зв'язок між дос тупністю та пов но -
тою на яв них в країні фінан со вих
пос луг та тем па ми зрос тан ня її еко -
номіки. Склад но роз ра хо ву ва ти на
ви со кий рівень доб ро бу ту, як що до
тре ти ни на се лен ня жи ве в на се ле -
них пунк тах, де до не дав на мож на
бу ло роз ра ху ва ти ся ли ше готівкою.
То му фінан со ва інклюзія, дос -
тупність банківсь ких та не банківсь -
ких фінан со вих пос луг мак си маль -
но ши ро ко му ко лу на се лен ня є
пріори те том.

Але мож ливість ма ти дос туп до
банківсь ких ра хунків та ко рис ту ва -
ти ся без готівко ви ми пла те жа ми є
вкрай важ ли вою, про те не дос татнь -
ою для пов ноцінно го роз вит ку
вітчиз ня ної фінан со вої сис те ми. Не -
обхідно ма ти ку ди вкла да ти. Готівка
під мат ра ца ми � звич ний інстру -
мент за по зи чен ня для мільйонів ук -
раїнців, хоч і підвлад ний інфляції.
Інший зро зумілий засіб на ко пи чен -
ня � банківські де по зи ти � пос ту по во
відхо ди ти муть у ми ну ле. Об сяг
коштів фізич них осіб у бан ках зрос -
та ти ме й на далі в дов го ст ро ковій
перс пек тиві, од нак пе ре ва жа ти -
муть кош ти на ви мо гу � ті, яки ми
ко рис ту ють ся для що ден них роз ра -
хунків. Пос ту по во ми пе ре хо ди ти -
ме мо до євро пейсь ких ре алій, ко ли
част ка стро ко вих де по зитів на се -
лен ня в бан ках є не ви со кою (від 50%
в Польщі до близь ко 10 % в Бельгії)
на фоні низь ких відсот ко вих ста вок.
Цілком ймовірно, відсот кові став ки
за де по зи та ми про дов жать зни жу -
ва ти ся, в то му числі, у ва люті, де
бан ки про по ну ють до 2% річних. В
та ких умо вах за о щад жен ня бу дуть
шу ка ти більш дохідні варіан ти. 

Що змо же зап ро по ну ва ти
фінан со вий сек тор?

Ри нок цінних па перів пе ре бу ває

в своєму за род ко во му стані, так і не
за во ю вав ши при хильність роздріб -
но го інвес то ра. Ви нят ком є облігації
внутрішньої дер жав ної по зи ки
(ОВДП), Міністер ству фінансів та
учас ни кам рин ку вда ло ся вдих ну ти
жит тя в цей інстру мент. Окрім
банків, які істо рич но ма ли ве ликі
порт фелі ОВДП на своїх ба лан сах
як наслідок до капіталізації їх дер -
жа вою, в дер жавні облігації по ча ли
вкла да ти й не банківські фінан сові
ус та но ви. Так, стра хові ком панії за
п'ять по пе редніх років збіль ши ли
влас ний порт фель ОВДП май же в
чо ти ри ра зи � до 9.4 млрд грн.
Слідом за юри дич ни ми осо ба ми в
ри нок вклю чи ли ся й фізичні осо би,
на рос тив ши об сяг своїх інвес тицій
до 9.2 млрд грн. Не ос тан ню роль в
по пу ляр ності дер жав них цінних
па перів відігра ли по дат кові сти му -
ли � на відміну від відсотків за де по -
зи та ми, до хо ди від ОВДП не обк ла -
да ють ся 18% по дат ком на до хо ди
фізич них осіб. Але найбіль ший
приріст по ка за ли іно земні інвес то -
ри, які за 2019 вкла ли 108 млрд грн
в грив неві ОВДП, по пе редньо для
ць о го про дав ши ва лю ту. З ог ля ду на
еко номічну кри зу, ць о го ро ку не до -
во дить ся че ка ти подібно го успіху.
Але при до сяг ненні співвідно шен ня
дохідність/ри зи ки, прий нят но го
для інвес торів рівня, ми зно ву по ба -
чи мо інте рес до ук раїнсь ких
облігацій.

Окрім дер жав них облігацій, на
рин ку цінних па перів з'явив ся чи
по вер нув ся ряд емітентів � місь ких
рад та з кор по ра тив но го сек то ру.
Поп ри до сить не по гані іме на в ць о -
му спис ку, інстру ментів для інвес -
ту ван ня по ки що над то ма ло. Чи
змо же вітчиз ня ний ри нок цінних
па перів знач но ви рос ти за ці п'ять
років? Так, але нав ряд чи йо го
розмір за без пе чу ва ти ме ба жа ну
ліквідність � мож ливість в
будь�який мо мент про да ти чи ку пи -
ти не обхідний об сяг цінних па перів.
Ре аль ною аль тер на ти вою стає
інвес ту ван ня за кор дон. Од ним із
кроків пос лаб лен ня ва лют них об ме -
жень був дозвіл на інвес ту ван ня за -
кор дон до 100 000 євро для фізич них
осіб за умо ви ле галь но го по ход жен -
ня цих коштів. Для ук раїнсь ких

Стратегія фінансового сектору України 
до 2025 року. Чого чекати?

Якщо глянути на представлену цього
року стратегію фінансового сектору

України на наступні п'ять років, 
то небанківські фінансові установи, 

в першу чергу, страхові компанії, 
є у фокусі її уваги. Виклики, які

поставила пандемія перед людством,
та, зокрема, українською економікою,

тільки посилюватимуть цю увагу.

Михайло Демків, 

фінансовий аналітик групи ICU
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юри дич них осіб по куп ка цінних па перів
іно зем них емітентів, чи ук раїнсь ких
ком паній, але ви пу ще них на іно зем них
рин ках, є ек зо ти кою, од нак та ких тран -
закцій стає біль ше. З по даль шою інтег -
рацією вітчиз ня ної фінан со вої інфра ст -
рук ту ри в світо ву, такі інвес тиції ма ти -
муть все біль ший сенс. Мож ливість
торгів ук раїнсь ки ми ОВДП в міжна -
родній сис темі Clearstream знач но
збіль ши ла при ваб ливість ць о го інстру -
мен ту для іно зем них інвес торів та доз -
во ли ла за ро би ти біль шу дохідність, не
втра ча ю чи на комісіях. Та й в еко -
номічно му плані інвес тиції в іно земні
фон дові рин ки ма ти муть сенс у 2020
році. За раз три ває еко номічна кри за,
внаслідок чо го фінан сові ак ти ви знач но
втра ти ли в ціні. Але історія вчить нас,
що за кож ним цик лом падіння йде нас -
туп ний цикл віднов лен ня та зрос тан ня,
який доб ре бу ло би не про пус ти ти.

Нез ва жа ю чи на ве ли ку кількість
стра хо вих ком паній, які пра цю ють на
ук раїнсь ко му рин ку, їхній вклад в еко -
номіку країни є не дос татній, як що
порівню ва ти з інши ми євро пейсь ки ми
країна ми. В пер шу чер гу, йдеть ся про
на ко пи чу валь не стра ху ван ня жит тя �
по пу ляр ний в Європі інстру мент для за -
о щад жень. За підсум ка ми 2019 ро ку, об -
сяг стра хо вих премій зі стра ху ван ня
жит тя ста но вив ли ше $0.2 млрд. Навіть
в масш та бах та кої не ба га тої країни, як
Ук раїна, це вкрай ма ло � 0.12% від ВВП.
В стра тегії фінан со во го сек то ру пос тав -
ле на ціль збіль ши ти цей по каз ник у по -
над 6 разів за нас тупні 5 років, тоб то що -
ро ку зби ра ти премій на міль ярд до ларів
біль ше, ніж за раз.

До сяг ти та ких цифр бу де відвер то
важ ко, але що ць о му мо же посп ри я ти?
По�пер ше, про зорість га лузі стра ху ван -
ня й очи щен ня її від не доб ро совісних
учас ників. Склад но за во ю ва ти надійну
ре пу тацію, як що на рин ку періодич но
по па да ють ся шах раї. По�дру ге,
потрібно ма ти ку ди  інвес ту ва ти. Як що
набір інстру ментів для інвес ту ван ня,
який дос туп ний стра хо вим ком паніям,
роз ши рюєть ся, то їх надійність ос таннім
ча сом вик ли кає по бо ю ван ня. Все
частіше лу на ють підбу рю ван ня до ого -
ло шен ня "цілю що го" де фол ту, який
ніби то по ви нен да ти відповідь на всі еко -
номічні проб ле ми. Але в ре зуль таті
пост раж да ють інвес то ри, в то му числі,
стра хові ком панії. Навіть як що бу де
прий ня то рішен ня об ме жи ти вип ла ти
за зовнішнім бор гом, це спро во кує вте чу
капіта лу/ва лю ти за кор дон. Як наслідок
� об ме жен ня на ва лют но му рин ку й ще
біль ший відтік ва лю ти з країни. В ре -
зуль таті ви ни кає дефіцит цієї са мої ва -
лю ти й курс національ ної ва лю ти
стрімко знецінюєть ся. Че рез це пройш -

ла не од на країна, яка та ким чи ном
знеціни ла за о щад жен ня в національній
ва люті. Чи мож на в та ких умо вах роз ра -
хо ву ва ти на дов го ст ро кові інвес тиції? А
суттєві на ко пи чен ня за поліса ми стра -
ху ван ня жит тя на три ва лий період? Пи -
тан ня ри то рич не.

Ну і третій фак тор, який не -
обхідний для на ро щу ван ня об сягів
зібра них стра хо вих премій, � це ство -
рен ня сис те ми га ран ту ван ня за до го во -
ра ми на ко пи чу валь но го стра ху ван ня
жит тя, за ана логією з фон дом га ран ту -
ван ня вкладів фізич них осіб (ФГВФО).
Та кий ме ханізм мав би знач но підви -
щи ти при ваб ливість полісів для на се -
лен ня. Але йо го ефек тив не зап ро вад -
жен ня мож ли ве ли ше у ви пад ку
успішної ре алізації по пе редніх двох
умов. Про зо рий ри нок, без не доб ро -
совісних учас ників, є за по ру кою то го,
що реш та ком паній не пла ти ти муть за
наслідки діяль ності шах раїв. А по ана -
логії з ФГВФО, стра хові ком панії ро би -

ти муть періодичні внес ки до та ко го
фон ду. Ну і дру гий мо мент � це існу ван -
ня інстру ментів для інвес ту ван ня. Для
дер жа ви не ро зум но бу де однією ру кою
ого ло шу ва ти де фолт і про ба чи ти всім,
ко му вин на, а дру гою � тут же ря ту ва -
ти стра хові ком панії та бан ки, які є її
важ ли ви ми кре ди то ра ми.

Пан демія ко ро навіру су внес ла ду же
серйозні ко рек ти ви в еко номічні пла ни
по всь о му світу й оціни ти її дов го ст ро -
кові наслідки є не лег ким зав дан ням. Але
мож на очіку ва ти, що лю ди пе ре ос мис -
лять ри зи ки, які заг ро жу ють їм та їх
рідним та ре альність яких ми не до -
оціню ва ли. Пан демія не одмінно ство -
рить по пит на за хист, в то му числі, й в
Ук раїні. Стра хо вим ком паніям потрібно
бу ти го то вим за до воль ни ти цей по пит,
зап ро по ну вав ши відповідні стра хові
про дук ти, й бу ти го то ви ми до вик ликів
май бутнь о го, бу ду чи острівцем стабіль -
ності у бен теж но му житті.
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Ініціатива Президента України

Пре зи дент Ук раїни Во ло ди мир Зе -
ленсь кий у пер ших своїх за я вах відзна чав,
що елект рон ний уряд, елект рон на дер жа -
ва і бо роть ба з ко рупцією � клю чові пріори -
те ти йо го ро бо ти в ролі гла ви дер жа ви. І на
кон фе ренції iForum�2019 у Києві га рант,
зок ре ма, за я вив: "Спра ва не в лю дях, спра -
ва в сис темі. І мо же те вва жа ти ме не
наївним мрійни ком, але ми хо че мо зро би ти
дер жа ву в смарт фоні, уряд в смарт фоні.
Прий шов час це зро би ти".

Амбітна ідея, що бу ла оз ву че на Пре зи -
ден том � ста ти пер шою країною в світі, де
елект рон не уп равління є на всіх рівнях уп -
равління дер жа вою, � зовсім не здаєть ся
нездійснен ним! Ук раїнсь ке суспільство
пот ре бує змін, що по ка за ли ре зуль та ти ви -
борів, а вітчиз няні ІТ�ком панії вже го тові
на да ти підтрим ку на найскладніших ета -
пах ство рен ня іде аль ної елект рон ної дер -
жа ви.

На ша ком панія не ви ня ток і та кож
мож на ска за ти ос танні ро ки задіяна у роз -
бу дові "Дер жа ви в Смарт фоні", скон це нт -
ру вав шись на однієї з га лу зей на шо го жит -
тя, а са ме пе ре ве ден ня взаємодії на стра хо -
во му рин ку Ук раїни в ме ре жу Інтер нет та
у смарт фон: це і мож ливість обс лу го ву ван -
ня  аген том пов но го цик лу будь яко го до го -
во ру стра ху ван ня за до по мо гою смарт фо -
ну; це і мож ливість дос ту пу до осо бис то го
кабіне ту на сайті стра хо вої ком панії у то му
числі за до по мо гою смарт фо ну са мим
клієнтом; це дос туп до ба гать ох функцій
співробітни ка ми бек�офісу стра хо вої ком -
панії за до по мо гою смарт фонів або план -

шетів; та кож це на тив ний до да ток для
клієнта на смарт фоні з мож ли вос тя ми пов -
ноцінно го осо бис то го кабіне ту са мо обс лу го -
ву ван ня.

Світо вий Ри нок роз роб ки прог рам но го
за без пе чен ня

На сь о годнішній день у дер жаві за -
реєстро ва но 12,6 тис. юри дич них осіб, що
ве дуть діяльність у га лузі інфор маційних
тех но логій. Об сяг екс пор ту ІТ пос луг у 2019
році за оцінка ми екс пертів Офісу ефек тив -
но го ре гу лю ван ня (BRDO) склав близь ко
$3,5 млрд.. При ць о му ук раїнсь кий ри нок
роз роб ки прог рам но го за без пе чен ня рос те
швид ше ніж світо вий. Та зрос тан ня,
відповідно до прог нозів екс пертів рин ку
тіль ки прис ко рить ся. За два�три ро ки, як
прог но зу ють екс пер ти, кількість
ІТ�фахівців у країні до сяг не 200�300 тис.
чо ловік, а об сяг екс пор ту за прог но за ми
PwC до 2025�го ро ку прак тич но пот роїть ся,
до сяг нув $8,4 млрд. для ць о го є декіль ка
гло баль них та ло каль них пе ре ду мов. Га -
лузь інфор маційних тех но логій у світі
зрос тає: чет вер та про мис ло ва ре во люція
пот ре бує все біль ше прог рам но го за без пе -
чен ня і як наслідок � прог рамістів. То му
пот ре ба у кваліфіко ва них ІТ�фахівцях бу -
де тіль ки зрос та ти и, за да ни ми Forbes,
світо вий по пит до 2024 ро ку зрос те на 12%.

Все це дає ґрун тов ну впев неність в то -
му, що в Ук раїні є дос тат ня кількість
фахівців та екс пертів, щоб за лу чи тись до
роз бу до ви пов ноцінної , якісної та все о хоп -
лю ючої "Дер жа ви в смарт фоні".

Ри нок в Ук раїні

У кількісно му вимірі в Ук раїні прак тич -
но не має  дефіци ту ІТ�кадрів, то му що за
да ни ми міністер ства освіти щорічно ук -
раїнські ви ши ви пус ка ють 100 тис. фахівців
інже нер них спеціаль нос тей та близь ко 20
тис. прог рамістів. Та ким чи ном приріст
ІТ�фахівців в Ук раїні скла дає 19% щорічно.
При ць о му міграція кадрів на цей по каз ник
прак тич но не впли ває. Ще од на скла до ва
стрімко го роз вит ку ІТ�рин ку Ук раїни � це
по дат ко ва сис те ма. Ос нов на стат тя вит рат у
ІТ�ком панії � це оп ла та праці, цей по каз ник
до ся гає 83 % у га лузі. В ук раїнсь ких ком -
паніях біль ша час ти на пер со на лу співпра -
цює із ро бо то дав цем як фізич на�осо ба
підприємець і спла чує 5 % єди но го по дат ку.
Це знач но мен ше ніж в інших країнах. Нап -
рик лад, у країнах з най мен шим по дат ко -
вим на ван та жен ням  ІТ�га лузі ці по каз ни ки
скла да ють: 7% у Мол дові, 9% у Біло русі,
10% у Ка за хс тані.

Вра хо ву ю чи ви ще вик ла де не мо же мо
зро би ти впев не ний вис но вок, що у ІТ�рин -
ку Ук раїни є дос татньо фа хо вих та фінан -
со вих ре сурсів для то го, щоб ак тив но до лу -
чи тись до пе ре ве ден ня у смарт фон усіх га -
лу зей на шо го жит тя.

Уряд тех нок ратів

Ду же ба га то ІТ�підприємців, що відбу -
лись пішли до по мог ти ре алізу ва ти амбітну
прог ра му Пре зи ден та Ук раїни, однією з ос -
нов них скла до вих якої є «Дер жа ва в смарт -
фоні». Так, нап рик лад, рад ни ком у Міні -
стерстві циф ро вої транс фор мації Ук раїни
став Ігор Перція – парт нер ве ли ко го вен чур -
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но го фон ду TA Ventures та керівник клу бу
соінвес ту ван ня iclub.vc. Дмит ро Дубілет був
міністром Кабіне ту Міністрів в уряді
Олексія Гон ча ру ка  опіку вав ся елект рон -
ним пе ре пи сом на се лен ня, впро вад жен ням
ме се нд жерів для спілку ван ня із чи нов ни ка -
ми та відміною па пе ро вих тру до вих кни жок.
До ць о го Дмит ро ке ру вав філією ве ли кої
ІТ�кор по рації Infosys, був ІТ�ди рек то ром
При ват бан ку, а потім з парт не ра ми став
співзас нов ни ком monobank – пер шо го бан -
ку в Ук раїні без відділень.

Віце�прем’єром та міністром циф ро вої
транс фор мації став ду же мо ло дий
ІТ�підприємець із За поріжжя Ми хай ло
Фь о до ров. Йо го зав дан ням є виз на чен ня
дер жав ної політи ки в елект рон них сфе -
рах бізне су, ство рен ня за ко но дав чої ба зи
для аут сорс�ком паній, стар тапів, вен чур -
них фондів, ле галізація крип то ва лю ти і
пе ре ве ден ня держ пос луг в елект рон ну
фор му.

Йо го зас туп ни ком став Олек сандр
Бор ня ков, одесь кий IT�підприємець, який
закінчив Ко лумбійсь кий універ си тет в
США. За раз  во ни про су ва ють елект рон -
ний уряд та за пус ка ють до да ток «Дія». Та -
кож суттєву підтрим ку ко лишні ІТшни ки
за без пе чу ють у політиці. Це й го ло ва
фракції «Слу га на ро ду» Давід Ара хамія,
який зас ну вав декіль ка ІТ�ком паній, і Кіра
Ру дик � предс тав ник IT�індустрії (Ring
Ukraine),у пар ла менті во на зай маєть ся
пи тан ня ми по дат ко во го за ко но да в ства
для IT�бізне су та ба га то інших.

Співпра ця з ви ша ми та Кор по ра тив -
на соціаль на відповідальність

Вже 15 років ProfITsoft співпра цює з
ря дом вишів у Хар кові та Києві. Це доз во -
ляє да ти сту ден там про фесійні знан ня та
су час ну прак ти ку ре аль них про ектів  �
так з'яв ляєть ся нас туп не по коління
ІТ�спеціалістів з відповідни ми ціннос тя ми
та ро зумінням куль ту ри інже не ра, що
вирізняє ук раїнсь ких прог рамістів на
світо воф му рин ку праці. І, нап рик лад, в
ць о му році та ка плідна та послідов на
співпра ця бу ла відзна че на Харківсь ким
національ ним універ си те том радіое ле кт -
роніки та вче ною ра дою бу ло прий ня то
рішен ня про розміщен ня ло го ти пу ком -
панії на "Алеї сла ви" � цент раль не місце
на го лов но му вході ХНУ РЕ де всі сту ден -
ти та відвіду вачі мо жуть ба чи ти яск раві
ло го ти пи ком паній, що зро би ли знач ний
вне сок у роз ви ток ви ша.

Тра диційни ми фор ма та ми співпраці з
ук раїнсь ки ми ви ша ми є оз найом лен ня
мо лоді з про фесією та індустрією, чи тан ня
лекцій та ор ганізація зовнішніх та
внутрішніх курсів. Все це при би рає різни -
цю між очіку ван ням пра це давців та ре -
аль ним рівнем прак тич ної підго тов ки ви -
пу ск ників вишів, а ос нов на ціль � це якісна
підго тов ка май бутнь о го ІТ�спеціаліста.
Нап рик лад, співпра ця між Харківсь ким
національ ним універ си те том радіое ле кт -
роніки і ProfITsoft ве деть ся в ре жимі
постійної взаємодії в пи тан нях нав чан ня
сту дентів. ProfITsoft на дає мож ливість
май бутнім ІТ�фахівцям от ри му ва ти

прак тичні на вич ки і знан ня в об ласті роз -
роб ки і тес ту ван ня прог рам но го за без пе -
чен ня про мис ло во го рівня па ра лель но з
ос нов ним нав чан ням. Для сту дентів ХНУ -
РЕ є мож ливість прой ти без кош тов не нав -
чан ня від ProfITsoft за нап рям ка ми: Ос но -
ви Java, Ав то ма ти зація тес ту ван ня, Ос но -
ви Уп равління про ек та ми. Після закінчен -
ня тренінгів є мож ливість пра цев лаш ту -
ван ня до ProfITsoft за ре зуль та та ми
співбесіди.

У 2014 році ProfITsoft відкрив спіль ну
нав чаль ну ла бо ра торію "Інтер нет�тех но -
логій" на базі фа куль те ту Комп'ютер них
на ук (КН) ка фед ри Інфор маційних тех но -
логій ХНУ РЕ. А у 2018 су час ну муль ти -
медійну ау ди торію для сту дентів. Ми
постійно підтри муємо про ве ден ня різно -
манітних кон курсів та олімпіад, за о хо -
чуємо сту дентів, виділяємо фінан су ван ня
на прид бан ня цінних призів для пе ре -
можців та про ве ден ня за ходів в ціло му.

Усвідом лю ючи гли бо ку соціаль ну
відповідальність на ша ком панія не об ме -
жує співпра цю з ви ша ми тіль ки про -
фесійним роз вит ком мо лоді та роз вит ком
су час ної ма теріаль но�технічної ба зи. Та -
кож, ми підтри муємо по пу ля ри зацію
фізич но го ви хо ван ня мо лоді та здо ро во го
спо со бу жит тя. Так, нап рик лад, у по пе -
реднь о му році на ша ком панія та я осо бис -
то підтри ма ли участь сту де нтсь кої збірної
з бас кет бо лу Харківсь ко го національ но го
Універ си те ту ім. Ка разіна у першій лізі
Ук раїни з бас кет бо лу. І тре ба заз на чи ти,
що хлопці зай ня ли пер ше місце, а за раз у
спорт ко мп лексі Універ си те ту вже з'яви -
лись дві ди тячі ко ман ди з бас кет бо лу
хлоп чиків 2006 та 2008 ро ку на род жен ня,
які вис ту па ють у юнаць ко му чемпіонаті
Ук раїни з бас кет бо лу.

Ок ре мим нап ря мом співпраці із ви ша -
ми є за лу чен ня до госп до говірних те ма тик
в рам ках яких вик ла дачі та на у ковці
універ си тетів ма ють змо гу прий ня ти ак -
тив ну участь у роз робці та про вад женні
ве ли ких прог рам них комп лексів та на у ко -
вих досліджен нях у га лузі інфор маційних
тех но логій. Нап рик лад у 2015 році
ProfITsoft за вер шив роз роб ку комп ле кс -
ної інфор маційної сис те ми для Фе де рації
Фут бо лу Ук раїни, в якій брав участь
спіль но з Харківсь ким національ ним
універ си те том радіое ле кт роніки і ук -
раїнсь ко�німець кою ком панією VData
GmbH. Да на роз роб ка бу ла ви ко на на за
ра ху нок коштів, на да них FIFA.

Ще од ним ду же важ ли вим і ціка вим
нап рям ком співпраці з ви ша ми Ук раїни є
на дан ня комп ле кс ної сис те ми ав то ма ти -
зації стра хо вої ком панії, що роз роб люєть -
ся ProfITsoft для про ве ден ня ла бо ра тор -
них та прак тич них за нять зі сту ден та ми
стар ших курсів. У співпраці з вик ла да ча -
ми Харківсь ко го національ но го еко -
номічно го універ си те ту ім. Куз не ця бу ло
роз роб ле но ме то дичні вказівки що до про -
ве ден ня ла бо ра тор них робіт із ви ко рис -
тан ням прог рам но го комп лек су ProfITsoft.
До го во ри про та ку співпра цю підпи са но
крім ХНЕУ ім. Куз не ця ще з Київсь ким
національнім універ си те том ім. Ва ди ма
Геть ма на та Київсь ким національ ним

універ си те том ім. Шев чен ко. Та ка спів -
пра ця в ціло му дає ре альні кей си роз вит -
ку ук раїнсь ких ІТ�фахівців, ІТ�куль ту ри
країни в ціло му, а та кож дає ре альні кро -
ки наб ли жен ня до ме ти � Дер жа ва в
смарт фоні та фор мує дос татні кад ро вий
по тенціал країни на нас тупні ро ки для то -
го, щоб країна ма ла мож ливість впев не но
підтри му ва ти та роз ви ва ти цей нап ря мок.

Стра хо ва ком панія в смарт фоні

У 2018 році ми за вер ши ли впро вад -
женні адап тив но го інтер фей су комп ле кс -
ної сис те ми ав то ма ти зації стра хо вої ком -
панії "ProfITsoft" прак тич но на всіх мо ду -
лях сис те ми. Це дає мож ливість ко рис ту -
ва чам ма ти дос туп до функціональ ності
сис те ми за до по мо гою план шетів та
смарт фонів. Три ро ку то му бу ло роз роб -
ле но мо дуль "Інтер нет�ма га зин та
клієнтсь кий дос туп" за до по мо гою тех но -
логії віджетів і на сь о годні стра хо ва ком -
панія має змо гу да ти своєму кінце во му
клієнту дос туп до прид бан ня до го во ру
стра ху ван ня або пе рег ля ду інфор мації чи
звер нен ня до стра хо вої ком панії з будь
яко го сай ту � са мої стра хо вої ком панії або
парт не ра. При ць о му відже ти, що вбу до -
ву ють ся у сай ти спо чат ку роз роб ля лись
адап тив ни ми � та ки ми, щоб ни ми бу ло
зруч но ко рис ту ва тись із смарт фо ну.

Спо чат ку ми зат вер ди ли стра тегію
згідно якої вва жа ли, що кінце во му ко рис -
ту ва чеві бу де дос татньо за хо ди ти на сайт
та ко рис ту ва тись на нь о му ци ми віджи та -
ми � прид ба ти до говір стра ху ван ня, пе рег -
ля ну ти до го во ри, або звер ну тись за
відшко ду ван ням до стра хо вої ком панії.
Але див ля чись на тен денції ми по ба чи ли,
що ко рис ту ва чам потрібен та кож мобіль -
ний до да ток, який вста нов ле но на смарт -
фоні. То му в кінці по пе реднь о го ро ку ми
за пус ти ли роз роб ку та ко го до дат ку для
Android та iOS та пла нуємо йо го впро ва -
ди ти у ць о му році. Зав дан ня яке ми пос та -
ви ли пе ред со бою � це той же функціонал,
що й на сайті, на лаш ту ван ня в од но му
місці � комп ле кс на сис те ма ав то ма ти зації
стра хо вої ком панії. Та ким чи ном у ць о му
році стра хові ком панії Ук раїни от ри му -
ють інстру мент за до по мо гою яко го во ни
мо жуть пе ре вес ти увесь свій бізнес від
внутрішньої діяль ності до взаємодії із
клієнтом у смарт фон.

Вис но вок
В кінці кінців бур ний роз ви ток ІТ�рин -

ку по ви нен при вес ти до транс фор мації
еко номіки всієї дер жа ви. Ре алізація про -
ек ту "Дер жа ва с смарт фоні" комп ле кс но
мо же ство ри ти сінер ге тич ний ефект для
усіх га лу зей на шо го жит тя. Не вик лю чен -
ня скла дає і стра ху ван ня. Вже за раз ми
маємо мож ливість в рам ках 70 відсотків
взаємодіяти на стра хо во му рин ку за до по -
мо гою смарт фо ну. А з ча сом мо же мо от ри -
ма ти це зна чен ня на рівні 99 відсотків.
Замість си ро вин но го при дат ка, що екс -
пор тує то ва ри з низь кою до да ною
вартістю, у Ук раїни є шанс ста ти
помітним грав цем на рин ку інте лек ту аль -
ної про дукції.
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За да ни ми МТСБУ, "Ю.Ес.Ай" за під -
сум ка ми 2019 ро ку зай має 6�те місце за
кількістю ук ла де них до го ворів (95,8 тис.) і
су мою от ри ма них премій з ОСАЦВ (по над
63,5 млн.), третє місце � за кількістю вип -
лат (2,1 тис.) і су мою вип ла че но го стра хо -
во го відшко ду ван ня (51,4 млн. грн.).

У 2019 році ми ук ла ли май же 60 тис.
елект рон них до го ворів ав то цивілки, су -
ма премій по яких скла ла по над 46,8
млн. грн. За підсум ка ми ми ну ло го ро ку
част ка елект рон них полісів в за гальній
кіль кості до го ворів ОСАЦВ, ук ла де них
ком панією, ста но ви ла 16% за кількістю і
18% � за су мою, за 4 квар тал 2019 ро ку
част ка за кількістю скла да ла вже 43%, а
по сумі � 45%.

У січні ць о го ро ку впер ше на ми бу ло
ук ла де но біль ше елект рон них до го ворів
ОСАЦВ, ніж на па пе ро вих блан ках: част -
ка елект рон них полісів за кількістю пе ре -
ва ли ла за 51%, за су мою премій � 54%.

Ми відзна чаємо од ноз нач ний по зи тив -
ний вплив елект рон но го поліса на
бізнес�про це си і ефек тивність ро бо ти ком -
панії. Май же в 2 ра зи ско ро ти ли ся пош -
тові вит ра ти на за без пе чен ня блан ка ми
на шої ме режі (ком панія "Ю.Ес.Ай" предс -
тав ле на прак тич но в усіх регіонах Ук -
раїни, агентсь ка ме ре жа на ра хо вує
близь ко 1000 стра хо вих агентів).

Та кож вит ра ти на логісти ку бланків
полісів до "кінце во го про дав ця" змен ши -
ли ся в ра зи. Раніше, щоб за без пе чи ти
блан ка ми полісів ОСАЦВ аген та, який ве -
де свою діяльність в не ве ли ко му на се ле -
но му пункті, не обхідно бу ло ви бу до ву ва ти
лан цю жок логістич них опе рацій, задіюю -
чи різні ви ди транс пор ту. Оче вид но, що це
бу ло неп рос то і не де ше во, за раз ста ло на -
ба га то зручніше. Пе рес та ли спи су ва ти ся
зіпсо вані та "за губ лені" блан ки полісів, так
як, по суті, втра ча ти ста ло нічо го.
Кількість втра че них бланків за 2019 рік

об чис люєть ся оди ни ця ми.
Ве ли кий об сяг ро бо ти зай мав облік

бланків (прий ман ня, пе реміщен ня, рух і
спи сан ня). Пе рехід до елект рон них до го -
ворів спри яв оп тимізації цих бізнес�про -
цесів і вивіль нен ню ро бо чо го ча су
співробітників для ре алізації інших зав -
дань. Пок ра щив ся по каз ник "термін вне -
сен ня да них до ЦБД МТСБУ". Зав дя ки
зрос тан ню кіль кості до го ворів, ук ла де них
в елект ронній формі, час ти на до го ворів,
інфор мація про які вне се на до ЦБД в
термін до 2�х днів, збіль ши ла ся відра зу на
8 п.п. і скла ла 93%.

Ціка вий ню анс: на ша ста тис ти ка по -
ка зує, що се ред ня премія за елект рон ною
ав то цивілкою приб лиз но на 15% ви ще, ніж
за поліса ми, оформ ле ни ми на па пе ро во му
блан ку. Швид ше за все, це по яс нюєть ся
тим, що більш діджи талізо ва ни ми, схиль -
ни ми до он лайн�по ку пок, є ав тов лас ни ки в
на се ле них пунк тах, що на ле жать до 1�4
та риф них зон. Та кож ймовірно, що
жмеш канці ве ли ких на се ле них пунктів
во лодіють більш до ро ги ми ав то. Для
"Ю.Ес.Ай" цей тренд має істот не зна чен -
ня: згідно зі стра тегією ком панії, всі наші
дії ми фо ку суємо на рен та бель ності, бук -
валь но все спря мо ва не не тіль ки на зрос -
тан ня бізне су, але й на йо го при бут ковість.
То му еко номічний ефект, який ство рює
елект рон ний поліс, має ве ли ку цінність
для ком панії.

Зі стар том ук ла ден ня елект рон них до -
го ворів ОСАЦВ на ша ком панія ста ла ко -
рис ту ва ти ся пос лу га ми інтер нет�аг ре га -
торів, що роз ши ри ло на шу ме ре жу про -
дажів і підви щи ло впізна ваність брен ду.
Це та кож відповідає стра тегічно му зав -
дан ню ком панії � зро би ти бренд відо мим і
по пу ляр ним на рин ку.

Успіх елект рон но го поліса та йо го еко -
номічна ефек тивність прис ко ри ли прий -
нят тя рішен ня про пе ре ве ден ня інших
стра хо вих про дуктів ком панії в елект рон -
ний виг ляд. За раз ми про по нуємо та кож
мож ливість ук лас ти он лайн до го во ри доб -
ровіль но го стра ху ван ня ав то цивіль ної
відповідаль ності та стра ху ван ня виїж -
джа ю чих за кор дон. У пла нах � пе ре вес ти
в циф ро ву фор му усі стра хові про дук ти зі
стан да рт ним на бо ром ри зиків, які не ви -
ма га ють їх до дат ко вої оцінки та ан де рай -
тин гу.

Мо жу ска за ти, що ко ристь, яку ми от -
ри ма ли від впро вад жен ня елект рон но го
полісу ОСЦПВ для бізне су, мо ти ву ва ла
нас до роз роб ки но вих елект рон них стра -
хо вих про дуктів. Елект рон ний поліс
ОСАЦВ ідшто вх нув весь ук раїнсь кий ри -
нок стра ху ван ня до швид ко го пе ре хо ду в
он лайн.

Успіх електронної автоцивілки став для нас
мотивацією розробити інші цифрові страхові продукти

У лютому виповнилося два роки з того моменту, як в Україні
з'явилася можливість укладати договори ОСАЦВ в
електронному вигляді (з 7 лютого 2018 року). На старті проекту
зазначалося, що електронний поліс буде не тільки зручний
страхувальникам, але й також скоротить витрати страховиків
та дозволить їм оптимізувати бізнес�процеси.
Галина Ким, генеральний директор компанії "Ю.Ес.Ай",
поділилася фактами про те, як вплинув електронний поліс
ОСАЦВ на роботу її компанії, яка є одним з лідерів по
впровадженню електрополісу та входить до ТОП�5 страховиків
за кількістю укладених електронних договорів за час з моменту
початку роботи системи.
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У ве ресні 2019 ро ку Вер хов на Ра да прий ня ла в дру го му чи -
танні За кон Ук раїни №1069�2 що до удос ко на лен ня функцій
дер жав но го ре гу лю ван ня на фінан со во му рин ку, ліквіду ва ла
Нак цомфінус луг і розділи ла її пов но ва жен ня се ред НБУ та
ДКЦПФР. В ре зуль таті та ко го поділу не дер жавні пенсійні фон -
ди пе рейш ли під уп равління Комісії з цінних па перів, а всі інші
не банківські фінан сові ус та но ви � під наг ляд НБУ. Ця подія
відкри ла но ву сторінку в історії фінан со во го рин ку, яку не пе ре -
вер та ли ще з часів ство рен ня Держфінпос луг на по чат ку 2003
ро ку. 

На разі вже не має сен су пи са ти про всі плю си та міну си ць о -
го За ко ну, так як це вже до ко на ний факт, а слід кон соліду ва ти
зу сил ля всіх учас ників ць о го рин ку для ство рен ня спри ят ли вих
умов ро бо ти з но вим ре гу ля то ром. Ад же якою бу де ця но ва
сторінка в май бутнь о му, за ле жить не тіль ки від НБУ, але й від
са мих йо го гравців. 

Як що ми го во ри мо про стра ху ван ня жит тя, то перші і ду же
важ ливі кро ки в ць о му нап рям ку вже зроб лені. Учас ни ки дав но
при пус ка ли, що ця ре фор ма ра но чи пізно відбу деть ся і ще
влітку 2019 ро ку роз по ча ли кон соліду ва ти свої зу сил ля в ць о му

нап рям ку, зок ре ма об'єдна ли ся для ство рен ня "Стра тегії роз -
вит ку рин ку стра ху ван ня жит тя Ук раїни 2020�2040". 

Весь цей про цес відбу вав ся під егідою об'єднан ня "Плат фор -
ма�Life�стра ху ван ня", яку очо лює про фесіонал своєї спра ви
Ніна Ле онідівна Гу зей. І вже в грудні то го ж ро ку Стра тегія бу -
ла ос та точ но доп раць о ва на, зат ве рд же на її учас ни ка ми і пре -
зен то ва на в стінах Національ но бан ку Ук раїни. 

Це до сить об'ємний до ку мент, який вклю чає в се бе ба га то по -
каз ників та аналіти ки, в то му числі аналіз по точ но го ста ну рин -
ку стра ху ван ня жит тя, ба чен ня май бутнь о го йо го роз вит ку
(візія, місія), стра тегічні цілі ць о го роз вит ку і т.д. 

Пи са ла ся стра тегія на та кий три ва лий період, так як на ко -
пи чу вальні до го во ри стра ху ван ня жит тя ук ла да ють ся на
10�15�20 і біль ше років, і ми не мог ли не по ка за ти но во му ре гу -
ля то ру, де ри нок ба чить се бе і в 2040 році. Всі учас ни ки ро -
зуміють, що в нашій країні склад но ро би ти прог но зи на та кий
три ва лий період, то му ос новні зу сил ля в стра тегії скон це нт ро -
вані на перші 10 років.  Весь цей про цес поділе ний на декіль ка
етапів і пер ша зу пин ка на ць о му дов го му шля ху бу де в 2025
році, де лай фо ви ки підве дуть проміжні підсум ки своєї діяль -
ності і про а налізу ють, чи все вда ло ся до сяг ти з то го, що бу ло
зап ла но ва но в Стра тегії.

Логічним та кож бу де за пи тан ня, а що ж, влас не ка жу чи, бу -
де далі? А далі, з 1�го лип ня 2020 ро ку, Національ ний банк ста не
ре гу ля то ром стра хо вих, лізин го вих, фак то рин го вих ком паній,
кре дит них спілок, лом бардів та інших фінус та нов, а в проміжку
між пе ре да чею йо му пов но ва жень бу де про во ди ти ся ти танічна
ро бо та з на пи сан ня но вих нор ма тив но�пра во вих актів. Ще в
2018 році НБУ пре зен ту вав так зва ну "Білу кни гу", в якій на ма -
гав ся роз повісти рин ку своє ба чен ня ць о го про це су, логіку і
прин ци пи ре гу лю ван ня. Ос нов ною но вацією, на яку вар то звер -
ну ти ува гу, це ри зик�орієнто ва ний підхід для учас ників рин ку,
тоб то конт роль в зо нах підви ще но го ри зи ку зрос тає, а в більш
без печ них зо нах зни жуєть ся. 

Вже відо мо, що сь о годні НБУ виділив для се бе декіль ка
пріори тетів по онов лен ню за ко но да в ства і, в пер шу чер гу, це но -
вий за кон "Про фінан сові пос лу ги", який, зі слів Нац бан ку, фак -
тич но ста не па ра соль кою для не банківсь ко го рин ку, вве де прин -
цип про порційно го наг ля ду і змен шить на ван та жен ня на бізнес.
Ну і зви чай но ж, онов лен ня всіх га лу зе вих за конів і, що най го -
ловніше, � но вий За кон "Про стра ху ван ня", який ри нок че кає
вже біль ше 15 років. 

На по чат ку січня 2020 ро ку в НБУ бу ла ство ре на ро бо ча
гру па, яка по вин на кон соліду ва ти раніше нап раць о вані про -
по зиції до за ко ноп ро ек ту і до пов ни ти йо го но ви ми нап ра цю -
ван ня ми, що доз во лить сфор му ва ти ефек тив не ре гу лю ван ня
рин ку стра ху ван ня. Ре зуль та ти своєї ро бо ти Нац банк обіцяє
пре зен ту ва ти вже в квітні 2020. З то го, що відо мо за раз, в но -
во му За коні пла ну ють відійти від мо делі ліцен зу ван ня ок ре -
мих видів стра ху ван ня та ввес ти мо дель стра ху ван ня груп
або класів ри зиків, істот но ско ро ти ти пе релік обов'яз ко вих
видів стра ху ван ня і за ли ши ти тіль ки ті, які ма ють соціаль ну
зна чимість. Та кож в перс пек тиві пла нуєть ся ство ри ти фонд
га ран ту ван ня вкладів в сег менті стра ху ван ня жит тя і роз ро -
би ти цивілізо вані ме ханізми пе ре дачі порт фе ля в разі за ли -
шен ня стра хо вою ком панією рин ку.

Що з усь о го ць о го вий де і чи спри я ти ме Ме га ре гу ля тор по -
даль шо му істот но му роз вит ку не банківсь ко го фінан со во го рин -
ку, по ка же час. Але нас туп ним суттєвим ета пом цієї ре фор ми
має ста ти поділ функцій наг ля ду і мо не тар ної політи ки НБУ.

Що очікує небанківський фінансовий ринок
від нового Регулятора?

2019 рік не був млявим для небанківського
фінансового ринку в цілому. Про реформу
фінансового сектору, за якою в професійних колах
закріпилася назва "спліт", не говорив хіба що
лінивий. Сотні круглих столів, тисячі зустрічей,
"тонни" документів і те, чому багато хто так чинив
опір, все ж таки відбулося. 

Віталій Коваленко, Голова Правління СК “КД Життя”



Ва ша ком панія ак тив ний учас -
ник "Плат фор ми Life�стра ху ван ня"
� про ек ту, що об'єднує провідні ком -
панії зі стра ху ван ня жит тя. Як ви
оцінюєте нинішній стан рин ку?

� Про тя гом всь о го періоду існу -
ван ня ри нок стра ху ван ня жит тя Ук -
раїни був віднос но не ве ли ким за об -
ся га ми. В ос танні п'ять років це
100�150 млн. євро на рік, або 0,1%
ВВП країни. У той час як в Польщі,
при май же такій самій кіль кості на -
се лен ня, він ста но вить біль ше 5
млрд. євро і май же 1% ВВП.

В ук раїнсь ко му life�стра ху ванні
се ред ня премія на од ну лю ди ну най -
ниж ча в Цент ральній і Східній
Європі та відрізняєть ся від найб -
лиж чої Ру мунії більш ніж в 7,3 ра зи.

Та ка си ту ація скла ла ся че рез
вкрай низь ке охоп лен ня на се лен ня
на ко пи чу валь ним стра ху ван ням.
Йо го ма ють ли ше 1,8% жи телів
країни, а над ход жен ня по над 40%
премій за без пе чу ють ко рот ко ст ро -
кові прог ра ми � в разі хво роб, тілес -
них уш код жень, вста нов лен ня гру пи
інвалідності або діаг но зу "кри тич не"
зах во рю ван ня.

Че рез такі не ве ликі об ся ги рин ку
стра ху ван ня жит тя в Ук раїні по ки
що не за без пе чує ефек тив но го ви ко -
нан ня жод ної зі своїх функцій: ані
сис те ми фінан со во го за хис ту для на -
се лен ня, ані інсти туційно го інвес то -
ра для еко номіки.

Ґрун ту ю чись на по каз ни ках на -
шої ком панії і да них ко лег, мо жу
ска за ти, що ри нок, як і в по пе редні
ро ки, стабіль но зрос тає. З 23 при -
сутніх на нь о му ком паній на ТОП�10
при па дає 94% йо го об ся гу. Всі ці ком -
панії є учас ни ка ми "Плат фор ми
Life�стра ху ван ня", а зна чить,
здійсню ють кла сич не стра ху ван ня,
оскіль ки це ос нов на ви мо га вход -
жен ня в про ект.

Кон це нт рація на рин ку ве ли ка, а
зна чить простіше про во ди ти ре гу -
лю ван ня, ком панії кла сичні, в чо му
ж при чи на та ко го ста ну перс пек -
тив но го у всь о му світі рин ку?

� Мож ливість зрос тан ня рин ку
без по се редньо пов'яза на з фінан со -
вою гра мотністю на се лен ня � чим во -
на ви ща, тим швид ше на рин ку
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Фінансова грамотність та податкові преференції -
запорука успішного розвитку Life-страхування
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відбу дуть ся суттєві зміни, тим біль -
шою бу де довіра до фінан со вих інсти -
тутів. По ки що близь ко 37% жи телів
країни не ма ють дов го ст ро ко вої
фінан со вої ме ти і тіль ки 18% вва жа -
ють, що гроші кра ще на ко пи чу ва ти,
ніж вит ра ча ти. 67% вва жа ють, що
дер жа ва по вин на под ба ти про їх гідну
старість, а 53% зізна ють ся, що їхній
дохід не пок ри ває вит ра ти. Це ми
відзна ча ли в роз роб леній Плат фор -
мою "Стра тегії роз вит ку рин ку стра -
ху ван ня жит тя Ук раїни 2020�2040".

Ми та кож підкрес лю ва ли, що
фінан со ва гра мотність на се лен ня є ос -
но вою успішно го роз вит ку рин ку і
всієї еко номіки Ук раїни. То му і дер -
жаві, і стра хо вим ком паніям слід біль -
ше приділя ти ува ги фінан со вої гра -
мот ності на се лен ня, по яс ню ва ти пе -
ре ва ги різних фінан со вих інстру -
ментів, їх здатність збіль ши ти за хи -
щеність і впев неність у сь о го денні і
май бутнь о му лю ди ни або до мо гос по -
да р ства.

Чим дер жа ва мо же до по мог ти в
то му, щоб стра хо вий ри нок мав біль -
ше мож ли вос тей?

� Пер ше � це на дан ня по дат ко вих
пре фе ренцій че рез змен шен ня або
звіль нен ня премій і вип лат від опо дат -
ку ван ня зі стра ху ван ня жит тя, що
ста не гар ним сти му лом для прид бан -
ня стра хо вих пос луг. По ки ми ба чи мо
зво рот не. Так, після вве ден ня єди но го
соціаль но го внес ку (ЄСВ) для гру по -
вих life�до го ворів об ся ги на ко пи чу -
валь но го кор по ра тив но го стра ху ван -
ня жит тя постійно змен шу ють ся на
тлі зрос тан ня рин ку стра ху ван ня
жит тя в ціло му.

Для порівнян ня: після ска су ван ня
ЄСВ на рин ку доб ровіль но го ме дич но -
го стра ху ван ня працівників цей ри нок
ди намічно роз ви ваєть ся. Ро бо то давці
охо че ви ко рис то ву ва ли б стра ху ван ня
жит тя для ут ри ман ня пер со на лу,
особ ли во в умо вах міграції ро бо чої си -
ли за кор дон.

Крім то го, на тлі більш на си че них і
менш ди намічних ринків Цент раль ної
та Східної Євро пи ук раїнсь кий ри нок
стра ху ван ня жит тя є по тенційно при -
ваб ли вим для міжна род них ком паній,
го то вих інвес ту ва ти в га лузь за умо -
ви, як що от ри ма ють пра вильні сиг на -
ли від Ре гу ля то ра рин ку.

Да вай те те пер пе рей де мо до ва -
шої ком панії. Чи за до во лені ви ре -
зуль та та ми її ро бо ти в 2019 році?

� "ІНГО Жит тя" за вер ши ла 2019
рік з хо ро ши ми тем па ми роз вит ку і
ви ко на ни ми зав дан ня ми, пос тав ле ни -
ми акціоне ра ми. По пе редні дані го во -
рять, що в збо рах премій ми при рос ли
на 19%, за ак ти ва ми май же на 45%, по
чис то му при бут ку в 2,6 ра зи. Це ще
раз підтвер ди ло пра вильність об ра ної
на ми стра тегії, в якій упор зроб ле ний
на кор по ра тив не ри зи ко ве стра ху ван -
ня. На нь о го при па дає 90% порт фе ля.
За раз соціаль на скла до ва в будь�яко -
му бізнесі має важ ли ву роль � во на
стає важ ли вим фак то ром ут ри ман ня
співробітників, підви щен ня іміджу
ком панії.

Ще од ним за по ру кою успішної ро -
бо ти ком панії є наш надійний парт нер
� найбіль ший в світі міжна род ний пул
Generali Employee Benefits (GEB), з
яким ми пра цюємо з 2013 ро ку. Та ка
співпра ця доз во ляє нам про по ну ва ти
на ба га то кращі умо ви стра ху ван ня
для кор по ра тив них клієнтів. І тре тя,
до сить важ ли ва скла до ва, � це сервіс,
який на да ють наші співробітни ки.
Нам бу ло приємно чу ти дум ку від на -
ших парт нерів і клієнтів міжна род них
ком паній про те, що співробітни ки ко -
ман ди "ІНГО Жит тя" гідно предс тав -
ля ють ком панію.

У ва шо му порт фелі на фізич них
осіб при па дає тіль ки 10%. Чи не пла -
нуєте пе рег ля да ти та кий стан на ко -
ристь стра ху ван ня на се лен ня?

� Стра тегія ро бо ти на шої ком панії
спря мо ва на на роз ви ток кор по ра тив -
но го пенсійно го стра ху ван ня, що ми і
маємо намір ро би ти найб лиж чим ча -
сом.

Що сто суєть ся фізич них осіб, то
по ки бу де мо підтри му ва ти існу ю чий
порт фель, спи ра ю чись на сервіс. Че -
рез два�три ро ки розг ля даємо мож -
ливість по вер ну ти ся до роз вит ку ць о -
го нап рям ку.

Мо же те наз ва ти найбільш цікаві
про дук ти на рин ку стра ху ван ня жит -
тя, і у вас зок ре ма?

� За раз є інте рес до на ко пи чу валь -
но го кор по ра тив но го стра ху ван ня.
Але зно ву ж та ки, тут є тіль ки од на
прог ра ма � "До дат ко ва пенсія", яка
дає піль ги при опо дат ку ванні. Во на
з'яви ла ся в 2015 році, і її пе ре ва га са -
ме в на яв ності по дат ко вих пільг: внес -
ки за до го во ра ми пенсії співробітників
відно сять ся до собівар тості і звіль ня -
ють ся від опо дат ку ван ня ЄСВ. Та ким

чи ном, це кор по ра тив на прог ра ма на -
ко пи чу валь но го стра ху ван ня, яку
підтри мує дер жа ва.

Во на ціка ва ще й тим, що, нез ва -
жа ю чи на свій кор по ра тив ний ха рак -
тер, в кінце во му підсум ку орієнто ва на
на заст ра хо ва ну осо бу, то му що са ме
фізич на осо ба, а не стра ху валь ник,
от ри мує вип ла ту. Умо ви прог ра ми
прості: вип ла та в разі до сяг нен ня
заст ра хо ва ним пенсійно го віку
відповідно до за ко но да в ства
плюс�мінус 10 років. Дост ро ко ве при -
пи нен ня до го во ру не мож ли во, крім
ви падків на яв ності ме дич но підтве рд -
же но го кри тич но го ста ну здо ров'я,
виїзду заст ра хо ва но го на постійне
про жи ван ня за межі Ук раїни.

Як що та ка прог ра ма дає по дат -
кові піль ги і га рантії ут ри ман ня
працівників, то, на пев но, на неї є по -
пит?

� Прог ра ма особ ли во ціка ва для
іно зем них ком паній, що пра цю ють в
Ук раїні. Нап рик лад, ми постійно ро -
би мо роз ра хун ки для декіль кох
підприємств. По пит є, а ре аль них до -
го ворів не так ба га то.

Нез ва жа ю чи на наші зу сил ля, ба -
га то ком паній ще не го тові або не зна -
ють про мож ли вості за без пе чен ня
май бутнь о го своїм співробітни кам за
до по мо гою по дат ко вих пільг. Зно ву
по вер таємо ся до то го, що потрібно
про во ди ти біль ше ро бо ти для підви -
щен ня фінан со вої гра мот ності. Ду -
маю, по пит на на ко пи чу вальні про -
дук ти підви щить ся в 2021�2022 ро ках.

А чи є у вас та кий стра хо вий про -
дукт, яко го не має ні у ко го на рин ку?

� Є, і йо му вже три ро ки зав дя ки
співпраці з ком панією Nestle в Ук -
раїні. На зи ваєть ся він "Щомісячні
Гро шові кош ти про тя гом 10 років". Го -
лов ний приз (не мен ше 10 тис. грн.
про тя гом 10 років) ша ну валь ни ки ка -
ви от ри му ють у виг ляді стра хо вих
вип лат. Ко ли до нас приїха ла пер ша
пе ре мож ни ця акції, во на не віри ла,
що та ке мож ли во. Сь о годні вже три
ро ки пе ре можці з За поріжжя, Іва -
но�Франківсь ка і Сум от ри му ють свої
вип ла ти від "ІНГО Жит тя", вклю ча ю -
чи до дат ко вий інвес тиційний дохід.
По суті, ця акція по ка зує, як са ме пра -
цює на ко пи чу валь на сис те ма стра ху -
ван ня і сприяє підви щен ню довіри до
дов го ст ро ко вих на ко пи чу валь них
прог рам в Ук раїні.
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Страхові платежі по страхуванню життя

№ Назва компанії
Страхові платежі, тис. грн. Темп росту, % Зміна, тис. грн.

2019 рік 2018 рік 2017 рік 2019/2018 2018/2017 2019/2018 2018/2017

1 МЕТЛАЙФ 1 231 361,0 951 721,0 748 464,0 29,38 27,16 279 640,0 203 257,0

2 УНІКА ЖИТТЯ 871 293,0 668 366,0 450 920,0 30,36 48,22 202 927,0 217 446,0

3 ТАС 559 724,0 502 033,0 442 104,9 11,49 13,56 57 691,0 59 928,1

4
PZU УКРАЇНА 
СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ

523 827,5 413 045,7 299 836,1 26,82 37,76 110 781,8 113 209,6

5 АСКА-ЖИТТЯ 383 787,0 500 897,0 296 491,0 -23,38 68,94 -117 110,0 204 406,0

6
ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

379 079,4 340 315,4 278 743,6 11,39 22,09 38 764,0 61 571,8

7 АRХ LIFE 176 228,0 93 331,0 59 583,0 88,82 56,64 82 897,0 33 748,0

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП

73 476,2 68 834,7 65 419,0 6,74 5,22 4 641,5 3 415,7

9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 67 440,0 29 960,4 н/д 125,10 н/д 37 479,6 н/д

10 КД-ЖИТТЯ 45 467,0 37 236,0 31 707,0 22,10 17,44 8 231,0 5 529,0

11 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 35 975,1 30 334,2 25 513,1 18,60 18,90 5 640,9 4 821,1

ВСЬОГО 4 347 658,2 3 636 074,4 2 698 781,7 19,57 34,73 711 583,8 937 292,7

 Кількість договорів страхування життя та застрахованих

№ Назва компанії

Кількість 

громадян, 

застрахованих на 

31.12.2019 р.

в т.ч.                 

за 2019 рік

Кількість договорів 

страхування, 

укладених за            

2019 рік

Частка страхувальників в 

страхових платежах, %

громадян-

резидентів

юридичних  

осіб-резидентів 

1 МЕТЛАЙФ 759 604 3 411 989 3 383 663 97,35 2,65

2 АСКА-ЖИТТЯ 455 321 98 225 89 926 99,80 0,20

3 АRХ LIFE 430 951 354 546 601 461 94,08 5,81

4 УНІКА ЖИТТЯ 367 019 286 931 299 958 96,88 3,12

5 ТАС 295 948 136 193 107 314 97,96 1,51

6 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 134 452 127 508 127 109 97,44 2,53

7 КД-ЖИТТЯ 15 241 8 184 8 284 97,46 1,98

8 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 15 105 18 146 169 9,07 90,93

9 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 12 758 2 283 2 428 99,08 0,41

10 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 6 249 1 354 1 691 100,00 0,00

ВСЬОГО 2 492 648 4 445 359 4 622 003 96,72 3,19

Джерело: Insurance TOP

Джерело: Insurance TOP

Структура активів

№ Назва компанії

Активи на 

31.12.19 р., 

тис. грн.,                

в т.ч.

основні 

засоби

довгострокові 

фінансові 

інвестиції

поточні 

фінансові 

інвестиції

гроші та їх 

еквіваленти

Активи на 

31.12.18 р., 

тис. грн.

Зміна, 

2019/2018, 

%

Інформа-

ційно: ОВДП

1 МЕТЛАЙФ 3 320 037,0 52 255,0 25 406,0 2 848 821,0 304 418,0 2 639 175,0 25,8 1 224 670,0

2 ТАС 2 829 924,0 55 869,0 202 091,0 1 819 161,0 338 694,0 2 580 653,0 9,7 489 869,0

3
ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

2 802 404,6 63 039,8 959 601,1 1 311 527,0 84 629,9 2 861 448,0 -2,1 2 269 744,6

4 УНІКА ЖИТТЯ 1 333 788,0 3 019,0 47 408,0 809 557,0 17 894,0 1 189 332,0 12,1 589 283,0

5
PZU УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

1 081 583,0 1 490,0 377 639,0 556 274,0 118 543,0 823 124,0 31,4 513 420,0

6
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП

446 708,0 1 021,0 109 339,0 203 699,0 85 424,0 422 896,0 5,6 218 258,0

7 КД-ЖИТТЯ 278 508,0 43 161,0 61 360,0 100 805,0 45 421,0 230 924,0 20,6 51 072,0

8 АСКА-ЖИТТЯ 183 132,0 22 961,0 27 183,0 30 796,0 71 303,0 188 731,0 -3,0 44 192,0

9 АRХ LIFE 107 026,0 1 010,0 0,0 66 101,0 35 988,0 79 522,0 34,6 66 101,0

10 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 89 143,2 24 133,0 4 285,0 11 683,8 17 964,8 61 609,1 44,7 15 968,8

11
ГРІНВУД ЛАЙФ 
ІНШУРАНС

82 175,0 40 023,0 3 096,0 16 960,0 12 547,0 39 647,0 107,3 16 960,0

ВСЬОГО 12 554 428,8 307 981,8 1 817 408,1 7 775 384,8 1 132 826,7 11 117 061,1 12,9 5 499 538,4
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Власний та уставний капітал

№ Назва компанії

Власний капітал 

на 31.12.19 р.,               

тис. грн.

в т.ч. уставний 

капітал, 

оплачений

Частка 

уставного 

капіталу у 

власному 

капиталі, %

Власний 

капітал на 

31.12.18 р., 

тис. грн., 

Зміна, 

2019/2018,         

%

1 УНІКА ЖИТТЯ 434 220,0 100 090,0 23,1 415 784,0 4,43

2 МЕТЛАЙФ 352 866,0 102 925,0 29,2 332 244,0 6,21

3 ТАС 296 834,0 93 322,0 31,4 234 308,0 26,69

4 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 236 131,6 26 903,1 11,4 231 924,0 1,81

5 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 231 583,0 32 540,0 14,1 136 035,0 70,24

6 АСКА-ЖИТТЯ 77 942,0 19 385,0 24,9 77 067,0 1,14

7 КД-ЖИТТЯ 65 868,0 36 015,0 54,7 40 096,0 64,28

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 59 485,0 33 551,0 56,4 53 081,0 12,06

9 АRХ LIFE 57 939,0 29 300,0 50,6 44 193,0 31,10

10 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 47 386,0 11 000,0 23,2 22 777,0 108,04

11 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 32 415,9 21 000,0 64,8 29 359,0 10,41

ВСЬОГО 1 892 670,5 506 031,1 26,7 1 616 868,0 17,06

Страхові виплати і кількість страхових випадків

№ Назва компанії

Страхові 

виплати,         

тис. грн.

В тому числі 

у вигляді 

ануїтетів,      

тис. грн.  

Отримано 

від 

перестраху-

вальників

Викупна 

сума,          

тис. грн.

Кількість 

страхових 

випадків,      

од.

Страхова виплата по 

окремому страховому 

випадку, тис. грн.

максимальна cередня 

1 МЕТЛАЙФ 167 334,0 0,0 10 932,0 70 772,0 18 560 1 140,0 9,0

2
ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

162 997,6 н/д 54 837,9 н/д 4 402 2 045,5 37,0

3 ТАС 144 433,0 45 632,0 4 066,0 32 773,0 6 167 4 148,0 23,4

4
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

44 061,8 19,2 1 090,5 9 000,9 2 609 673,8 16,9

5 УНІКА ЖИТТЯ 24 222,0 0,0 498,0 8 435,0 1 334 2 530,0 18,2

6 АRХ LIFE 17 231,0 0,0 0,0 18,0 3 083 831,0 5,6

7 КД-ЖИТТЯ 12 325,0 0,0 8,0 1 528,0 360 1 100,6 34,2

8 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 11 499,5 326,7 9 567,0 0,0 233 781,5 49,4

9
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП

10 167,8 613,8 1 020,8 7 395,3 183 373,6 55,6

10 АСКА-ЖИТТЯ 6 134,0 913,0 0,0 46,0 1 060 502,0 5,8

11 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 376,0 0,0 0,0 0,0 30 199,0 12,5

ВСЬОГО 600 781,7 47 504,7 82 020,2 129 968,2 38 021 2 530,0 15,8

№ Назва компанії

Страхові 

резерви, на 

31.12.19 р., 

тис. грн.

в т.ч. 

частка 

перестра-

ховиків

Страхові 

резерви, на 

31.12.18 р.,               

тис. грн. 

Зміна, 

2019/2018,            

%

Інвестиційний дохід 

за                  

2019 рік.,            

тис. грн.

1 МЕТЛАЙФ 2 739 048,0 9 768,0 2 164 819,0 26,53 409 903,0

2 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 2 492 654,2 254 393,2 2 560 564,0 -2,65 н/д

3 ТАС 2 415 668,0 7 497,0 2 246 104,0 7,55 293 369,0

4 УНІКА ЖИТТЯ 837 408,0 1 174,0 715 065,0 17,11 27 522,0

5 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 782 472,0 5 144,0 636 016,0 23,03 100 632,2

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 373 798,0 1 310,0 360 387,0 3,72 27 575,0

7 КД-ЖИТТЯ 207 372,0 335,0 186 388,0 11,26 23 124,6

8 АСКА-ЖИТТЯ 95 128,0 1 359,0 87 314,0 8,95 9 665,0

9 АRХ LIFE 36 520,0 522,0 26 501,0 37,81 4 170,0

10 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 24 810,0 98,0 11 266,0 120,22 291,8

11 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 21 551,4 10 425,3 18 765,1 14,85 1 290,3

ВСЬОГО 10 026 429,6 292 025,5 9 013 189,1 11,24 897 542,9

Страхові резерви та інвестиційний дохід
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№ Назва компанії

Страхові платежі  за 2019 рік,     

тис. грн.
Страхові 

резерви, 

тис. грн.

Інвестицій-

ний дохід,                      

тис. грн.

Кількість застрахованих

Всього, в 

т.ч. від 

резидентів

громадян підприємств за 2019 рік
на 

31.12.2019

За договорами страхування життя, по яких передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

1 ТАС 57 779,0 57 054,0 518,0 146 688,0 13 414,0 2 137 8 186

2 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 6 743,2 6 038,7 704,5 11 963,4 1 266,5 251 1 033

3 АСКА-ЖИТТЯ 160,0 8,0 152,0 855,0 237,0 9 35 290

4 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 111,7 6,0 105,7 253,0 19,0 0 13

5 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 6,3 0,0 6,3 22,3 2,2 0 1

ВСЬОГО 64 800,2 63 106,7 1 486,5 159 781,7 14 938,7 2 397 44 523

За договорами накопичувального страхування життя

1 МЕТЛАЙФ 1 076 474,0 1 076 474,0 0,0 2 715 052,0 407 166,0 79 979 130 730

2 ТАС 297 894,0 294 414,0 1 426,0 2 245 958,0 279 677,0 14 285 110 454

3 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 273 462,1 272 583,3 878,8 760 489,6 98 691,6 9 338 48 525

4 УНІКА ЖИТТЯ 154 783,0 138 470,0 16 313,0 485 567,0 27 522,0 4 561 17 884

5 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 70 481,7 69 919,9 192,4 372 815,0 27 556,0 1 256 11 018

6 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 66 525,0 66 525,0 0,0 23 855,8 291,8 1 014 4 698

7 КД-ЖИТТЯ 45 021,3 43 928,4 838,2 207 137,0 23 124,6 2 074 8 909

8 АRХ LIFE 32 870,0 32 810,0 0,0 4 249,0 205,0 73 659 99 034

9 АСКА-ЖИТТЯ 8 463,0 8 402,0 61,0 88 175,0 8 427,0 630 1 795

10 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 1 855,0 1 792,0 62,9 8 535,5 1 288,1 3 41

ВСЬОГО 2 027 829,1 2 005 318,6 19 772,3 6 911 833,9 873 949,1 186 799 433 088

За договорами страхування життя виключно на випадок смерті

1 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 185 560,0 184 538,5 1 021,5 2 375,3 153,7 40 654 40 368

2 АRХ LIFE 50 027,0 50 008,0 8,0 18 983,0 3 295,0 14 015 22 824

3 АСКА-ЖИТТЯ 20 770,0 20 770,0 0,0 387,0 76,0 29 679 18 832

4 МЕТЛАЙФ 15 161,0 14 503,0 658,0 3 711,0 0,0 4 201 115 836

5 УНІКА ЖИТТЯ 5 490,0 76,0 5 414,0 4 371,0 0,0 10 155 8 927

6 ТАС 33,0 33,0 0,0 401,0 278,0 2 101

7 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 16 0

ВСЬОГО 277 049,0 269 928,5 7 109,5 30 228,3 3 802,7 98 722 206 888

За іншими договорами страхування життя

1 УНІКА ЖИТТЯ 711 020,0 705 565,0 5 455,0 347 470,0 0,0 272 215 340 208

2 АСКА-ЖИТТЯ 354 394,0 353 853,0 541,0 5 711,0 925,0 67 907 399 404

3 ТАС 204 018,0 196 831,0 6 534,0 22 621,0 0,0 119 769 177 207

4 МЕТЛАЙФ 139 726,0 107 737,0 31 989,0 20 285,0 2 737,0 3 327 809 513 038

5 АRХ LIFE 93 331,0 82 980,0 10 225,0 13 288,0 670,0 266 872 309 093

6 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 58 062,2 47 300,9 10 632,4 7 643,4 520,4 77 265 44 526

7 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 34 105,8 1 469,5 32 636,4 12 993,6 0,0 18 127 15 063

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 2 882,8 2 871,1 6,7 730,0 0,0 1 027 1 727

9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 915,0 915,0 0,0 949,1 0,0 340 1 551

10 КД-ЖИТТЯ 445,7 384,1 60,6 235,0 0,0 6 110 6 332

ВСЬОГО 1 598 900,5 1 499 906,6 98 080,1 431 926,1 4 852,4 4 157 441 1 808 149

Основні показники діяльності по видах страхування життя 2019 р.

Джерело: Insurance TOP
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№ 
п/п Назва компанії

Власний капітал  
на 31.12.2019 р., тис.грн. Частка власного 

капіталу у 
валюті баланса 

Власний капітал 
на 31.12.2018 р., 

тис.грн. 

Приріст 
власного 

капіталу, % Всього
сплачений 
статутний 
капітал

1 АЛЬЯНС 1 436 543,0 700 336,0 88,40 1 415 280,0 1,50
2 ІНГО Україна 647 011,6 305 543,0 31,51 639 854,8 1,12
3 ТАС СГ 610 930,7 102 000,0 29,01 450 731,8 35,54
4 ARX 603 382,0 261 975,0 26,50 489 075,0 23,37
5 PZU УКРАЇНА 539 948,0 19 407,0 19,55 341 037,0 58,33
6 УНІКА 529 741,0 155 480,0 21,78 430 785,0 22,97
7 ОМЕГА 456 748,5 55 000,0 85,07 459 903,2 -0,69
8 КРЕДО 445 572,0 31 509,0 80,64 389 500,0 14,40
9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 353 982,0 77 400,0 22,48 343 675,0 3,00

10 УНІВЕРСАЛЬНА 271 547,0 192 700,0 26,63 268 088,0 1,29
11 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 268 186,0 109 980,0 45,07 187 504,0 43,03
12 МЕГА-ГАРАНТ 258 982,4 191 466,7 64,30 207 826,2 24,61
13 МОТОР-ГАРАНТ 250 022,0 12 312,0 74,66 254 999,0 -1,95
14 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 244 815,0 12 250,0 87,65 259 654,0 -5,71
15 ОРАНТА 219 356,5 159 000,0 28,01 229 098,0 -4,25
16 ТЕКОМ 218 927,0 37 226,0 77,68 212 303,0 3,12
17 Ю.Ес.Ай. 210 839,9 16 000,0 50,92 101 271,6 108,19
18 КНЯЖА 209 792,0 129 964,0 19,42 150 650,0 39,26
19 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 201 859,0 82 320,0 52,51 195 713,0 3,14
20 ВУСО 198 420,2 60 000,0 31,16 160 652,0 23,51
21 ПРОВІДНА 196 952,0 93 731,0 34,31 33 261,0 492,14
22 UPSK 173 017,6 100 000,0 28,71 241 186,1 -28,26
23 АСКА 166 677,0 187 585,0 24,00 195 332,0 -14,67
24 UTICO 164 901,0 133 959,0 59,11 155 661,0 5,94
25 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 133 090,9 30 000,0 37,76 125 847,3 5,76
26 ПЕРША 125 118,0 60 000,0 17,71 114 857,0 8,93
27 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 121 985,0 44 500,0 36,22 118 118,4 3,27
28 ГАРДІАН 118 975,0 100 000,0 41,17 101 190,0 17,58
29 ALLIANZ УКРАЇНА 116 327,0 63 160,0 37,67 100 371,0 15,90
30 БУСІН 113 863,5 73 200,0 36,58 108 347,4 5,09
31 КРАЇНА 111 708,0 84 985,0 44,83 109 957,0 1,59
32 ЕТАЛОН 109 313,0 77 000,0 44,20 105 366,0 3,75

33
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

106 354,0 9 473,0 46,14 59 839,0 77,73

34 АЛЬФА-ГАРАНТ 97 599,0 85 000,0 37,91 98 085,0 -0,50
35 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 95 063,0 80 862,0 96,19 84 788,0 12,12
36 ЄВРОІНС УКРАЇНА 92 731,5 72 683,6 30,13 91 710,5 1,11
37 БРОКБІЗНЕС 82 890,0 51 400,0 38,97 100 431,0 -17,47

38
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

82 751,0 61 750,0 76,51 113 319,0 -26,98

39
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

80 299,0 55 000,0 39,47 77 738,0 3,29

40 МИР 75 744,0 50 050,0 82,24 78 614,0 -3,65
41 МЕГАПОЛІС СО 75 130,0 50 000,0 72,32 74 286,0 1,14
42 САЛАМАНДРА 75 001,0 37 632,0 46,80 68 121,4 10,10
43 ВАН КЛІК 65 886,3 25 000,0 55,35 58 381,2 12,86
44 РАРИТЕТ 58 546,0 50 050,0 77,87 51 141,0 14,48

45
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

53 337,0 25 000,0 48,03 48 658,5 9,61

46 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 49 799,0 29 339,0 35,08 59 389,0 -16,15
47 НІКО СТРАХУВАННЯ 48 272,0 35 002,0 73,62 48 163,0 0,23
48 ГАРАНТІЯ СТ 47 226,2 9 000,0 70,17 46 076,0 2,50
49 НЕФТЕГАЗСТРАХ 45 616,0 18 785,0 60,30 56 269,0 -18,93
50 КРОНА 43 482,0 33 510,0 68,59 42 967,0 1,20
51 МЕГА-ПОЛІС 42 414,0 12 500,0 76,56 35 405,0 19,80
52 ГРАВЕ УКРАЇНА 41 582,8 41 130,0 34,79 60 130,7 -30,85
53 ОБЕРІГ 36 306,0 35 000,0 54,75 35 070,0 3,52
54 ІНТЕР ЕКСПРЕС 35 257,0 7 300,0 78,13 24 557,0 43,57
55 ІНТЕР-ПЛЮС 34 842,0 10 000,0 64,80 25 286,0 37,79
56 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 34 509,0 26 174,0 58,40 43 278,0 -20,26
57 КВОРУМ 32 275,0 25 000,0 80,03 26 218,0 23,10
58 ВЕЛТЛІНЕР 30 915,0 30 100,0 61,38 30 722,0 0,63
59 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 29 839,3 11 627,9 26,01 32 049,0 -6,89
60 УКРФІНСТРАХ 27 447,2 11 000,0 33,79 17 022,9 61,24

Разом 11 449 648,1 4 749 357,2 37,83 10 284 810,0 11,33

Власний капітал страховиків України
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№ Назва компанії

Гарантійний фонд на 31.12.2019 р., тис.грн. 

Всього

в т.ч. 

Додатковий 
 капітал

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

1 АЛЬЯНС 736 207,0 0,0 562 923,0 173 284,0
2 PZU УКРАЇНА 515 833,0 711 472,0 11 005,0 -206 644,0
3 ТАС СГ 479 554,0 84 363,4 16 397,4 378 793,2
4 КРЕДО 412 086,0 79,0 0,0 412 007,0
5 ОМЕГА 399 908,0 577,7 567 830,6 -168 500,3
6 УНІКА 374 261,0 47 431,0 0,0 326 830,0
7 ARX 341 119,0 17 760,0 118 000,0 205 359,0
8 ІНГО УКРАЇНА 288 466,5 74 808,1 11 452,0 202 206,4
9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 276 582,0 98 845,0 44 157,0 133 580,0

10 МОТОР-ГАРАНТ 236 313,0 42 536,0 148 522,0 45 255,0
11 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 232 565,0 88,0 202 163,0 30 314,0
12 Ю.Ес.Ай. 194 839,9 176 446,4 6 258,5 12 135,0
13 ТЕКОМ 181 701,0 0,0 5 584,0 176 117,0
14 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 155 381,0 145 663,0 4 966,0 4 752,0
15 ВУСО 117 371,6 1 144,1 60 000,0 56 227,5
16 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 103 090,9 0,0 2 807,7 100 283,2
17 ПРОВІДНА 102 864,0 681 966,0 468,0 -579 570,0

18
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

96 881,0 4 617,0 2 634,0 89 630,0

19 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 96 254,0 69 289,0 1 363,0 25 602,0
20 КНЯЖА 79 089,0 532 075,0 1 174,0 -454 160,0
21 УНІВЕРСАЛЬНА 78 847,0 216 928,0 4 093,0 -142 174,0
22 UPSK 73 017,6 22 663,0 12 844,5 37 510,1
23 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 72 530,1 13 789,2 11 681,9 47 059,0
24 МЕГА-ГАРАНТ 67 515,7 48 533,0 3 575,2 15 407,5

25 ПЕРША 56 953,0 35 485,0 3 957,0 17 511,0

26 ALLIANZ УКРАЇНА 53 167,0 0,0 2 137,0 51 030,0

27 ВАН КЛІК 40 886,3 18 615,9 4 529,2 17 741,2

28 ОРАНТА 39 089,6 184 760,6 0,0 -145 671,0

29 ГАРАНТІЯ СТ 38 121,6 5 507,7 7 705,2 24 908,7

30 БУСІН 38 000,7 0,0 20 998,2 17 002,5

31 САЛАМАНДРА 37 369,0 24 944,0 0,0 12 425,0

32 ЕТАЛОН 30 801,0 47 518,0 12 367,0 -29 084,0

33 МЕГА-ПОЛІС 29 914,0 6 783,0 19 043,0 4 088,0

34 ІНТЕР ЕКСПРЕС 27 957,0 23 602,0 3 445,0 910,0

35 НАФТАГАЗСТРАХ 26 831,0 0,0 4 696,0 22 135,0

36 КРАЇНА 26 723,0 17 284,0 8 438,0 1 001,0

37 МИР 25 694,0 4 195,0 23 002,0 -1 503,0

38 МЕГАПОЛІС СТ 25 130,0 0,0 1 814,0 23 316,0

39 ІНТЕР-ПЛЮС 24 842,0 25 120,0 877,0 -1 155,0

40 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 24 124,1 -10 970,8 557,0 34 537,9

41 БРОКБІЗНЕС 23 771,0 18 708,0 5 000,0 63,0

42 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 21 001,0 1 213,0 19 987,0 -199,0

43 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 20 460,0 24 852,0 0,0 -4 392,0

44 ГАРДІАН 18 975,0 16 643,0 0,0 2 332,0

45 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 18 211,4 4 707,6 1 619,3 11 884,5

46 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 18 032,0 1 817,0 13 927,0 2 288,0

47 УКРФІНСТРАХ 16 447,2 0,0 6 023,0 10 424,2

48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 14 201,0 12 700,0 11 838,0 -10 337,0

49 НІКО СТРАХУВАННЯ 13 270,0 5,0 0,0 13 265,0

50 АЛЬФА-ГАРАНТ 10 507,0 9 183,0 4 056,0 -2 732,0

51 ЄВРОІНС УКРАЇНА 9 606,0 139 793,3 1 867,3 -132 054,6

52 UTICO 8 700,0 199,0 17 541,0 -9 040,0

53 РАРИТЕТ 8 496,0 12 244,0 2 524,0 -6 272,0

54 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 8 335,0 6 530,0 400,0 1 405,0

55 КВОРУМ 7 275,0 15,0 1 334,0 5 926,0

56 КРОНА 7 041,0 13 949,0 0,0 -6 908,0

57 ОБЕРІГ 1 306,0 1 295,0 1,0 10,0

58 ВЕЛТЛІНЕР 815,0 795,0 1 908,0 -1 888,0

59 ГРАВЕ УКРАЇНА 452,8 15 367,3 1 690,2 -16 604,7

60 АСКА -20 908,0 130 082,0 4 369,0 -155 359,0

Разом 6 463 875,0 3 784 016,5 2 007 550,2 672 308,3

Гарантійний фонд страховиків України
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1 PZU УКРАЇНА 2 761 970,0 38 347,0 419 476,0 361 752,0 135 322,0 1 807 073,0 382 244,6
2 УНІКА 2 432 213,0 29 858,0 134 893,0 960 707,0 30 387,0 1 276 368,0 734 479,0
3 ARX 2 277 156,0 86 670,0 0,0 801 797,0 572 406,0 816 283,0 801 797,0
4 ТАС СГ 2 105 901,6 151 002,9 556 558,1 334 559,1 25 562,3 1 038 219,2 40 268,2
5 ІНГО УКРАЇНА 2 053 212,3 219 326,1 352 609,7 106 642,1 385 375,7 989 258,7 274 411,1
6 АЛЬЯНС 1 625 004,0 8,0 1 195 798,0 223 840,0 132 836,0 72 522,0 27 366,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 574 848,0 120 622,0 57 415,0 178 411,0 320 163,0 898 237,0 235 826,0
8 КНЯЖА 1 080 159,0 22 556,0 39 317,0 226 028,0 250 609,0 541 649,0 121 423,8
9 УНІВЕРСАЛЬНА 1 019 676,0 63 926,0 0,0 330 631,0 129 549,0 495 570,0 2 160,1

10 ОРАНТА 783 185,8 153 767,0 47 511,6 159 349,2 17 998,2 404 559,8 119 043,4
11 ПЕРША 706 678,0 55 539,0 10 822,0 0,0 296 459,0 343 858,0 0,0
12 АСКА 694 500,0 82 534,0 39 239,0 0,0 87 394,0 485 333,0 20 059,0
13 ВУСО 636 769,9 67 484,8 0,0 79 777,0 273 031,4 216 476,7 0,0
14 UPSK 602 551,7 84 988,7 0,0 3 506,6 165 585,0 348 471,4 16 050,0
15 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 595 066,0 22 454,0 63 000,0 49 646,0 286 835,0 173 131,0 112 645,8
16 ПРОВІДНА 574 089,0 14 563,0 182 962,0 0,0 149 060,0 227 504,0 182 333,1
17 КРЕДО 552 515,0 1 336,0 96 324,0 0,0 144 642,0 310 213,0 26 611,1
18 ОМЕГА 536 935,6 454,2 160 633,3 174 832,4 9 116,7 191 899,0 2 198,0
19 Ю.Ес.Ай. 414 094,0 72 204,7 80 151,5 50 966,9 3 084,7 207 686,2 131 118,4
20 МЕГА-ГАРАНТ 402 800,7 810,3 17 345,0 88 405,7 116 208,3 180 031,4 2 099,0
21 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 384 433,0 71 552,0 500,0 0,0 219 340,0 93 041,0 0,0
22 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 352 505,2 27 293,2 0,0 0,0 211 607,2 113 604,8 0,0
23 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 336 794,7 22 451,9 0,0 60 025,0 240 478,9 13 838,9 0,0
24 МОТОР-ГАРАНТ 334 874,0 15 483,0 122 039,0 22 918,0 28 772,0 145 662,0 22 917,7
25 БУСІН 311 242,1 12 229,3 230,7 0,0 94 383,3 204 398,8 0,0
26 ALLIANZ УКРАЇНА 308 765,0 3 624,0 0,0 87 510,0 77 278,0 140 353,0 0,0
27 ЄВРОІНС УКРАЇНА 307 800,8 59 952,7 6 331,3 9 573,8 46 178,3 185 764,7 10 167,4
28 ГАРДІАН 288 955,0 34 273,0 0,0 10 619,0 92 765,0 151 298,0 10 000,4
29 ТЕКОМ 281 849,0 5 438,0 168 078,0 4 113,0 86 373,0 17 847,0 0,0
30 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 279 306,0 3 975,0 206 522,0 63 569,0 2 735,0 2 505,0 16 869,1
31 UTICO 278 963,0 3 486,0 0,0 907,0 37 223,0 237 347,0 0,0
32 АЛЬФА-ГАРАНТ 257 465,0 15 172,0 32 398,0 36 925,0 43 092,0 129 878,0 10 130,0
33 КРАЇНА 249 185,0 29 977,0 0,0 68 670,0 48 304,0 102 234,0 47 253,9
34 ЕТАЛОН 247 339,0 15 616,0 14 125,0 44 240,0 18 941,0 154 417,0 32 147,7

35
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

230 516,0 3 377,0 41 338,0 55 921,0 70 577,0 59 303,0 74 343,0

36 БРОКБІЗНЕС 212 677,0 39 293,0 34 387,0 0,0 77 583,0 61 414,0 1 961,0

37
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

203 457,0 728,0 5,0 13 939,0 54 060,0 134 725,0 1 157,0

38 САЛАМАНДРА 160 264,4 55 334,0 46 319,0 0,0 5 345,0 53 266,4 39 465,3
39 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 141 957,0 43 249,0 541,0 0,0 32 778,0 65 389,0 3 608,6
40 ГРАВЕ УКРАЇНА 119 537,1 1 807,8 21 238,6 39 434,2 15 009,5 42 047,0 60 672,8
41 ВАН КЛІК 119 032,5 33 000,0 34 291,3 0,0 2 752,0 48 989,2 18 943,3
42 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 114 706,7 8 239,7 8 121,7 3 243,6 71 515,6 23 586,1 6 549,7

43
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

111 050,9 512,7 22 560,1 0,0 64 467,8 23 510,3 0,0

44
ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ 
СК

108 158,0 3 373,0 61 366,0 0,0 20 160,0 23 259,0 1 583,0

45 МЕГАПОЛІС СТ 103 890,0 3 209,0 0,0 29 762,0 4 518,0 66 401,0 12 035,0
46 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 98 826,0 13 734,0 67 247,0 0,0 6 543,0 11 302,0 0,0
47 МИР 92 104,0 3 707,0 82 584,0 0,0 932,0 4 881,0 3 500,0
48 УКРФІНСТРАХ 81 238,0 8 580,0 6 481,0 0,0 16 497,3 49 679,7 0,0
49 НАФТАГАЗСТРАХ 75 643,0 4 132,0 3 531,0 7 385,0 47 869,0 12 726,0 9 416,0
50 РАРИТЕТ 75 185,0 9 648,0 0,0 31,0 6 221,0 59 285,0 0,0
51 ГАРАНТІЯ СТ 67 305,2 7 415,2 3 484,0 39 150,0 2 312,3 14 943,7 0,0
52 ОБЕРІГ 66 315,0 20 632,0 20 091,0 0,0 5 802,0 19 790,0 5 090,6
53 НІКО СТРАХУВАННЯ 65 567,0 712,0 11 172,0 12 227,0 1 914,0 39 542,0 0,0
54 КРОНА 63 398,0 16 948,0 4 163,0 3 408,0 13 569,0 25 310,0 1 530,9
55 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 59 091,0 2 387,0 0,0 0,0 26 533,0 30 171,0 0,0
56 МЕГА-ПОЛІС 55 397,0 18 646,0 11 312,0 0,0 10 275,0 15 164,0 0,0
57 ІНТЕР-ПЛЮС 53 769,0 26 461,0 100,0 0,0 19 014,0 8 194,0 100,0
58 ВЕЛТЛІНЕР 50 364,0 142,0 0,0 12 590,0 3 137,0 34 495,0 4 100,5
59 ІНТЕР ЕКСПРЕС 45 128,0 26 619,0 7 136,0 0,0 4 474,0 6 899,0 0,0
60 КВОРУМ 40 327,0 707,0 0,0 0,0 12 798,0 26 822,0 0,0

Разом 30 263 706,2 1 961 568,2 4 491 747,9 4 757 011,6 5 375 751,5 13 677 627,0 3 625 676,5

Активи страховиків України

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії

Страхові 
резерви  

на  
31.12.2019 р.,  

тис. грн.

Страхові 
резерви  

на 31.12.2018 
р.,  

тис. грн.

Приріст, % 

Рівень покриття 
інвестиційними 

активами та 
грошовими 

засобами страхових 
резервів-нетто 

Коэфіцієнт 
забезпеченності 

власними 
засобами 

1 PZU УКРАЇНА 1 618 828,0 1 277 616,0 26,71 0,59 0,33
2 УНІКА 1 602 357,0 1 780 279,0 -9,99 0,72 0,33
3 ТАС СГ 1 380 602,3 1 078 639,6 27,99 0,77 0,44
4 ARX 1 301 538,0 1 096 434,0 18,71 1,12 0,46
5 ІНГО УКРАЇНА 1 060 150,6 934 499,1 13,45 1,00 0,61
6 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 955 964,0 812 588,0 17,64 0,71 0,37
7 КНЯЖА 611 655,0 488 979,5 25,09 0,88 0,34
8 УНІВЕРСАЛЬНА 598 308,0 476 314,0 25,61 0,88 0,45
9 ПЕРША 531 012,0 498 073,0 6,61 0,68 0,24

10 ОРАНТА 498 067,5 476 463,0 4,53 0,76 0,44
11 UPSK 364 182,0 263 645,9 38,13 0,70 0,48
12 ПРОВІДНА 349 487,0 311 941,0 12,04 0,99 0,56
13 ВУСО 330 318,7 208 046,0 58,77 1,27 0,60
14 АСКА 315 547,0 517 195,0 -38,99 0,66 0,53
15 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 256 108,0 215 340,0 18,93 1,65 1,05
16 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 188 342,0 150 670,2 25,00 1,71 0,65
17 Ю.Ес.Ай. 165 664,2 97 841,2 69,32 1,25 1,27
18 ЄВРОІНС УКРАЇНА 163 752,6 161 605,8 1,33 0,75 0,57
19 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 157 531,3 130 627,7 20,60 1,52 0,84
20 ALLIANZ УКРАЇНА 155 601,0 116 365,0 33,72 1,08 0,75
21 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 152 274,0 154 604,0 -1,51 1,91 1,33
22 АЛЬФА-ГАРАНТ 148 831,0 60 050,0 147,85 0,86 0,66
23 ГАРДІАН 148 072,0 44 114,0 235,66 0,93 0,80
24 БУСІН 127 950,3 110 472,6 15,82 0,84 0,89
25 КРАЇНА 125 316,0 106 480,0 17,69 1,17 0,89
26 АЛЬЯНС 117 410,0 129 826,0 -9,56 13,22 12,24
27 UTICO 105 181,0 118 580,0 -11,30 0,40 1,57
28 БРОКБІЗНЕС 103 493,0 103 971,0 -0,46 1,46 0,80

29
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

101 388,0 101 448,0 -0,06 1,69 1,05

30 ЕТАЛОН 100 550,0 55 288,0 81,87 0,92 1,09

31
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

93 504,0 117 780,0 -20,61 0,74 0,86

32 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 85 306,0 27 928,0 205,45 0,90 0,58
33 КРЕДО 81 310,0 54 473,0 49,27 2,98 5,48
34 МЕГА-ГАРАНТ 79 209,2 54 888,7 44,31 2,81 3,27
35 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 78 108,0 69 202,8 12,87 1,17 0,38
36 ОМЕГА 60 865,5 55 594,4 9,48 5,67 7,50
37 МОТОР-ГАРАНТ 60 651,0 47 266,0 28,32 3,12 4,12
38 ГРАВЕ УКРАЇНА 59 813,9 41 745,8 43,28 1,30 0,70
39 ТЕКОМ 48 903,0 40 356,0 21,18 5,40 4,48

40
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

43 130,8 26 877,0 60,47 2,03 1,24

41 УКРФІНСТРАХ 34 465,5 27 574,7 24,99 0,92 0,80
42 САЛАМАНДРА 31 952,6 14 723,1 117,02 3,35 2,35

43
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

23 618,0 21 131,0 11,77 3,59 3,50

44 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 23 597,0 7 109,0 231,93 1,23 1,46
45 ГАРАНТІЯ СТ 18 866,7 15 508,1 21,66 2,78 2,50
46 МЕГАПОЛІС СТ 16 033,0 12 070,0 32,83 2,34 4,69
47 ВАН КЛІК 16 010,9 20 268,8 -21,01 4,37 4,12
48 ІНТЕР-ПЛЮС 15 805,0 11 830,0 33,60 2,88 2,20
49 ОБЕРІГ 15 089,0 5 384,0 180,26 3,08 2,41
50 НІКО СТРАХУВАННЯ 13 033,0 9 536,0 36,67 2,00 3,70
51 КРОНА 11 721,0 14 403,0 -18,62 3,25 3,71
52 ВЕЛТЛІНЕР 10 271,0 6 854,0 49,85 1,55 3,01
53 НАФТАГАЗСТРАХ 8 497,0 8 639,0 -1,64 7,40 5,37
54 МЕГА-ПОЛІС 8 229,0 9 969,0 -17,45 4,89 5,15
55 МИР 7 310,1 11 430,0 -36,04 11,93 10,36
56 РАРИТЕТ 5 792,0 5 951,0 -2,67 2,75 10,11
57 ІНТЕР ЕКСПРЕС 5 508,0 5 744,0 -4,11 6,94 6,40
58 КВОРУМ 3 426,0 5 876,0 -41,70 3,94 9,42
59 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 3 179,0 5 250,0 -39,45 87,07 77,01
60 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 1 370,0 6 515,0 -78,97 63,89 69,39

Разом 14 800 056,7 12 839 874,0 15,27 1,12 0,77

Страхові резерви

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії

Всього страхових виплат по страхуванню перестрахованню на 
31.12.2019 р., тис.грн.
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1 УНІКА 1 688 947,0 398 781,6 1 167 716,4 5 432,0 117 017,0
2 ARX 989 846,0 180 627,0 707 993,0 6734,0 94492,0
3 ТАС СГ 726 963,1 98 389,9 223812,9 9107,1 395653,2
4 PZU УКРАЇНА 685 600,6 149 678,4 358 900,6 8 917,5 168 104,1
5 ІНГО УКРАЇНА 657 554,3 201 568,8 296 608,6 5 499,1 153 877,8
6 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 527 071,0 34 489,0 397 584,0 1 288,0 93 710,0
7 УНІВЕРСАЛЬНА 517 154,4 61 983,4 421 673,1 358,4 33 139,5
8 ПРОВІДНА 482 668,3 323 040,0 69 329,3 783,0 89 516,0
9 КНЯЖА 344 831,0 36 168,2 112 792,9 1 896,9 193 973,0

10 ОРАНТА 326 543,0 9 777,5 37 442,1 1 087,6 278 235,8
11 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 300 935,5 226 149,9 49 396,5 3 410,7 21 978,4
12 ВУСО 294 653,3 85 105,1 128 122,3 670,2 80 755,7
13 ПЕРША 219 769,9 11 985,2 36 760,6 12 554,3 158 469,8
14 КРАЇНА 211 967,0 122 037,3 39 155,5 1 773,0 49 001,2
15 UPSK 210 412,4 33 819,0 27 135,1 635,5 148 822,8
16 АСКА 206 891,0 47 119,0 50 896,0 2 813,0 106 063,0
17 Ю.Ес.Ай. 182 897,5 652,7 8 073,8 351,0 173 820,0
18 НАФТАГАЗСТРАХ 170 922,4 170 922,4 0,0 0,0 0,0
19 КРЕДО 153 033,4 128 897,2 1 344,9 49,6 22 741,7
20 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 130 763,6 4 493,6 111 436,1 711,8 14 122,1
21 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 124 500,0 76 160,8 43 858,6 855,2 3 625,4
22 ЄВРОІНС УКРАЇНА 114 086,0 4 234,6 51 565,6 1 317,1 56 968,7
23 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 111 614,0 16 894,0 48 950,7 1 414,3 44 355,0
24 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 97 538,0 75 968,0 14 047,0 7 523,0 0,0
25 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 95 861,0 39 931,3 36 774,4 496,7 18 658,6
26 БРОКБІЗНЕС 90 844,4 8 401,7 38 524,0 676,6 43 242,1
27 ЕТАЛОН 86 366,1 5 027,3 31 236,4 7 701,8 42 400,6
28 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 81 750,2 0,0 81 750,2 0,0 0,0
29 АЛЬФА-ГАРАНТ 80 896,0 1 442,0 9 487,0 492,0 69 475,0
30 ALLIANZ УКРАЇНА 69 230,2 0,0 15 456,1 53 774,1 0,0
31 ГРАВЕ УКРАЇНА 63 077,9 1 968,7 45 896,5 155,7 15 057,0
32 УКРФІНСТРАХ 61 376,4 43 147,4 18 185,0 44,0 0,0
33 ОМЕГА 53 102,4 16 168,6 11 810,5 234,4 24 888,9
34 UTICO 53 010,0 74,0 878,0 1 148,0 50 910,0
35 ГАРДІАН 51 688,0 2 216,2 18 621,5 1 267,6 29 582,7
36 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 51 637,0 11 369,6 5 203,5 160,4 34 903,5
37 АЛЬЯНС 47 466,0 475,0 46 730,0 261,0 0,0
38 САЛАМАНДРА 38 038,3 15 842,4 9 929,8 165,5 12 100,6
39 РАРИТЕТ 35 421,0 34 905,0 516,0 0,0 0,0
40 МЕГА-ПОЛІС 34 405,0 30 362,9 4 042,1 0,0 0,0
41 ІНТЕР ЕКСПРЕС 31 458,0 31 383,0 75,0 0,0 0,0
42 КРОНА 29 128,2 27 743,0 1 385,1 0,1 0,0
43 ТЕКОМ 28 691,9 4 146,8 24 545,1 0,0 0,0
44 МОТОР-ГАРАНТ 22 854,4 18 556,8 253,0 75,0 3 969,6
45 МЕГА-ГАРАНТ 21 912,9 13,7 779,3 0,0 21 119,9
46 ВАН КЛІК 21 655,8 599,9 12 020,1 115,3 8 920,5
47 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 20 704,0 413,3 36,0 0,0 20 254,7
48 МЕГАПОЛІС СТ 20 628,0 13 423,0 5 687,0 1 518,0 0,0
49 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 18 549,5 180,8 2 194,5 0,0 16 174,2
50 НІКО СТРАХУВАННЯ 15 771,6 3 735,8 10 512,5 1 523,3 0,0
51 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 9 399,8 2 447,7 3 211,1 16,5 3 724,5
52 ВЕЛТЛІНЕР 9 141,5 175,7 6 764,5 2 201,3 0,0
53 ОБЕРІГ 8 345,2 6 306,9 1 967,0 52,6 18,7
54 ГАРАНТІЯ СТ 7 545,3 68,5 868,7 36,9 6 571,2
55 БУСІН 7 042,9 102,0 71,2 0,0 6 869,7
56 КВОРУМ 6 380,0 23,0 6 357,0 0,0 0,0
57 ІНТЕР-ПЛЮС 2 157,0 1 445,3 711,7 0,0 0,0
58 МИР 1 446,1 1 191,9 215,2 39,0 0,0
59 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 361,6 12,3 349,3 0,0 0,0
60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 49,7 0,0 49,7 0,0 0,0

Разом 10 754 556,0 2 822 244,1 4 857 689,6 147 338,1 2 927 284,2

Страхові виплати за видами

Джерело: Insurance TOP
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Рівень виплат

№ 
п/п Назва компанії

Рівень виплат 
на  

31.12.2019 р., 
%

Рівень виплат 
на  

31.12.2018 р., 
%

Приріст, % 

Сума страхових 
виплат на 

31.12.2019 р., тис. 
грн.

Сума страхових 
виплат на 

31.12.2018 р., 
тис. грн.

1 УНІКА 78,48 83,84 -1,33 1 688 947,0 1 711 652,0
2 НАФТАГАЗСТРАХ 69,95 71,71 -4,33 170 922,4 178 663,1
3 МЕГА-ПОЛІС 64,62 66,84 -0,61 34 405,0 34 616,2
4 ПРОВІДНА 63,64 65,70 -2,96 482 668,3 497 391,5
5 Ю.Ес.Ай. 61,14 11,10 529,00 182 897,5 29 077,4
6 РАРИТЕТ 55,17 59,52 -13,74 35 421,0 41 061,0
7 ГРАВЕ УКРАЇНА 54,84 53,46 24,88 63 077,9 50 512,2
8 УНІВЕРСАЛЬНА 54,46 25,59 144,61 517 154,4 211 416,6
9 ОМЕГА 49,85 62,46 -13,40 53 102,4 61 317,9

10 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 49,40 46,77 32,37 81 750,2 61 759,4
11 КРАЇНА 49,18 53,13 27,04 211 967,0 166 854,0
12 ІНТЕР ЕКСПРЕС 45,81 50,33 38,40 31 458,0 22 729,0
13 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 45,40 40,19 13,27 111 614,0 98 538,9
14 ЄВРОІНС УКРАЇНА 45,09 31,20 38,90 114 086,0 82 137,5
15 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 43,94 94,97 -41,40 124 500,0 212 461,2
16 ARX 43,05 46,92 11,53 989 846,0 887 540,0
17 ІНГО УКРАЇНА 43,05 43,48 24,59 657 554,3 527 794,6
18 БРОКБІЗНЕС 43,00 39,33 0,39 90 844,4 90 491,8
19 ПЕРША 42,77 36,40 17,91 219 769,9 186 393,0
20 ВАН КЛІК 41,91 46,03 -40,13 21 655,8 36 169,2

21
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

40,86 27,25 84,28 20 704,0 11 235,1

22 PZU УКРАЇНА 40,11 37,09 21,87 685 600,6 562 564,4
23 ТАС СГ 40,05 39,30 33,28 726 963,1 545 449,1
24 КНЯЖА 39,39 44,25 29,72 344 831,0 265 821,5
25 КРОНА 39,25 36,92 43,03 29 128,2 20 365,0
26 НІКО СТРАХУВАННЯ 38,71 34,79 4,80 15 771,6 15 049,2
27 САЛАМАНДРА 37,97 46,66 5,51 38 038,3 36 052,1

28
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

37,43 32,10 10,28 95 861,0 86 926,0

29 ТЕКОМ 36,90 45,18 -27,34 28 691,9 39 488,7
30 УКРФІНСТРАХ 36,30 38,81 50,57 61 376,4 40 763,8
31 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 35,84 31,45 48,48 130 763,6 88 066,9
32 ОРАНТА 35,73 34,44 22,06 326 543,0 267 523,1
33 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 34,27 38,81 81,87 51 637,0 28 392,7
34 ВЕЛТЛІНЕР 32,79 30,30 36,92 9 141,5 6 676,7

35
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

32,42 30,53 66,52 18 549,5 11 139,2

36 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 30,68 25,74 8,52 527 071,0 485 668,0

37
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

30,59 33,02 25,59 97 538,0 77 664,0

38 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 30,58 27,37 35,34 300 935,5 222 348,3
39 UTICO 29,92 36,81 -27,70 53 010,0 73 317,0
40 ALLIANZ УКРАЇНА 29,22 8,93 373,37 69 230,2 14 624,9
41 ГАРАНТІЯ СТ 28,91 31,99 6,69 7 545,3 7 071,9
42 ВУСО 28,84 27,24 49,24 294 653,3 197 435,4
43 UPSK 28,78 26,88 46,89 210 412,4 143 244,8
44 АЛЬФА-ГАРАНТ 26,36 29,81 48,69 80 896,0 54 407,5
45 ОБЕРІГ 26,03 6,49 707,47 8 345,2 1 033,5
46 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 23,83 109,50 10,73 9 399,8 8 489,0
47 ЕТАЛОН 23,19 21,71 89,16 86 366,1 45 658,8
48 АСКА 21,69 29,43 -29,75 206 891,0 294 495,0
49 МЕГА-ГАРАНТ 21,42 15,24 69,37 21 912,9 12 938,0
50 КРЕДО 19,06 20,47 -13,15 153 033,4 176 202,2
51 КВОРУМ 17,71 20,47 -5,09 6 380,0 6 722,0
52 ГАРДІАН 15,83 18,50 147,75 51 688,0 20 862,7
53 МОТОР-ГАРАНТ 15,10 14,61 -12,93 22 854,4 26 247,0
54 МЕГАПОЛІС СТ 9,54 5,05 123,73 20 628,0 9 220,0
55 АЛЬЯНС 7,64 9,31 -21,15 47 466,0 60 201,0
56 ІНТЕР-ПЛЮС 5,80 4,18 97,89 2 157,0 1 090,0
57 БУСІН 3,95 40,02 -90,47 7 042,9 73 925,0
58 МИР 1,80 1,00 109,64 1 446,1 689,8
59 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 0,58 6,15 -88,09 361,6 3 035,1
60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 0,57 0,11 53,40 49,7 32,4

Разом 39,80 39,40 16,51 10 754 556,0 9 230 713,3

Джерело: Insurance TOP
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Вихідне перестрахування

Джерело: Insurance TOP

№ Назва компанії
Питома вага 

перестрахування у 
страхових платежах

Частка страхових 
платежів, належних 
перестраховикам на 

31.12.2019 р.,  
тис.грн.

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2019 р.,  
тис.грн.

1 АЛЬЯНС 82,82 514 811,0 621 613,0
2 АСКА 64,13 611 714,0 953 890,0
3 МИР 62,87 50587,5 80 457,6
4 БУСІН 55,82 99 419,3 178 099,7
5 ALLIANZ УКРАЇНА 54,73 129 651,0 236 901,0
6 МОТОР-ГАРАНТ 48,19 72 949,5 151 371,1
7 КРЕДО 42,18 338 726,7 802 998,8
8 КВОРУМ 41,68 15 017,0 36 027,0
9 PZU УКРАЇНА 40,88 698 667,1 1 709 187,5

10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 39,00 669 902,0 1 717 883,0
11 ВУСО 35,04 357 909,8 1 021 546,8
12 КНЯЖА 33,53 293 508,6 875 381,3
13 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 32,18 82 397,0 256 080,0
14 КРОНА 30,03 22 287,0 74 219,0
15 УКРФІНСТРАХ 28,99 49 012,4 169 090,9
16 ЕТАЛОН 24,90 92 755,5 372 490,7
17 ВАН КЛІК 24,62 12 721,5 51 668,6
18 ІНТЕР-ПЛЮС 24,56 9 132,0 37 183,1
19 ПЕРША 24,11 123 890,6 513 842,3
20 ІНТЕР ЕКСПРЕС 23,73 16 295,0 68 672,0
21 НІКО СТРАХУВАННЯ 22,72 9 254,5 40 740,3
22 ТЕКОМ 22,32 17 352,7 77 750,6
23 ІНГО УКРАЇНА 21,81 333 205,9 1 527 517,7
24 РАРИТЕТ 20,68 13 276,0 64 208,0
25 УНІВЕРСАЛЬНА 18,83 178 837,2 949 632,9
26 ОБЕРІГ 17,06 5 469,8 32 054,4
27 МЕГА-ПОЛІС 16,99 9 047,3 53 238,3
28 ЄВРОІНС УКРАЇНА 15,44 39 049,3 252 990,9
29 ВЕЛТЛІНЕР 14,78 4 120,9 27 875,9
30 UTICO 14,64 25 938,0 177 146,0
31 САЛАМАНДРА 14,14 14 165,7 100 190,1
32 ОМЕГА 13,29 14 155,6 106 529,6
33 УНІКА 12,32 265 063,0 2 152 170,0
34 ГАРДІАН 11,35 37 056,3 326 536,0
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 10,04 30 829,0 306 917,0
36 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 9,94 28 171,8 283 337,7
37 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 9,77 3 853,1 39 445,0
38 ТАС СГ 9,12 165 522,4 1 815 100,6
39 НАФТАГАЗСТРАХ 9,09 22 205,0 244 356,3
40 БРОКБІЗНЕС 8,08 17 068,0 211 249,2
41 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 7,86 11 840,4 150 685,7
42 ОРАНТА 7,38 67 470,1 913 872,8
43 ГРАВЕ УКРАЇНА 7,07 8 137,6 115 026,4
44 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 6,31 20 119,0 318 852,0
45 ARX 4,82 110 926,0 2 299 419,0
46 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 4,10 10 076,0 245 871,0
47 МЕГА-ГАРАНТ 3,83 3 915,9 102 314,5
48 КРАЇНА 3,09 13 311,0 431 018,0
49 UPSK 2,68 19 580,6 731 063,9
50 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 2,60 4 299,9 165 479,0
51 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 2,21 193,6 8 755,6
52 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 2,14 21 108,8 984 178,9
53 Ю.Ес.Ай. 2,10 6 288,9 299 165,6
54 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 1,61 1 007,2 62 403,7
55 ПРОВІДНА 0,56 4 236,3 758 412,1
56 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 0,36 207,5 57 219,7
57 МЕГАПОЛІС СТ 0,12 251,0 216 234,0
58 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 0,09 334,2 364 875,5
59 ГАРАНТІЯ СТ 0,04 9,5 26 098,8
60 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 0,01 4,8 50 673,0

Разом 21,46 5 798 314,3 27 019 209,1
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№ 
п/п Назва компанії

Всього страхових платежів по страхованню перестрахуванню  
на 31.12.2019 р., тис.грн.
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1 ARX 2 299 419,0 339 772,0 1 731 237,0 54 717,0 173 693,0
2 УНІКА 2 152 170,0 784 800,4 1 107 017,7 77 175,9 183176,0
3 ТАС СГ 1 815 100,4 250 381,6 471 600,6 71864,6 1021253,6
4 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 717 883,0 92 266,0 1 443 514,0 27 498,0 154 605,0
5 PZU УКРАЇНА 1 709 187,5 533 775,3 692 560,4 106 367,6 376 484,2
6 ІНГО УКРАЇНА 1 527 517,7 368 907,1 740 579,1 59 851,7 358 179,8
7 ВУСО 1 021 546,8 312 882,6 426 563,5 34 626,4 247 474,3
8 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 984 178,9 611 115,7 321 403,2 8 225,3 43 434,7
9 АСКА 953 890,0 75 363,0 674 676,0 17 290,0 186 561,0

10 УНІВЕРСАЛЬНА 949 632,8 237 151,8 495 699,9 20 051,8 196 729,3
11 ОРАНТА 913 872,8 50 380,5 139 079,5 13 926,4 710 486,4
12 КНЯЖА 875 381,3 254 418,6 169 094,2 15 601,5 436 267,0
13 КРЕДО 802 998,8 660 814,3 79 176,5 182,0 62 826,0
14 ПРОВІДНА 758 412,1 551 358,2 98 120,0 4 375,9 104 558,0
15 UPSK 731 063,9 115 742,2 128 987,5 27 898,8 458 435,4
16 АЛЬЯНС 621 613,0 6 770,0 526 369,0 56 998,0 31 476,0
17 ПЕРША 513 842,3 38 650,6 80 003,7 49 077,3 346 110,7
18 КРАЇНА 431 018,0 212 182,8 75 866,8 14 039,9 128 928,5
19 ЕТАЛОН 372 490,7 29 232,2 161 416,9 93 663,3 88 178,3
20 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 364 875,5 21 865,6 316 161,6 2 391,8 24 456,5
21 ГАРДІАН 326 536,0 171 858,2 42 662,3 7 204,4 104 811,1

22
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

318 852,0 243 811,0 48 744,0 26 297,0 0,0

23 АЛЬФА-ГАРАНТ 306 917,0 5 262,0 97 861,8 3 559,0 200 234,2
24 Ю.Ес.Ай. 299 165,6 13 942,5 16 407,0 4 840,5 263 975,6
25 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 283 337,7 104 959,9 137 919,2 35 267,4 5 191,2

26
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

256 080,0 67 395,7 111 247,1 34 739,3 42 697,9

27 ЄВРОІНС УКРАЇНА 252 990,9 13 537,2 100 858,5 21 898,4 116 696,8
28 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 245 871,0 33 857,0 87 182,9 9 534,0 115 297,1
29 НАФТАГАЗСТРАХ 244 356,3 244 286,4 31,2 23,9 14,8
30 ALLIANZ УКРАЇНА 236 901,0 0,0 178 116,8 57 494,2 1 290,0
31 МЕГАПОЛІС СТ 216 234,0 42 226,0 116 026,0 57 941,0 41,0
32 БРОКБІЗНЕС 211 249,2 15 976,7 114 417,8 9 496,5 71 358,2
33 БУСІН 178 099,7 725,8 25 095,3 19 857,7 132 420,9
34 UTICO 177 146,0 2 805,0 65 397,0 5 117,0 103 827,0
35 УКРФІНСТРАХ 169 090,9 84 507,5 22 886,8 806,9 60 889,7
36 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 165 479,0 610,1 164 853,5 15,4 0,0
37 МОТОР-ГАРАНТ 151 371,1 46 807,1 43 935,7 217,2 60 411,1
38 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 150 685,7 26 154,7 11 264,8 1 864,0 111 402,2
39 ГРАВЕ УКРАЇНА 115 026,4 14 607,9 75 246,8 2 375,1 22 796,6
40 ОМЕГА 106 529,6 26 363,9 34 072,6 10 562,5 35 530,6
41 МЕГА-ГАРАНТ 102 314,5 21 500,7 10 764,5 56,2 69 993,1
42 САЛАМАНДРА 100 190,1 40 746,1 22 217,2 1 947,3 35 279,5
43 МИР 80 457,6 1 584,8 44 198,5 6 461,1 28 213,2
44 ТЕКОМ 77 750,6 3 322,0 72 171,0 764,7 1 492,9
45 КРОНА 74 219,0 69 433,4 3 319,5 118,6 1 347,5
46 ІНТЕР ЕКСПРЕС 68 672,0 46 166,3 6 749,9 13 577,2 2 178,6
47 РАРИТЕТ 64 208,0 62 298,0 1 798,0 78,0 34,0
48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 62 403,7 112,4 56 829,1 4 404,1 1 058,1
49 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 57 219,7 4 422,0 6 643,2 1 852,3 44 302,2
50 МЕГА-ПОЛІС 53 238,3 36 457,0 14 292,3 1 357,9 1 131,1
51 ВАН КЛІК 51 668,6 3 981,2 22 848,2 816,4 24 022,8
52 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 50 673,0 7 491,2 1 873,4 128,5 41 179,9
53 НІКО СТРАХУВАННЯ 40 740,3 14 140,6 24 728,8 1 817,1 53,8
54 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 39 445,0 6 502,0 11 628,7 3 889,8 17 424,5
55 ІНТЕР-ПЛЮС 37 183,1 20 657,0 9 626,6 4 620,9 2 278,6
56 КВОРУМ 36 027,0 264,0 35 763,0 0,0 0,0
57 ОБЕРІГ 32 054,4 15 854,9 8 867,8 2 729,2 4 602,5
58 ВЕЛТЛІНЕР 27 875,9 4 056,9 20 729,0 2 177,8 912,2
59 ГАРАНТІЯ СТ 26 098,8 1 425,6 4 784,6 389,2 19 499,4
60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 8 755,6 0,0 7 790,3 0,2 965,1

Разом 27 019 208,8 7 067 941,2 11 760 977,8 1 112 121,1 7 078 168,7

Страхові платежі по видах

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії Приріст, % 

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2019 р.,  
тис.грн.

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2018 р.,  
тис.грн. 

1 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 408,80 39 445,0 7 752,6

2 ГАРДІАН 189,53 326 536,0 112 782,8

3 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 105,98 150 685,7 73 157,2

4 ОБЕРІГ 101,21 32 054,4 15 931,0

5 ЕТАЛОН 77,10 372 490,7 210 324,5

6 АЛЬФА-ГАРАНТ 68,14 306 917,0 182 534,8

7 УКРФІНСТРАХ 60,97 169 090,9 105 044,8

8 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 56,81 57 219,7 36 490,2

9 ІНТЕР ЕКСПРЕС 52,05 68 672,0 45 164,0

10 КНЯЖА 45,73 875 381,3 600 690,3

11 ALLIANZ УКРАЇНА 44,65 236 901,0 163 769,8

12 ІНТЕР-ПЛЮС 42,46 37 183,1 26 101,4

13 ВУСО 40,92 1 021 546,8 724 926,0

14 КРАЇНА 37,25 431 018,0 314 033,0

15 UPSK 37,17 731 063,9 532 961,3

16 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 35,54 318 852,0 235 238,0

17 КРОНА 34,57 74 219,0 55 153,0

18 ТАС СГ 30,79 1 815 100,6 1 387 744,8

19 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 30,32 364 875,5 279 990,0

20 САЛАМАНДРА 29,67 100 190,1 77 267,0

21 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 26,66 283 337,7 223 706,6

22 ВЕЛТЛІНЕР 26,51 27 875,9 22 035,0

23 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 26,50 62 403,7 49 331,4

24 ІНГО УКРАЇНА 25,83 1 527 517,7 1 213 986,7

25 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 25,31 165 479,0 132 055,4

26 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 22,92 50 673,0 41 225,5

27 ГРАВЕ УКРАЇНА 21,74 115 026,4 94 484,1

28 ARX 21,57 2 299 419,0 1 891 481,0

29 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 21,16 984 178,9 812 313,6

30 МЕГА-ГАРАНТ 20,54 102 314,5 84 877,1

31 МЕГАПОЛІС СТ 18,39 216 234,0 182 651,0

32 ГАРАНТІЯ СТ 18,04 26 098,8 22 110,0

33 ОРАНТА 17,65 913 872,8 776 790,8

34 МИР 16,87 80 457,6 68 843,8

35 УНІВЕРСАЛЬНА 14,92 949 632,9 826 325,4

36 Ю.Ес.Ай. 14,19 299 165,6 261 993,2

37 PZU УКРАЇНА 12,67 1 709 187,5 1 516 950,0

38 КВОРУМ 9,72 36 027,0 32 836,0

39 ОМЕГА 8,51 106 529,6 98 177,0

40 УНІКА 5,42 2 152 170,0 2 041 616,0

41 МЕГА-ПОЛІС 2,79 53 238,3 51 791,2

42 ПЕРША 0,35 513 842,3 512 034,8

43 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 0,27 245 871,0 245 213,0

44 ПРОВІДНА 0,18 758 412,1 757 068,2

45 НАФТАГАЗСТРАХ -1,92 244 356,3 249 146,5

46 БУСІН -3,58 178 099,7 184 705,0

47 АЛЬЯНС -3,83 621 613,0 646 362,0

48 ЄВРОІНС УКРАЇНА -3,90 252 990,9 263 267,8

49 АСКА -4,69 953 890,0 1 000 801,0

50 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС -5,44 256 080,0 270 806,0

51 НІКО СТРАХУВАННЯ -5,82 40 740,3 43 256,9

52 КРЕДО -6,73 802 998,8 860 932,8

53 РАРИТЕТ -6,93 64 208,0 68 990,0

54 БРОКБІЗНЕС -8,18 211 249,2 230 060,7

55 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ -8,95 1 717 883,0 1 886 713,0

56 ТЕКОМ -11,05 77 750,6 87 408,4

57 UTICO -11,06 177 146,0 199 177,0

58 МОТОР-ГАРАНТ -15,74 151 371,1 179 653,3

59 ВАН КЛІК -34,25 51 668,6 78 581,8

60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ -69,20 8 755,6 28 424,6

Разом 15,34 27 019 209,1 23 425 240,1

Темп приросту

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії

Сума чистих страхових 
платежів 

 на 31.12.2019 р.,  
тис.грн.

Сума чистих страхових 
платежів на 

31.12.2018 р., тис.грн.
Приріст, % 

1 ARX 2 188 493,0 1 827 228,0 19,77

2 УНІКА 1 887 107,0 1 616 659,0 16,73

3 ТАС СГ 1 649 577,9 1 247 739,9 32,21

4 ІНГО УКРАЇНА 1 194 311,8 948 822,5 25,87

5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 047 981,0 876 394,0 19,58

6 PZU УКРАЇНА 1 010 520,4 801 202,7 26,13

7 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 963 070,1 798 873,5 20,55

8 ОРАНТА 846 402,7 729 664,2 16,00

9 УНІВЕРСАЛЬНА 770 795,3 689 945,5 11,72

10 ПРОВІДНА 754 175,8 751 426,7 0,37

11 UPSK 711 483,3 524 208,7 35,73

12 ВУСО 663 637,0 408 418,8 62,49

13 КНЯЖА 581 872,7 473 146,0 22,98

14 КРЕДО 464 272,1 482 903,8 -3,86

15 КРАЇНА 417 707,0 303 430,0 37,66

16 ПЕРША 389 951,7 375 835,2 3,76

17 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 364 541,3 279 227,2 30,55

18 АСКА 342 176,0 372 718,0 -8,19

19
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

298 733,0 217 289,0 37,48

20 Ю.Ес.Ай. 292 876,7 260 673,8 12,35

21 ГАРДІАН 289 479,7 87 323,0 231,50

22 ЕТАЛОН 279 735,2 148 234,0 88,71

23 АЛЬФА-ГАРАНТ 276 088,0 150 654,6 83,26

24 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 255 165,9 199 923,3 27,63

25 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 235 795,0 227 735,0 3,54

26 НАФТАГАЗСТРАХ 222 151,3 221 871,4 0,13

27 МЕГАПОЛІС СТ 215 983,0 179 757,0 20,15

28 ЄВРОІНС УКРАЇНА 213 941,6 218 217,9 -1,96

29 БРОКБІЗНЕС 194 181,2 219 480,6 -11,53

30 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 173 683,0 162 477,0 6,90

31 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 161 179,1 128 193,4 25,73

32 UTICO 151 208,0 174 206,0 -13,20

33 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 138 845,3 64 102,5 116,60

34 УКРФІНСТРАХ 120 078,5 75 966,2 58,07

35 ALLIANZ УКРАЇНА 107 250,0 79 714,8 34,54

36 ГРАВЕ УКРАЇНА 106 888,8 86 205,2 23,99

37 АЛЬЯНС 106 802,0 109 430,0 -2,40

38 МЕГА-ГАРАНТ 98 398,6 80 679,7 21,96

39 ОМЕГА 92 374,0 93 152,0 -0,84

40 САЛАМАНДРА 86 024,4 67 404,7 27,62

41 БУСІН 78 680,4 74 666,8 5,38

42 МОТОР-ГАРАНТ 78 421,6 90 735,7 -13,57

43 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 61 396,5 48 020,0 27,86

44 ТЕКОМ 60 397,9 71 232,4 -15,21

45 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 57 012,2 30 707,8 85,66

46 ІНТЕР ЕКСПРЕС 52 377,0 36 002,0 45,48

47 КРОНА 51 932,0 39 298,5 32,15

48 РАРИТЕТ 50 932,0 51 904,0 -1,87

49 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 50 668,2 39 805,3 27,29

50 МЕГА-ПОЛІС 44 191,0 45 115,7 -2,05

51 ВАН КЛІК 38 947,1 56 957,6 -31,62

52 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 35 591,9 7 569,4 370,21

53 НІКО СТРАХУВАННЯ 31 485,8 36 511,8 -13,77

54 МИР 29 870,2 27 606,1 8,20

55 ІНТЕР-ПЛЮС 28 051,0 16 617,5 68,80

56 ОБЕРІГ 26 584,6 11 623,4 128,72

57 ГАРАНТІЯ СТ 26 089,3 22 109,0 18,00

58 ВЕЛТЛІНЕР 23 755,0 14 384,4 65,14

59 КВОРУМ 21 010,0 18 430,0 14,00

60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 8 562,0 28 299,8 -69,75

Разом 21 220 894,1 17 528 132,0 21,07

Чисті страхові платежі

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії
Премії по прямому 
страховування за  
2019 р., тис.грн. 

Премії по прямому 
страховування за  
2018 р., тис.грн. 

Темп 
росту, %

1 ARX 2 298 621,0 1 891 427,0 121,53
2 УНІКА 2 142 588,0 2 029 161,0 105,59
3 ТАС СГ 1 736 081,3 1 323 921,7 131,13
4 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 716 392,0 1 884 690,0 91,07
5 PZU УКРАЇНА 1 703 751,1 1 434 381,3 118,78
6 ІНГО УКРАЇНА 1 451 676,2 1 162 431,4 124,88
7 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 977 516,8 808 789,0 120,86
8 УНІВЕРСАЛЬНА 946 699,6 822 826,1 115,05
9 ВУСО 941 245,5 632 640,8 148,78

10 АСКА 908 267,0 961 844,0 94,43
11 ОРАНТА 875 764,4 742 104,4 118,01
12 КНЯЖА 874 716,9 600 482,9 145,67
13 КРЕДО 802 936,9 860 838,6 93,27
14 ПРОВІДНА 757 965,3 756 823,3 100,15
15 UPSK 729 329,2 531 039,7 137,34
16 АЛЬЯНС 599 856,0 607 790,0 98,69
17 ПЕРША 432 227,2 446 580,8 96,79
18 КРАЇНА 428 595,0 310 827,0 137,89
19 ЕТАЛОН 372 395,7 205 327,2 181,37
20 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 364 875,5 279 990,0 130,32
21 ГАРДІАН 326 404,7 112 125,7 291,11

22
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

318 852,0 235 238,0 135,54

23 АЛЬФА-ГАРАНТ 305 641,0 181 250,9 168,63
24 Ю.Ес.Ай. 299 064,0 255 658,0 116,98
25 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 263 989,6 195 275,7 135,19
26 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 255 510,0 270 233,0 94,55
27 ЄВРОІНС УКРАЇНА 251 529,8 263 083,2 95,61
28 НАФТАГАЗСТРАХ 244 356,3 249 146,5 98,08
29 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 238 894,4 237 936,3 100,40
30 ALLIANZ УКРАЇНА 236 189,6 155 531,4 151,86
31 МЕГАПОЛІС СТ 214 035,0 181 887,0 117,67
32 БРОКБІЗНЕС 204 612,1 224 107,1 91,30
33 УКРФІНСТРАХ 168 917,6 104 721,7 161,30
34 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 165 479,0 132 055,4 125,31
35 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 150 685,7 73 157,2 205,98
36 МОТОР-ГАРАНТ 150 341,1 178 687,8 84,14
37 UTICO 137 361,0 150 796,0 91,09
38 БУСІН 132 100,3 141 642,1 93,26
39 ГРАВЕ УКРАЇНА 115 026,4 94 484,1 121,74
40 ОМЕГА 106 429,9 98 032,4 108,57
41 МЕГА-ГАРАНТ 102 314,5 84 877,2 120,54
42 САЛАМАНДРА 95 675,4 68 159,2 140,37
43 ТЕКОМ 77 077,1 86 541,0 89,06
44 КРОНА 74 052,8 55 004,1 134,63
45 ІНТЕР ЕКСПРЕС 68 665,1 45 164,0 152,04
46 РАРИТЕТ 64 206,0 68 967,5 93,10
47 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 62 403,6 49 151,5 126,96
48 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 57 003,6 36 086,6 157,96
49 МЕГА-ПОЛІС 53 088,1 50 750,9 104,61
50 ХАРЬКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 50 673,0 41 225,5 122,92
51 МИР 46 674,5 63 158,2 73,90
52 ВАН КЛІК 42 804,6 70 068,7 61,09
53 НІКО СТРАХУВАННЯ 39 996,5 43 091,2 92,82
54 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 37 876,0 7 552,6 501,50
55 ІНТЕР-ПЛЮС 36 934,0 442,6 8 344,78
56 КВОРУМ 36 027,0 32 836,0 109,72
57 ОБЕРІГ 32 054,4 15 931,0 201,21
58 ВЕЛТЛІНЕР 26 153,1 19 910,3 131,35
59 ГАРАНТІЯ СТ 26 077,5 22 084,5 118,08
60 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 8 755,4 28 424,6 30,80

Разом 26 385 432,3 22 718 392,9 116,14

Пряме страхування

Джерело: Insurance TOP
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, 

%

Рівень  
перестрахування, 

%

1 УНІКА 621 075,3 28,86 60,41 352 693,3 56,79 2,90
2 ПРОВІДНА 483 854,6 63,80 20,93 314 963,2 65,09 0,00
3 ІНГО УКРАЇНА 329 398,8 21,56 76,08 192 018,9 58,29 12,34
4 ARX 286 887,0 12,48 27,69 159 474,0 55,59 2,72
5 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 266 183,6 27,05 49,59 221 145,2 83,08 0,04
6 НАФТАГАЗСТРАХ 242 137,2 99,09 -2,74 170 919,9 70,59 9,17
7 КРАЇНА 170 897,9 39,65 36,09 107 379,1 62,83 0,14
8 PZU УКРАЇНА 139 937,9 8,19 6,43 82 208,3 58,75 52,83
9 ТАС СГ 127 647,7 7,03 49,56 73 921,6 57,91 0,00

10 УНІВЕРСАЛЬНА 109 668,2 11,55 90,44 44 543,6 40,62 0,00
11 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 103 425,9 36,50 77,51 76 117,2 73,60 0,00
12 UPSK 88 239,6 12,07 34,03 30 656,9 34,74 0,00
13 КНЯЖА 75 582,7 8,63 68,40 24 992,9 33,07 0,00

14
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

65 229,1 25,47 37,16 39 825,2 61,05 0,00

15 РАРИТЕТ 61 158,0 95,25 0,00 34 882,0 57,04 20,06
16 ВУСО 60 773,6 5,95 32,97 27 806,5 45,75 15,31

17
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

58 589,0 3,41 50,29 30 243,0 51,62 0,36

18 АСКА 58 405,0 6,12 11,42 44 313,0 75,87 5,66
19 ІНТЕР ЕКСПРЕС 45 896,1 66,83 35,86 31 383,0 68,38 22,38
20 МОТОР-ГАРАНТ 44 033,5 29,09 4,11 18 144,7 41,21 0,00
21 МЕГАПОЛІС СТ 42 231,0 19,53 247,72 13 423,0 31,78 0,00
22 КРОНА 42 201,6 56,86 36,98 27 310,7 64,71 6,30
23 МЕГА-ПОЛІС 36 369,0 68,31 1,97 30 356,9 83,47 3,71
24 САЛАМАНДРА 35 787,7 35,72 -11,87 15 642,9 43,71 8,38

25
ПРОСТО-
СТРАХУВАННЯ

28 394,9 11,55 -13,75 16 227,7 57,15 0,00

26 ОМЕГА 21 449,0 20,13 0,00 15 531,1 72,41 9,23

27
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

17 597,1 11,68 22,23 8 287,2 47,09 36,81

28 ОРАНТА 13 518,4 1,48 37,18 2 496,2 18,47 0,00
29 ОБЕРІГ 12 998,4 40,55 76,46 6 139,3 47,23 24,11
30 ЄВРОІНС УКРАЇНА 10 721,1 4,24 136,17 3 859,6 36,00 0,00

31
ЕКСПРЕС 
СТРАХУВАННЯ

8 579,4 2,35 0,31 4 493,6 52,38 0,00

32 БРОКБІЗНЕС 7 510,2 3,56 -29,34 6 166,7 82,11 0,00
33 ІНТЕР-ПЛЮС 6 567,1 17,66 0,00 481,7 7,34 45,85
34 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 5 486,0 13,91 0,00 1 898,8 34,61 0,00
35 ЕТАЛОН 4 860,3 1,30 -21,34 3 148,3 64,78 30,90
36 КРЕДО 3 994,4 0,50 -1,61 8 875,9 222,21 16,62
37 АЛЬЯНС 3 560,0 0,57 1 503,60 123,0 3,46 86,94
38 УКРФІНСТРАХ 3 362,9 1,99 59,07 5 108,3 151,90 0,00
39 ПЕРША 3 287,1 0,64 2 446,17 4 215,9 128,26 0,00
40 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 500,0 0,81 -9,79 1 314,0 52,56 0,00
41 ГРАВЕ УКРАЇНА 1 270,3 1,10 -45,37 793,8 62,49 0,00
42 МИР 1 131,2 1,41 0,77 664,2 58,72 12,38
43 ГАРДІАН 915,7 0,28 -7,72 553,1 60,40 0,00
44 ТЕКОМ 879,9 1,13 -94,92 3 691,3 419,51 0,00
45 ВЕЛТЛІНЕР 752,8 2,70 149,93 67,1 8,91 0,00
46 Ю.Ес.Ай. 539,0 0,18 235,62 16,6 3,08 0,00
47 ГАРАНТІЯ СТ 467,5 1,79 380,47 0,0 0,00 0,00

48
МІЖНАРОДНА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

356,7 0,62 0,00 0,0 0,00 0,00

49 НІКО СТРАХУВАННЯ 353,4 0,87 -22,04 98,4 27,84 0,00
50 МЕГА-ГАРАНТ 64,8 0,06 -7,30 8,9 13,73 0,00

Разом 3 756 727,6 14,60 39,06 2 258 625,7 60,12 6,00

ТОП50 на ринку добровільного медичного страхування за 12 місяців 2019 р.

Джерело: Insurance TOP
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень  
перестраху-

вання, %

1 КРЕДО 584 472,6 72,8 -9,1 119 468,8 20,4 45,1
2 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 142 108,4 14,4 -9,3 1 607,6 1,1 3,4
3 PZU УКРАЇНА 113 616,8 6,7 72,8 2 326,1 2,1 0,2
4 УНІКА 86 258,5 4,0 64,9 16 645,6 19,3 -0,2
5 УНІВЕРСАЛЬНА 79 242,2 8,3 76,7 8 638,0 10,9 0,5

6
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

37 987,0 11,9 48,3 840,0 2,2 1,7

7 ВУСО 37 893,8 3,7 254,5 263,5 0,7 17,0
8 ТАС СГ 15 975,0 0,9 57,7 1 753,3 11,0 0,3

9
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

15 755,0 0,9 24,8 383,0 2,4 6,7

10 УКРФІНСТРАХ 14 668,4 8,7 14,7 39,2 0,3 0,1
11 ОРАНТА 14 054,1 1,5 19,0 2 510,5 17,9 0,0

12
ЕКСПРЕС 
СТРАХУВАННЯ

13 286,2 3,6 -2,6 0,0 0,0 0,1

13 UPSK 10 758,7 1,5 78,4 881,0 8,2 0,5
14 МЕГА-ГАРАНТ 10 366,4 10,1 50,9 0,4 0,0 0,0
15 ГАРДІАН 10 040,7 3,1 622,1 29,8 0,3 5,8
16 ПРОВІДНА 8 460,3 1,1 -18,2 1 546,1 18,3 0,0
17 ІНГО УКРАЇНА 8 037,9 0,5 131,9 105,9 1,3 0,2
18 КРАЇНА 6 263,8 1,5 281,4 1 137,5 18,2 0,2
19 КНЯЖА 6 187,3 0,7 28,9 551,0 8,9 2,8

20
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

4 613,3 9,1 295,9 1,2 0,0 0,0

21 БРОКБІЗНЕС 4 442,7 2,10 7,75 889,5 20,02 0,26
22 Ю.Ес.Ай. 4 429,8 1,48 46,37 32,8 0,74 0,37

23
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

4 169,8 2,77 -0,79 1 081,4 25,93 0,16

24 ARX 3 273,0 0,14 -24,93 634,0 19,37 0,31
25 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 2 855,0 1,16 16,27 307,0 10,75 0,63

26
МІЖНАРОДНА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

2 773,7 4,85 267,57 63,1 2,27 0,00

27 АСКА 2 768,0 0,29 -14,99 914,0 33,02 1,30
28 НІКО СТРАХУВАННЯ 2 746,8 6,74 -42,60 9,1 0,33 0,00
29 ПЕРША 2 644,9 0,51 29,03 132,3 5,00 1,48
30 КРОНА 2 575,6 3,47 34,33 26,8 1,04 78,64
31 ЕТАЛОН 2 498,6 0,67 113,59 29,0 1,16 1,12
32 ІНТЕР-ПЛЮС 2 331,4 6,27 0,00 35,7 1,53 0,00

33
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

2 159,3 0,84 -32,05 106,1 4,91 7,27

34 ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 968,0 0,78 24,94 148,4 7,54 12,83
35 ОМЕГА 1 517,8 1,42 0,00 27,3 1,80 0,00
36 ГРАВЕ УКРАЇНА 1 508,5 1,31 48,20 110,9 7,35 4,43
37 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 1 501,4 0,53 24,31 43,6 2,90 -17,60
38 ТЕКОМ 1 318,7 1,70 160,92 218,1 16,54 0,00
39 САЛАМАНДРА 1 126,3 1,12 -20,19 19,7 1,75 0,00
40 МОТОР-ГАРАНТ 1 118,0 0,74 7,96 307,6 27,51 0,00
41 РАРИТЕТ 1 106,0 1,72 0,00 23,0 2,08 90,42
42 ВЕЛТЛІНЕР 1 001,1 3,59 38,14 37,6 3,76 0,00
43 АЛЬЯНС 908,0 0,15 -10,63 4,0 0,44 68,83
44 АЛЬФА-ГАРАНТ 831,0 0,27 0,24 3,0 0,36 0,00
45 БУСІН 725,8 0,41 -32,63 102,0 14,05 89,98
46 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 609,5 0,37 50,23 0,0 0,00 0,00
47 ОБЕРІГ 603,6 1,88 41,69 29,5 4,89 1,14
48 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 586,3 1,49 0,00 18,4 3,14 0,00
49 UTICO 352,0 0,20 128,57 11,0 3,13 0,00
50 ГАРАНТІЯ СТ 321,9 1,23 9,19 67,0 20,81 0,00
Разом 1 276 818,9 4,92 11,77 164 160,4 12,86 22,13

ТОП50 на ринку добровільного страхування від нещасних випадків за 12 місяців 2019 р.

Джерело: Insurance TOP
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 
платежів, 

%

Сума 
страхових 
виплат, 
тис.грн.

Рівень 
виплат, 

%

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 ARX 1 364 846,0 59,36 20,68 616 770,0 45,19 0,52

2 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 833 693,0 48,53 30,54 372 132,0 44,64 25,87

3 УНІКА 763 330,0 35,47 3,07 336 194,7 44,04 0,70

4 ІНГО УКРАЇНА 414 367,8 27,13 7,62 244 366,5 58,97 1,14

5 PZU УКРАЇНА 381 778,5 22,34 12,83 206 829,1 54,18 73,85

6 УНІВЕРСАЛЬНА 371 478,9 39,12 24,00 142 445,1 38,35 1,77

7 ТАС СГ 354 352,3 19,52 38,95 192 731,6 54,39 0,76

8 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 311 815,6 85,46 32,96 111 395,9 35,72 0,00

9 ВУСО 275 134,2 26,93 49,88 97 946,7 35,60 79,13

10 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 163 880,5 99,03 27,46 81 750,2 49,88 2,56

11 КНЯЖА 141 545,9 16,17 6,54 82 424,9 58,23 1,32

12 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 101 645,4 10,33 24,90 41 963,8 41,28 2,16

13 АЛЬФА-ГАРАНТ 96 085,0 31,31 164,67 9 464,0 9,85 6,07

14 ПРОВІДНА 89 077,1 11,75 -5,14 67 150,3 75,38 1,05

15 БРОКБІЗНЕС 80 446,1 38,08 18,13 35 289,1 43,87 0,00

16 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 78 226,5 31,82 -1,62 48 738,8 62,30 2,82

17 UPSK 73 998,4 10,12 35,90 23 011,2 31,10 1,20

18 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 72 646,9 25,64 -1,82 40 282,3 55,45 1,70

19 ЄВРОІНС УКРАЇНА 68 723,8 27,16 -10,45 50 934,0 74,11 6,01

20 КРАЇНА 65 304,8 15,15 22,20 38 774,2 59,37 11,98

21 ГРАВЕ УКРАЇНА 62 482,4 54,32 19,93 41 646,0 66,65 2,56

22 АСКА 61 857,0 6,48 0,01 38 757,0 62,66 24,17

23 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 60 644,4 23,68 -6,81 36 699,7 60,52 40,13

24 ПЕРША 56 401,2 10,98 27,56 31 280,5 55,46 23,75

25 ОРАНТА 47 262,2 5,17 31,50 24 921,6 52,73 2,07

26 АЛЬЯНС 33 561,0 5,40 27,40 14 521,0 43,27 11,78

27 ТЕКОМ 29 208,1 37,57 -11,93 11 806,2 40,42 25,33

28 НІКО СТРАХУВАННЯ 23 655,0 58,06 45,58 10 503,8 44,40 37,78

29 ГАРДІАН 20 549,1 6,29 55,77 13 229,4 64,38 38,34

30 САЛАМАНДРА 19 056,0 19,02 143,67 9 924,6 52,08 10,17

31 ВЕЛТЛІНЕР 18 736,7 67,21 85,16 6 764,5 36,10 16,03

32 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 7 828,8 5,20 21,05 4 221,3 53,92 5,07

33 ОМЕГА 7 773,5 7,30 0,00 3 933,8 50,61 23,29

34 ВАН КЛІК 7 445,9 14,41 -65,31 12 013,1 161,34 0,00

35 МЕГА-ПОЛІС 5 909,8 11,10 -8,40 4 036,4 68,30 0,20

36 Ю.Ес.Ай. 5 430,7 1,82 100,19 3 182,7 58,61 35,93

37 ОБЕРІГ 5 340,5 16,66 26,03 1 949,9 36,51 33,64

38 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 4 632,5 11,74 0,00 3 211,1 69,32 32,20

39 ЕТАЛОН 4 070,7 1,09 40,83 962,0 23,63 35,90

40 ІНТЕР-ПЛЮС 4 029,2 10,84 0,00 706,9 17,54 21,30

41 МЕГА-ГАРАНТ 3 449,8 3,37 12,95 773,8 22,43 35,56

42 УКРФІНСТРАХ 3 407,1 2,01 29,73 1 461,9 42,91 41,08

43 UTICO 3 354,0 1,89 159,60 515,0 15,35 8,23

44 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 2 955,0 5,16 -1,02 2 182,1 73,84 6,90

45 КРЕДО 2 400,4 0,30 28,34 259,9 10,83 44,09

46 КРОНА 2 100,9 2,83 -3,73 1 385,1 65,93 33,08

47 МОТОР-ГАРАНТ 1 347,2 0,89 267,69 253,0 18,78 21,29

48 МИР 1 323,9 1,65 74,17 174,2 13,16 17,00

49 ГАРАНТІЯ СТ 1 101,2 4,22 22,98 475,9 43,22 0,00

50 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 979,7 1,57 -19,21 349,3 35,65 42,82

Разом 6 610 670,6 25,83 19,91 3 122 696,1 47,24 13,27

ТОП50 на ринку КАСКО за 12 місяців 2019 р.

Джерело: Insurance TOP
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ТОП30 на ринку добровільного страхування на випадок хвороби за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага виду 
у портфелі стра-

ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 191 312,6 19,4 25,6 1 845,1 1,0 0,0
2 КРЕДО 72 347,3 9,0 -11,1 552,5 0,8 46,1
3 ВУСО 57 512,8 5,6 702,1 16 195,7 28,2 22,3
4 УНІКА 50 549,6 2,4 366,9 21 670,7 42,9 0,0
5 КРАЇНА 34 814,0 8,1 1 496,0 13 520,7 38,8 0,0
6 ТАС СГ 16 258,5 0,9 66,9 1 437,4 8,8 0,0
7 PZU УКРАЇНА 12 580,2 0,7 49,8 399,9 3,2 0,0
8 МЕГА-ГАРАНТ 11 028,9 10,8 30,8 4,4 0,0 0,0
9 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 4 387,8 2,9 -0,5 2 001,0 45,6 0,0

10 UPSK 3 487,3 0,5 -6,5 987,6 28,3 0,0
11 ГАРДІАН 2 299,7 0,7 3 327,3 273,0 11,9 0,0
12 КРОНА 2 238,9 3,0 34,2 8,8 0,4 81,4
13 НАФТАГАЗСТРАХ 2 034,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 943,0 0,1 -22,8 14,0 0,7 0,0
15 САЛАМАНДРА 1 612,9 1,6 28,8 0,0 0,0 0,0
16 АСКА 1 211,0 0,1 -23,2 212,0 17,5 0,0
17 УНІВЕРСАЛЬНА 1 092,2 0,1 -17,2 239,1 21,9 0,0
18 ПРОВІДНА 744,4 0,1 -23,2 76,2 10,2 0,0
19 КНЯЖА 453,0 0,05 8,37 70,8 15,63 0,00
20 ARX 441,0 0,02 -16,32 303,0 68,71 0,00
21 ІНТЕР ЕКСПРЕС 268,8 0,39 891,88 0,0 0,00 0,00
22 ОБЕРІГ 139,4 0,43 -55,51 74,2 53,23 0,00
23 ОРАНТА 107,4 0,01 0,56 0,6 0,56 0,00
24 АЛЬФА-ГАРАНТ 66,0 0,02 -38,32 3,0 4,55 0,00
25 ОМЕГА 57,9 0,05 0,00 0,0 0,00 0,00
26 АЛЬЯНС 56,0 0,01 16,67 6,0 10,71 0,00
27 ПЕРША 33,8 0,01 40,25 0,0 0,00 0,00
28 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 32,6 0,01 35,83 0,0 0,00 0,00
29 РАРИТЕТ 28,0 0,04 0,00 0,0 0,00 0,00

30
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

23,3 0,05 -68,43 0,0 0,00 0,00

Разом 469 162,3 2,22 56,57 59 895,7 12,77 10,24

ТОП10 на ринку добровільного страхування водного транспорту за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.

грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 МЕГАПОЛІС СТ 7 638,0 3,53 23,33 340,0 4,45 0,00
2 ГАРДІАН 4 333,5 1,33 48,94 0,0 0,00 68,95
3 УНІКА 1 699,6 0,08 -3,04 0,0 0,00 44,25
4 АСКА 1 649,0 0,17 992,05 0,0 0,00 41,42
5 ТЕКОМ 1 636,5 2,10 6,19 0,0 0,00 19,02
6 ІНГО УКРАЇНА 1 630,5 0,11 -11,64 3 812,8 233,84 33,80
7 АЛЬЯНС 1 510,0 0,24 -17,67 0,0 0,00 29,40
8 ПЕРША 784,9 0,15 0,00 0,0 0,00 70,48
9 БРОКБІЗНЕС 486,1 0,23 -20,60 0,0 0,00 30,55

10 ПРОВІДНА 256,4 0,03 -86,84 0,0 0,00 86,00
Разом 22 505,9 0,15 16,38 4 152,8 18,45 30,58

ТОП10 на ринку добровільного страхування відповідальності  
власників водного транспорту за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.

грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 ІНГО УКРАЇНА 995,2 0,07 -23,50 0,0 0,00 66,51
2 АЛЬЯНС 242,0 0,04 -45,86 0,0 0,00 57,44
3 ПРОВІДНА 186,4 0,02 20,41 0,0 0,00 54,45
4 БРОКБІЗНЕС 169,6 0,08 -25,68 0,0 0,00 44,52
5 КНЯЖА 130,0 0,01 56,82 0,0 0,00 71,46
6 ГАРДІАН 107,0 0,03 -61,22 0,0 0,00 192,99
7 МИР 98,1 0,12 73,63 39,0 39,76 0,00
8 ТЕКОМ 89,7 0,12 -31,00 0,0 0,00 0,00
9 РАРИТЕТ 71,0 0,11 0,00 0,0 0,00 8,45

10 UPSK 69,7 0,01 12,24 0,0 0,00 0,00
Разом 2 362,2 0,02 -22,12 39,0 1,65 55,19

Джерело: Insurance TOP
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ТОП40 на ринку ОСАЦВ за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 
платежів, 

%

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень 
перестра-

хування, %

1 ТАС СГ 604 503,5 33,30 25,64 284 092,9 47,00 2,47

2 ОРАНТА 526 969,6 57,66 10,32 227 442,1 43,16 0,00

3 UPSK 413 891,4 56,61 42,76 148 518,9 35,88 3,68

4 Ю.Ес.Ай. 261 623,8 87,45 8,89 173 815,9 66,44 0,00

5 КНЯЖА 252 167,1 28,81 21,61 117 973,0 46,78 63,65

6 PZU УКРАЇНА 213 371,5 12,48 4,69 124 513,7 58,36 56,47

7 ВУСО 209 563,2 20,51 31,43 80 653,7 38,49 0,05

8 АЛЬФА-ГАРАНТ 192 437,0 62,70 54,91 69 475,0 36,10 10,78

9 ARX 167 817,0 7,30 19,52 92 397,0 55,06 0,31

10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 165 873,0 9,66 12,65 86 199,0 51,97 0,00

11 УНІКА 164 418,0 7,64 -9,32 116 163,0 70,65 0,00

12 ІНГО УКРАЇНА 119 195,5 7,80 44,63 70 380,5 59,05 0,00

13 ЄВРОІНС УКРАЇНА 114 238,9 45,16 6,90 56 916,3 49,82 2,46

14 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 110 461,9 73,31 190,29 34 878,4 31,58 4,07

15 КРАЇНА 105 218,1 24,41 22,67 48 482,1 46,08 0,00

16 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 101 933,7 41,46 17,51 44 231,2 43,39 0,00

17 ГАРДІАН 97 419,1 29,83 79,52 29 569,2 30,35 6,57

18 ПРОВІДНА 93 944,6 12,39 -49,24 89 516,0 95,29 0,00

19 ЕТАЛОН 87 465,8 23,48 44,13 42 400,6 48,48 10,85

20 АСКА 84 502,0 8,86 -13,65 71 995,0 85,20 0,00

21 УНІВЕРСАЛЬНА 68 656,9 7,23 4,42 29 947,0 43,62 0,00

22 МЕГА-ГАРАНТ 67 356,2 65,83 18,19 21 119,9 31,36 0,00

23 ПЕРША 66 462,2 12,93 -9,81 43 642,0 65,66 2,04

24 КРЕДО 60 275,0 7,51 273,29 22 639,7 37,56 7,96

25 БРОКБІЗНЕС 44 850,3 21,23 -45,62 43 239,1 96,41 0,00

26
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

43 679,9 76,34 68,56 16 174,2 37,03 0,00

27 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 42 530,9 4,32 95,32 21 971,7 51,66 0,00

28
ХАРЬКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

41 122,1 81,15 41,89 20 254,7 49,26 0,00

29
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

37 628,1 14,69 11,43 18 613,3 49,47 3,46

30 САЛАМАНДРА 34 402,4 34,34 90,53 12 056,6 35,05 25,41

31 ОМЕГА 31 261,7 29,35 0,00 24 859,1 79,52 0,00

32 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 24 425,8 6,69 46,86 14 122,1 57,82 0,00

33 UTICO 23 823,0 13,45 -19,17 12 075,9 50,69 0,00

34 ГРАВЕ УКРАЇНА 22 796,2 19,82 41,47 15 057,0 66,05 0,00

35 ВАН КЛІК 22 243,8 43,05 -1,08 8 911,0 40,06 20,23

36 ГАРАНТІЯ СТ 18 047,0 69,15 19,48 6 571,2 36,41 0,00

37 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 15 661,3 39,70 0,00 3 724,5 23,78 0,00

38 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 5 089,3 1,80 18,43 3 501,0 68,79 0,00

39 ОБЕРІГ 3 537,6 11,04 0,00 18,7 0,53 0,00

40 МОТОР-ГАРАНТ 2 949,9 1,95 -55,23 3 780,6 128,16 0,00

Разом 4 763 814,3 19,66 19,55 2 351 892,8 49,37 7,90

Джерело: Insurance TOP
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ТОП25 на ринку ДЦВ за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага виду у 
портфелі 

страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 ПЕРША 48 090,0 9,36 -42,91 12 547,3 26,09 47,57
2 ТАС СГ 46 489,5 2,56 66,78 8 681,3 18,67 2,70
3 МЕГАПОЛІС СТ 32 952,0 15,24 4,58 1 518,0 4,61 0,00
4 ARX 27 049,0 1,18 13,59 6 033,0 22,30 0,17
5 PZU УКРАЇНА 25 273,4 1,48 5,59 8 013,3 31,71 11,78
6 ІНГО УКРАЇНА 21 725,9 1,42 34,28 4 356,6 20,05 0,00
7 УНІКА 20 345,5 0,95 28,99 4 179,2 20,54 7,44

8
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

13 579,0 0,79 28,13 1 035,0 7,62 2,98

9 ОРАНТА 10 209,6 1,12 132,10 973,3 9,53 0,00
10 UPSK 10 036,4 1,37 526,41 505,0 5,03 0,02
11 КНЯЖА 9 105,5 1,04 18,61 1 882,0 20,67 4,62
12 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 8 870,1 3,61 15,67 1 326,6 14,96 1,56
13 ВУСО 8 692,3 0,85 33,75 566,3 6,51 0,00
14 ALLIANZ УКРАЇНА 8 535,3 3,60 24,03 3 099,5 36,31 10,30
15 УНІВЕРСАЛЬНА 7 583,7 0,80 -3,16 355,4 4,69 -0,73
16 КРАЇНА 7 005,7 1,63 40,80 1 734,5 24,76 44,84
17 АЛЬЯНС 5 701,0 0,92 31,27 0,0 0,00 93,62
18 ЄВРОІНС УКРАЇНА 4 952,7 1,96 22,21 1 317,1 26,59 16,91
19 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 4 694,4 0,48 91,94 3 326,0 70,85 6,56
20 БРОКБІЗНЕС 4 423,0 2,09 83,92 518,0 11,71 0,00
21 ГАРДІАН 4 237,9 1,30 325,32 1 267,6 29,91 2,07
22 АСКА 2 949,0 0,31 -4,93 2 554,0 86,61 0,00
23 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 2 367,5 0,65 30,68 711,8 30,07 0,00
24 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 366,0 0,77 9,98 492,0 20,79 0,00
25 Ю.Ес.Ай. 2 261,2 0,76 93,78 342,0 15,12 12,74

Разом 230 526,0 1,35 42,65 41 349,8 17,94 5,94

Джерело: Insurance TOP

ТОП25 на ринку добровільного страхування медичних витрат за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія
Сума страхових 

платежів,  
тис.грн.

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень перестраху-
вання, %

1 PZU УКРАЇНА 267 640 64 744 24,19 0,10

2
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

205 824 75 128 36,50 1,52

3 КНЯЖА 172 196 10 554 6,13 3,23
4 ГАРДІАН 158 602 1 360 0,86 9,75
5 ВУСО 156 702 40 839 26,06 27,21
6 ТАС СГ 90 500 21 278 23,51 0,15
7 УКРФІНСТРАХ 66 476 38 000 57,16 0,00

8 ПРОВІДНА 58 299 6 455 11,07 0,00

9 ARX 49 171 20 216 41,11 0,00
10 УНІВЕРСАЛЬНА 47 149 8 563 18,16 0,00
11 ПЕРША 32 685 7 637 23,37 0,00
12 ІНГО УКРАЇНА 31 470 9 444 30,01 0,60
13 УНІКА 26 917 7 772 28,87 -0,30
14 ОРАНТА 22 701 4 770 21,01 0,00
15 КРОНА 22 417 397 1,77 61,96
16 ЕТАЛОН 21 870 1 850 8,46 0,00
17 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 15 979 3 849 24,09 2,20
18 UPSK 13 257 1 294 9,76 0,00
19 АСКА 12 979 1 680 12,94 1,56
20 ГРАВЕ УКРАЇНА 11 829 1 064 8,99 17,90
21 ІНТЕР-ПЛЮС 11 758,0 927,9 7,89 0,05
22 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 11 511,1 1 552,0 13,48 0,00
23 НІКО СТРАХУВАННЯ 11 040,4 3 628,3 32,86 0,00
24 Ю.Ес.Ай. 8 958,7 603,3 6,73 0,00
25 БРОКБІЗНЕС 4 016,2 1 345,5 33,50 0,00

Разом 2 804 143,2 339 208,5 12,10 3,02
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ТОП25 на ринку страхування майна за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 ARX 293 639,0 12,77 11,23 61 588,0 20,97 10,83
2 АСКА 242 230,0 25,39 34,74 4 781,0 1,97 83,64
3 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 224 043,0 13,04 -13,85 3 838,0 1,71 79,39
4 АЛЬЯНС 222 061,0 35,72 11,75 780,0 0,35 88,21
5 PZU УКРАЇНА 163 292,7 9,55 0,51 98 214,6 60,15 51,67
6 ІНГО УКРАЇНА 155 280,2 10,17 44,94 8 148,6 5,25 61,48
7 УНІКА 124 192,5 5,77 -53,07 449 666,0 362,07 57,36
8 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 113 824,7 11,57 71,21 6 876,8 6,04 10,41
9 УНІВЕРСАЛЬНА 90 918,7 9,57 1,76 278 322,5 306,12 51,25

10 ЕТАЛОН 72 469,0 19,46 115,76 28 154,7 38,85 27,71
11 ВУСО 66 295,6 6,49 4,29 13 531,5 20,41 34,88
12 ALLIANZ УКРАЇНА 51 737,0 21,84 50,01 2 299,4 4,44 60,61
13 UPSK 48 402,9 6,62 24,70 3 071,9 6,35 5,08
14 ТАС СГ 41 424,4 2,28 5,78 4 136,0 9,98 10,45

15
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

38 782,3 15,14 -43,13 74,7 0,19 79,29

16 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 29 981,7 10,58 5,59 730,5 2,44 18,79
17 ТЕКОМ 25 172,2 32,38 0,07 12 738,9 50,61 22,68
18 МОТОР-ГАРАНТ 20 165,2 13,32 -49,07 0,0 0,00 93,48
19 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 19 246,7 30,84 12,07 0,0 0,00 1,28
20 БРОКБІЗНЕС 12 602,2 5,97 -10,77 2 685,5 21,31 21,71
21 ГАРДІАН 12 199,6 3,74 169,63 5 127,8 42,03 2,54
22 МЕГАПОЛІС СТ 10 448,0 4,83 -7,05 9,0 0,09 0,00
23 ПЕРША 10 412,8 2,03 50,39 5 401,6 51,87 30,24
24 ОМЕГА 9 779,9 9,18 0,00 381,1 3,90 42,07
25 ЄВРОІНС УКРАЇНА 9 487,0 3,75 -34,96 68,4 0,72 64,50

Разом 2 180 086,7 8,73 2,14 996 010,7 45,69 50,23

Джерело: Insurance TOP

ТОП25 на ринку добровільного страхування від вогню та стихійних явищ  
за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень 
перестраху-

вання, %

1 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 394,0 15,10 -7,19 11 552,0 4,45 80,57
2 АСКА 256 370,0 26,88 28,56 5 722,0 2,23 91,33
3 УНІКА 103 794,6 4,82 -27,50 3 532,4 3,40 51,45
4 АЛЬЯНС 91 217,0 14,67 16,29 1 344,0 1,47 86,08
5 ОРАНТА 84 381,7 9,23 8,13 11 156,0 13,22 0,48
6 ІНГО УКРАЇНА 60 533,8 3,96 72,34 3 968,7 6,56 58,33
7 ЕТАЛОН 49 284,1 13,23 81,56 0,0 0,00 33,42
8 ALLIANZ УКРАЇНА 37 820,8 15,96 45,90 4 192,3 11,08 61,90
9 ВУСО 35 442,8 3,47 -13,43 0,0 0,00 2,86

10 ТАС СГ 34 095,3 1,88 11,95 24 920,1 73,09 10,84
11 КНЯЖА 21 442,0 2,45 -10,41 29 802,8 138,99 49,23
12 МОТОР-ГАРАНТ 19 559,8 12,92 -49,88 0,0 0,00 96,31
13 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 19 285,3 30,90 13,29 0,0 0,00 1,30
14 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 17 723,9 6,26 -2,03 2 110,3 11,91 15,82
15 ОМЕГА 16 222,3 15,23 0,00 7 495,6 46,21 26,52
16 БРОКБІЗНЕС 12 529,4 5,93 0,89 42,4 0,34 21,84
17 МИР 10 102,3 12,56 -14,41 0,0 0,00 97,44
18 ЄВРОІНС УКРАЇНА 9 559,3 3,78 -34,69 58,1 0,61 64,28
19 УНІВЕРСАЛЬНА 7 050,0 0,74 -4,87 824,9 11,70 31,48
20 МЕГАПОЛІС СТ 6 458,0 2,99 -43,74 104,0 1,61 0,03
21 ПЕРША 5 317,4 1,03 21,14 53,3 1,00 7,87
22 UTICO 5 028,0 2,84 -64,07 0,0 0,00 0,38
23 ГАРДІАН 4 837,7 1,48 59,52 236,7 4,89 6,41
24 КРАЇНА 4 319,0 1,00 -2,38 0,0 0,00 20,54
25 ГРАВЕ УКРАЇНА 3 784,1 3,29 -5,14 2 087,3 55,16 24,26

Разом 1 195 834,2 5,71 1,30 110 201,0 9,22 60,25



Ризикове страхування

ТОП25 на ринку добровільного страхування вантажів і багажу за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬЯНС 115 838,0 18,64 20,40 0,0 0,00 87,52

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

75 897,0 4,42 -24,80 922,0 1,21 77,31

3 МЕГАПОЛІС СТ 71 088,0 32,88 -6,91 3 362,0 4,73 -1,10
4 ALLIANZ УКРАЇНА 59 383,3 25,07 47,91 8 811,2 14,84 41,61
5 УНІКА 43 604,0 2,03 3,28 29 727,0 68,17 76,91
6 ІНГО УКРАЇНА 38 374,0 2,51 14,46 12 595,0 32,82 51,35
7 UTICO 37 613,0 21,23 60,64 363,0 0,97 0,04
8 КВОРУМ 35 742,0 99,21 9,00 6 050,0 16,93 42,01
9 PZU УКРАЇНА 27 753,2 1,62 3,92 1 959,9 7,06 21,06

10
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

22 430,0 7,03 18,66 76,0 0,34 0,00

11 ВУСО 20 464,3 2,00 -31,83 0,0 0,00 36,06
12 ARX 20 429,0 0,89 75,78 1 760,0 8,62 50,10
13 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 14 810,9 23,73 169,75 0,0 0,00 0,00
14 МИР 14 480,3 18,00 7,51 0,0 0,00 98,27
15 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 13 095,6 4,62 -22,86 735,5 5,62 19,25
16 ЄВРОІНС УКРАЇНА 10 813,5 4,27 -9,75 505,1 4,67 39,10
17 ТАС СГ 9 424,5 0,52 30,29 1 736,2 18,42 5,29

18
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

8 404,9 3,28 -52,46 0,0 0,00 62,05

19 ГРАВЕ УКРАЇНА 7 319,2 6,36 4,12 1 861,6 25,43 40,81
20 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 7 282,8 0,74 -30,43 218,5 3,00 15,00
21 УКРФІНСТРАХ 7 109,1 4,20 8,93 0,0 0,00 2,70
22 УНІВЕРСАЛЬНА 6 408,5 0,67 -4,96 19,7 0,31 0,05
23 ТЕКОМ 6 244,7 8,03 297,83 0,0 0,00 1,85
24 КНЯЖА 4 465,3 0,51 -7,99 520,3 11,65 38,59
25 ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ 3 335,5 8,46 0,00 0,0 0,00 0,40

Разом 715 899,9 2,83 5,62 73 008,9 10,20 44,15

ТОП25 на ринку добровільного страхування фінансових ризиків за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 97 188,5 9,88 25,24 159,1 0,16 0,21
2 КРЕДО 73 286,0 9,13 -9,83 232,3 0,32 46,80
3 УНІКА 63 683,6 2,96 -37,13 348 586,3 547,37 63,23
4 АЛЬЯНС 53 337,0 8,58 -28,43 30 085,0 56,41 92,88
5 ІНГО УКРАЇНА 44 526,5 2,91 47,60 0,0 0,00 74,10
6 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 41 643,0 2,42 22,78 6 100,0 14,65 66,01
7 ВУСО 28 181,3 2,76 174,18 16 644,1 59,06 44,70
8 ТАС СГ 26 326,2 1,45 146,39 147,1 0,56 0,00

9
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

26 314,0 8,25 79,24 13 971,0 53,09 0,23

10 ALLIANZ УКРАЇНА 24 845,9 10,49 105,73 0,0 0,00 68,89
11 АСКА 24 002,0 2,52 200,10 0,0 0,00 96,20
12 PZU УКРАЇНА 20 317,1 1,19 -10,93 208,5 1,03 80,78
13 МЕГАПОЛІС СТ 19 986,0 9,24 22,47 0,0 0,00 0,00
14 УКРФІНСТРАХ 12 137,2 7,18 24,63 16 723,1 137,78 0,00
15 УНІВЕРСАЛЬНА 9 578,3 1,01 115,30 6,2 0,06 71,09
16 ARX 8 178,0 0,36 37,49 0,0 0,00 63,28
17 UTICO 6 912,0 3,90 -10,32 0,0 0,00 0,00
18 МИР 5 552,7 6,90 -45,71 0,0 0,00 119,73
19 ЕТАЛОН 4 818,6 1,29 214,69 11,9 0,25 0,00
20 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 4 471,1 1,58 -13,00 0,0 0,00 16,67

21
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

2 918,2 1,14 2 939,79 0,0 0,00 81,93

22 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 2 506,2 4,02 -63,31 0,0 0,00 0,00
23 ЄВРОІНС УКРАЇНА 2 274,9 0,90 -11,58 0,0 0,00 81,25
24 ПЕРША 1 521,9 0,30 -7,94 10,7 0,70 0,00
25 КНЯЖА 1 292,7 0,15 -6,54 0,0 0,00 77,98

Разом 605 798,9 2,97 9,96 432 885,3 71,46 46,00

Джерело: Insurance TOP
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ТОП15 на ринку страхування сільськогосподарської продукції за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 PZU УКРАЇНА 98 376,3 5,76 4,67 51 688,5 52,54 84,91

2 ARX 43 984,0 1,91 176,68 27 875,0 63,38 68,05

3 ЕТАЛОН 30 132,3 8,09 591,12 2 107,8 7,00 29,08

4 АСКА 19 778,0 2,07 12,74 1 636,0 8,27 53,13

5 ІНГО УКРАЇНА 12 375,6 0,81 -44,46 23 717,0 191,64 41,80

6 УНІВЕРСАЛЬНА 7 837,2 0,83 -88,14 54,7 0,70 32,69

7 БРОКБІЗНЕС 4 531,6 2,15 -3,05 0,0 0,00 0,00

8 ІНТЕР-ПЛЮС 1 770,8 4,76 0,00 0,0 0,00 0,00

9 UPSK 1 694,1 0,23 29,03 149,3 8,81 12,26

10 ТАС СГ 1 390,1 0,08 1,53 138,0 9,93 23,34

11 КРЕДО 1 260,5 0,16 -74,38 0,0 0,00 35,34

12 КРАЇНА 898,7 0,21 -86,42 0,0 0,00 43,21

13 АЛЬЯНС 816,0 0,13 -50,69 0,0 0,00 -11,76

14 ГАРАНТІЯ СТ 553,8 2,12 -14,05 113,6 20,51 0,00

15 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 435,5 0,29 0,00 0,0 0,00 56,21

Разом 226 288,9 1,27 -7,81 107 611,1 47,55 62,77

ТОП15 на ринку обов'язкового страхування цивільної авіації за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст  
страхових 

платежів, %

Сума  
страхових 
виплат,  
тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 БУСІН 130 217,9 73,12 -14,54 6 869,70 5,28 66,18

2 УНІВЕРСАЛЬНА 120 265,9 12,66 25,34 0,00 0,00 86,73

3 УКРФІНСТРАХ 60 166,3 35,58 193,71 0,00 0,00 78,52

4 МОТОР-ГАРАНТ 56 280,0 37,18 71,56 188,90 0,34 57,38

5 АЛЬЯНС 27 531,0 4,43 -57,20 0,00 0,00 88,54

6 МИР 27 046,2 33,62 9 872,79 0,00 0,00 3,73

7 ВУСО 15 764,8 1,54 66,15 0,00 0,00 76,53

8 АСКА 15 027,0 1,58 30,73 6 816,00 45,36 80,74

9 БРОКБІЗНЕС 14 239,4 6,74 121,85 0,00 0,00 46,32

10 ТАС СГ 10 994,6 0,61 -19,76 1 200,00 10,91 111,63

11 PZU УКРАЇНА 10 656,0 0,62 -87,17 5 818,20 54,60 -56,46

12 ІНГО УКРАЇНА 6 157,3 0,40 -78,39 0,00 0,00 -10,80

13 ГАРДІАН 3 962,7 1,21 35,03 13,50 0,34 45,27

14 UPSK 2 441,6 0,33 162,88 0,00 0,00 23,89

15 ОМЕГА 1 197,0 1,12 0,00 0,00 0,00 23,37

Разом 504 366,2 2,97 -3,91 20 906,30 4,15 66,54

ТОП на ринку обов'язкового страхування "Зеленая карта" за 12 місяців 2019 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%
1 ТАС СГ 367 406,9 20,24 34,58 110 302,6 30,02 29,45

2 ПЕРША 261 464,7 50,88 5,40 114 798,7 43,91 27,96

3 ІНГО УКРАЇНА 194 366,2 12,72 14,06 83 018,5 42,71 30,99

4 КНЯЖА 176 153,3 20,12 55,99 75 800,1 43,03 62,30

5 ОРАНТА 151 216,2 16,55 39,77 50 641,0 33,49 33,54

6 PZU УКРАЇНА 145 951,3 8,54 14,10 37 635,8 25,79 9,19

7 АСКА 176 153,3 20,12 55,99 75 800,1 43,03 62,30

8 UTICO 72 080,0 40,69 -9,90 38 750,0 53,76 29,80

Разом 1 440 853,6 16,98 21,37 538 197,7 37,35 31,88

Джерело: Insurance TOP
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Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО          КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 КНЯЖА 81 221,9 10 242,5 39 609,2 394,2 787,4 3 084,4 18 367,1 114,8 7 234,8 1 387,5 23 197,0

2 ARX 50 637,8 38 471,9 3 255,0 4 622,8 104,4 2 056,4 256,1 590,1 0,0 1 281,1 н/д

3 СГ ТАС 39 335,8 7 312,6 22 260,8 17,8 639,5 1 180,9 2 326,8 80,5 2 795,8 2 721,1 21 808,5

4 КРАЇНА 32 529,0 1 454,0 9 428,0 18 610,0 72,0 568,0 0,0 0,0 0,0 2 397,0 16 355,5

5 PZU УКРАЇНА 32 496,5 7 035,3 4 920,0 191,7 3 658,8 477,9 11 061,7 1,3 2 331,1 2 818,7 9 225,0

6 ОРАНТА 28 926,5 695,1 22 192,7 433,4 331,5 2 339,7 457,0 0,1 2 141,3 335,7 7 924,8

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

23 230,9 20 718,5 1 681,3 0,0 71,6 607,9 101,3 2,2 0,0 48,1 9 986,6

8 ІНГО УКРАЇНА 14 878,8 8 871,1 1 709,0 156,8 44,5 479,8 214,1 0 2 468,9 934,7 н/д

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 303 257,2 94 801,0 105 056,0 24 426,7 5 709,7 10 795,0 32 784,0 789,0 16 971,9 11 923,9 88 497,4

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 90 055,9 12 067,7 18 842,1 1 102,4 733,5 1 560,1 3 664,0 175,2 45 888,0 6 023,0 33 660,6

2 PZU УКРАЇНА 64 655,1 11 773,1 12 879,1 554,7 3 928,1 1 774,1 10 499,1 152,2 18 493,8 4 601,0 21 860,4

3 КНЯЖА 34 470,5 4 800,7 5 698,8 307,6 313,9 876,3 758,7 357,7 20 163,0 1 193,8 8 064,9

4 ОРАНТА 31 492,0 396,0 12 360,7 49,8 205,7 5 321,9 245,9 0,0 12 630,9 281,1 5 203,8

5 ІНГО УКРАЇНА 19 337,9 3 111,9 1 003,6 1,7 12,3 1 190,2 135,0 0 13 096,7 786,5 н/д

6 ARX 8 515,3 5 664,3 729,1 360,0 14,7 413,8 170,3 2,7 0,0 1 160,5 н/д

7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 8 097,9 6 726,3 488,2 0,0 27,4 225,1 63,5 0,0 0,0 567,4 4 797,2

8 КРАЇНА 6 835,0 982,0 1 311,0 24,0 7,0 18,0 0,0 0,0 0,0 4 493,0 1 965,6

9 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 1 218,3 220,8 904,8 0,0 15,5 31,2 0,0 0,0 0,0 46,0 372,4

10 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 8,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 304,7

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 264 686,6 45 742,7 54 217,3 2 400,6 5 258,0 11 410,7 15 536,4 696,0 110 272,5 19 152,3 76 229,6

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 АЛЬЯНС 529 609,0 7 362,0 0,0 269,0 268,0 284 224,0 2 119,0 21 480,0 0,0 213 887,0 43 629,0

2 ARX 293 549,9 109 709,9 17 670,7 3 319,9 336,0 156 990,8 1 441,1 1 201,5 0,0 2 880,0 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

190 058,8 100 282,3 19 994,8 3 160,8 485,2 57 106,1 576,3 2 909,9 0,0 5 543,4 63 004,8

4 PZU УКРАЇНА 110 151,4 24 730,8 23 093,4 5 001,9 10 644,6 5 272,3 22 801,2 4 734,5 6 093,6 7 779,3 40 018,4

5 СГ ТАС 94 263,2 17 087,0 47 480,2 7 077,7 1 104,9 2 769,2 5 872,5 558,3 6 026,6 6 286,9 36 885,0

6 КНЯЖА 49 876,7 3 582,5 13 923,1 25 455,1 311,5 1 948,4 1 853,1 1,8 1 492,6 1 308,5 12 191,2

7 ІНГО УКРАЇНА 45 305,0 21 908,3 5 911,4 9 761,4 68,6 1 571,9 477,1 356,2 2 677,2 2 572,9 н/д

8 КРАЇНА 33 120,0 2 701,0 8 073,0 20 155,0 176,0 167,0 0,0 104,0 0,0 1 744,0 19 656,3

9 ОРАНТА 28 420,9 1 393,1 23 419,3 259,4 386,5 156,5 679,3 705,3 778,4 643,1 9 426,7

10
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

2 875,7 704,0 1 823,9 59,0 79,2 140,0 0,0 0,0 0,0 69,6 1 500,6

11 НІКО СТРАХУВАННЯ 1 164,2 1 164,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,0

12 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 27,4 0,1 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 1 378 422,3 290 625,1 161 389,8 74 519,2 13 860,4 510 373,4 35 819,7 32 051,6 17 068,4 242 714,7 226 598,0

Донецька область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

115 278,8 2 927,4 89 158,0 14 637,8 2 455,7 1 544,8 0,0 335,4 0,0 4 219,7 36 744,7

2 СГ ТАС 78 269,7 6 120,1 19 511,4 45 781,3 529,7 748,9 1 171,5 0,0 2 572,8 1 834,1 32 978,7

3 PZU УКРАЇНА 6 448,6 485,2 1 797,3 63,8 871,6 12,8 2 068,5 0,9 594,2 554,4 2 431,2

4 ARX 4 507,6 3 706,9 615,0 21,6 17,0 6,3 70,9 0,0 0,0 69,9 н/д

5 КРАЇНА 2 500,0 59,0 264,0 2 148,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 23,0 1 347,9

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 207 004,8 13 298,6 111 345,7 62 652,5 3 877,0 2 315,8 3 310,8 336,3 3 167,0 6 701,1 73 502,5
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Житомирська область

Закарпатська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО     КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 81 064,2 22 966,8 36 309,8 13,5 936,2 4 323,3 2 470,7 3 554,2 5 328,3 5 161,4 28 432,9

2 ОРАНТА 25 636,8 278,5 15 919,2 331,6 284,7 7 298,4 441,7 0,2 555,9 526,6 7 943,0

3 PZU УКРАЇНА 23 164,7 5 878,9 4 087,4 195,1 2 631,5 142,3 6 673,7 17,5 2 031,9 1 506,3 6 503,3

4 КНЯЖА 19 410,8 2 048,6 9 941,7 2 532,1 270,2 357,4 2 042,5 0,0 1 493,5 724,8 32 868,4

5 ARX 12 041,1 10 493,4 912,8 139,6 23,4 187,8 159,7 0,0 0,0 124,3 н/д

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

11 727,3 8 688,0 1 643,1 0,0 346,5 743,9 81,6 0,0 0,0 224,2 4 581,2

7 ІНГО УКРАЇНА 9 196,4 5 574,8 1 358,0 0,9 42,7 575,4 180,2 0 908,8 555,6 н/д

8 КРАЇНА 3 476,0 219,0 1 091,0 8,0 27,0 208,0 0,0 11,0 0,0 1 912,0 1 092,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 185 717,4 56 148,1 71 263,0 3 220,8 4 562,2 13 836,5 12 050,1 3 583,0 10 318,4 10 735,3 81 420,8

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО       КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 48 454,7 10 684,3 8 437,0 0,9 114,3 1 621,6 2 942,6 45,8 22 697,8 1 910,4 28 573,2

2 ОРАНТА 43 721,5 682,8 13 249,2 171,4 380,8 5 225,7 1 495,4 0,1 22 143,3 372,8 4 838,0

3 PZU УКРАЇНА 37 116,4 5 919,3 5 428,9 184,1 2 623,3 753,7 7 752,2 15,3 10 321,1 4 118,6 8 750,1

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

31 096,5 20 606,4 3 737,0 0,0 64,9 3 847,8 572,4 7,0 0,0 2 261,0 9 140,5

5 КНЯЖА 27 807,4 580,8 5 184,1 1,0 158,3 305,7 3 553,4 0,0 17 895,6 128,6 7 165,1

6 ARX 24 186,8 15 920,3 5 235,5 297,8 24,6 1 280,5 515,8 58,9 0,0 853,3 н/д

7 ІНГО УКРАЇНА 14 207,0 2 549,9 2 158,0 133,2 55,1 79,5 187,3 0 7 813,5 1 230,7 н/д

8 КРАЇНА 4 000,0 775,0 3 034,0 1,0 2,0 16,0 0,0 0,0 0,0 172,0 1 304,5

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 230 590,3 57 718,7 46 463,7 789,4 3 423,2 13 130,4 17 019,1 127,1 80 871,2 11 047,3 59 771,4

Запорізька область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО       КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 КРЕДО 802 998,8 2 400,4 60 275,0 3 994,4 584 472,6 1 704,4 0,0 229,8 0,0 149 922,2 153 033,4

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

222 363,1 127 570,1 39 329,3 4 358,3 606,2 36 649,7 2 085,9 5 640,8 0,0 6 122,8 70 694,9

3 МОТОР-ГАРАНТ 148 827,3 1 347,2 2 684,5 41 942,0 1 078,4 20 186,3 1 555,2 2 843,2 0,0 77 190,5 21 857,6

4 ARX 84 957,1 65 033,3 9 970,0 1 884,0 178,7 4 393,9 1 045,2 113,6 0,0 2 338,4 н/д

5 СГ ТАС 47 542,0 8 659,0 26 997,8 2 207,4 709,8 1 253,3 2 454,8 3,7 1 898,7 3 357,5 19 183,6

6 PZU УКРАЇНА 37 051,4 8 064,2 5 393,3 708,4 3 702,0 2 007,2 10 437,1 272,1 3 713,3 2 753,8 15 595,6

7 КРАЇНА 29 120,0 3 026,0 5 585,0 19 675,0 39,0 142,0 0,0 61,0 0,0 592,0 13 659,9

8 ОРАНТА 25 422,0 2 047,7 17 958,0 234,6 277,5 275,4 477,3 110,0 3 748,4 293,1 6 536,0

9 ІНГО УКРАЇНА 19 435,4 1 066,9 1 255,3 15 436,7 357,4 590,4 323,7 115,6 166,7 122,7 н/д

10 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 13 136,0 2 225,6 9 892,3 324,1 119,1 190,1 41,6 0,0 0,0 343,2 6 161,7

11 КНЯЖА 7 969,4 1 074,0 5 517,8 0,8 69,0 262,7 402,5 0,0 471,1 171,5 2 159,3

12
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

6 244,5 523,1 3 390,4 1 120,6 318,3 31,0 0,0 0,0 0,0 861,0 3 050,9

13 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 2 539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8

14 НІКО СТРАХУВАННЯ 876,9 876,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 506,9

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 1 448 483,0 223 914,5 188 248,7 91 886,3 591 928,0 70 225,5 18 823,3 9 389,8 9 998,2 244 068,7 312 489,6
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м.Київ та Київська обл.

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО     КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 1 273 298,6 684 966,1 72 072,9 262 459,2 1 336,7 109 947,0 37 659,4 16 827,3 0,0 88 030,1 н/д

2 ІНГО УКРАЇНА 1 182 672,9 304 499,9 69 753,9 291 740,0 7 064,1 199 735,2 21 608,5 35 399,9 96 679,6 156 191,6 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

802 906,1 250 478,9 48 199,6 49 561,2 11 414,8 357 609,2 8 125,5 37 929,8 0,0 39 587,1 193 161,1

4 PZU УКРАЇНА 749 699,6 133 882,2 55 227,4 106 990,5 33 804,5 133 372,3 68 740,1 19 903,7 13 966,1 183 812,9 361 025,1

5 СГ ТАС 612 555,5 161 936,5 127 159,5 60 256,6 4 754,1 40 310,1 27 280,4 3 926,5 80 834,7 106 097,0 257 653,8

6
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

318 852,0 0,0 0,0 0,0 37 987,0 0,0 205 824,0 22 430,0 0,0 52 611,0 97 538,0

7 Ю.Ес.Ай. 299 165,6 5 430,7 261 623,8 539,0 4 429,8 3 591,9 8 958,7 834,4 0,0 13 757,3 182 897,5

8 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 283 337,7 72 646,9 5 089,3 103 425,9 1 501,4 47 705,6 0,0 13 095,6 0,0 39 873,0 124 500,0

9 НАФТАГАЗСТРАХ 244 356,3 10,3 0,0 242 137,2 115,2 19,0 0,0 0,0 0,0 2 074,6 170 922,4

10
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

242 809,0 54 873,1 32 806,5 65 226,7 2 076,6 38 517,6 0,0 8 125,0 0,0 41 183,5 90 429,0

11 ОРАНТА 242 786,3 18 869,1 120 804,5 5 669,2 2 754,9 9 972,8 8 471,6 557,9 44 655,8 31 030,5 138 881,1

12 КРАЇНА 221 364,0 41 234,8 24 964,1 104 679,9 5 456,8 3 269,2 0,0 926,0 0,0 40 833,2 119 718,8

13 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 178 932,4 61 989,9 60 931,1 24 585,4 1 853,9 5 217,9 1 543,7 2 218,8 0,0 20 591,7 83 229,6

14 УКРФІНСТРАХ 169 090,9 3 407,1 0,0 3 362,9 14 668,4 233,4 66 476,2 7 109,1 0,0 73 833,8 61 376,4

15 ВІ ДІ СТРАХУВАННЯ 165 479,0 163 880,5 0,0 0,4 609,5 969,6 0,2 2,0 0,0 16,8 81 750,2

16 КНЯЖА 159 277,8 67 782,3 26 742,4 29 261,2 1 208,9 8 025,3 8 394,3 3 493,9 5 830,4 8 539,0 79 307,5

17 КРОНА 74 219,0 2 100,9 0,0 42 201,6 2 575,6 1 197,4 22 417,3 21,2 0,0 3 705,0 29 128,2

18 РАРИТЕТ 64 208,0 97,0 0,0 61 158,0 1 106,0 44,0 0,0 1 657,0 18,0 128,0 35 421,0

19 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 62 403,7 979,8 0,0 0,0 37,7 38 532,1 23,6 14 810,9 0,0 8 019,6 361,6

20 КВОРУМ 36 027,0 -5,0 0,0 0,0 264,0 26,0 0,0 35 742,0 0,0 0,0 6 380,0

21 НІКО СТРАХУВАННЯ 32 987,4 15 902,1 0,0 353,4 2 746,7 279,1 11 040,5 773,1 0,0 1 892,5 13 297,9

22 АЛЬЯНС 9 575,0 7 078,0 0,0 0,0 96,0 1 014,0 8,0 8,0 0,0 1 371,0 3 692,0

23
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

6 037,7 1 241,6 4 289,4 108,3 22,8 39,2 0,0 6,9 0,0 329,4 3 132,9

24 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 5 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 7 437 824,8 2 053 282,7 909 664,5 1 453 716,6 137 885,5 1 005 411,1 496 572,0 225 799,1 241 984,7 913 508,6 2 133 804,1

Кіровоградська область

Луганська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО      КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 31 204,9 6 749,9 16 577,1 7,4 378,7 1 321,6 2 166,4 0,0 1 187,2 2 816,6 10 258,2

2 PZU УКРАЇНА 20 687,4 5 734,1 3 081,9 1 226,2 1 742,3 1 199,3 5 427,7 -9,0 1 269,7 1 015,2 4 260,7

3 ОРАНТА 17 276,3 2 617,7 12 212,8 120,9 261,4 842,3 354,0 0,3 345,1 521,8 4 604,3

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

9 894,6 7 932,6 769,7 0,0 3,9 1 101,5 41,2 0,0 0,0 45,7 2 774,9

5 ARX 8 876,4 6 446,7 1 237,1 236,9 13,7 631,3 150,5 51,6 0,0 108,7 н/д

6 КРАЇНА 7 079,0 727,0 5 619,0 319,0 16,0 100,0 0,0 0,0 0,0 298,0 2 849,3

7 ІНГО УКРАЇНА 3 773,7 1 144,5 685,2 7,8 7,1 588,0 90,0 7,1 527,4 716,6 н/д

8 КНЯЖА 1 863,9 157,6 1 380,0 0,0 32,7 15,2 116,4 0,0 132,2 29,8 685,6

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 100 656,3 31 510,1 41 562,8 1 918,2 2 455,9 5 799,2 8 346,3 49,9 3 461,5 5 552,4 25 433,0

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 11 547,8 1 713,1 5 447,3 0,0 93,3 214,7 236,2 0,0 3 302,9 540,2 2 646,0

2
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

9 323,3 518,1 5 866,9 600,2 879,5 522,3 0,0 0,0 0,0 936,3 2 450,7

3 PZU УКРАЇНА 6 875,7 158,7 5 758,8 12,6 146,7 5,9 360,9 0,0 303,8 128,2 1 114,5

4 КРАЇНА 2 354,0 149,0 1 989,0 0,0 8,0 46,0 0,0 0,0 0,0 162,0 615,4

5 ARX 277,4 244,3 20,2 0,4 1,4 0,0 5,9 0,0 0,0 5,2 н/д

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 30 378,3 2 783,3 19 082,2 613,1 1 129,0 789,0 603,0 0,0 3 606,7 1 771,9 6 826,6
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Івано-Франківська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО        КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 65 868,1 6 572,2 26 497,9 8,6 353,4 546,8 5 964,9 10,5 24 461,8 1 452,0 20 885,1

2 КНЯЖА 53 761,8 6 531,7 11 491,8 1 381,5 149,7 3 477,8 24 337,8 0,0 5 161,7 1 229,8 13 365,3

3 PZU УКРАЇНА 31 766,6 3 011,2 5 129,1 445,3 4 120,4 913,1 12 101,6 20,7 3 336,6 2 688,6 7 326,6

4 ОРАНТА 24 913,0 419,1 14 162,9 144,3 287,3 7 962,8 385,4 0,1 1 354,3 196,8 9 467,9

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

11 245,9 9 266,6 1 512,8 0,0 204,5 112,5 125,6 0,0 0,0 23,9 4 127,8

6 ARX 8 793,2 5 113,5 802,6 2 141,9 27,6 249,0 339,7 8,1 0,0 110,8 н/д

7 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 8 539,7 3 672,9 4 174,3 12,7 57,8 253,8 189,1 0,0 0,0 179,1 4 011,9

8 ІНГО УКРАЇНА 6 700,6 1 850,0 584,5 309,5 16,8 2 387,4 190,8 3,7 740,3 617,5 н/д

9 КРАЇНА 2 073,0 493,0 1 081,0 52,0 88,0 135,0 0,0 0,0 0,0 224,0 1 177,6

10 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 213 720,2 36 930,1 65 436,9 4 495,7 5 305,5 16 096,6 43 634,9 43,1 35 054,8 6 722,6 60 362,2

Львівська область

Миколаївська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 КНЯЖА 188 624,0 19 421,3 22 261,4 1 388,4 889,3 684,5 76 905,5 26,6 64 144,0 2 903,0 42 907,3

2 PZU УКРАЇНА 176 638,3 52 827,1 26 460,1 4 936,8 10 849,4 7 418,5 26 514,1 970,5 32 488,1 14 173,8 59 399,8

3 СГ ТАС 102 267,0 14 068,8 29 742,8 818,8 984,2 1 104,2 8 319,7 0,7 43 515,3 3 712,4 41 285,1

4 ARX 84 285,8 63 183,4 10 733,6 2 952,0 214,6 2 413,3 2 094,7 240,5 0,0 2 453,8 н/д

5 ІНГО УКРАЇНА 73 277,9 22 267,8 10 436,7 2 202,8 49,4 395,5 2 111,4 387,1 31 779,6 3 647,5 н/д

6 ОРАНТА 69 924,0 910,6 27 978,5 109,9 580,8 10 126,1 705,4 0,1 28 402,5 1 110,1 17 295,4

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

45 238,5 40 269,7 3 380,6 0,0 30,1 743,6 398,3 19,1 0,0 397,1 26 783,3

8
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

8 505,0 3 459,1 3 052,4 0,0 1,5 135,7 0,0 0,0 0,0 1 856,3 2 849,0

9 НІКО СТРАХУВАННЯ 4 908,1 4 908,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 126,9

10
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

4 417,8 597,5 1 568,0 1 010,8 329,7 174,7 0,0 0,0 0,0 737,1 2 181,3

11 КРАЇНА 3 672,0 1 348,0 676,0 1 290,0 22,0 252,0 0,0 5,0 0,0 79,0 2 542,8

12 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 761 799,4 223 261,4 136 290,0 14 709,5 13 951,0 23 489,2 117 049,0 1 649,6 200 329,5 31 070,1 196 370,9

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

28 359,5 20 425,9 3 722,6 0,0 61,1 3 494,3 202,9 66,8 0,0 385,9 26 123,6

2 СГ ТАС 27 253,1 4 099,8 7 666,8 9 324,9 485,9 460,7 3 679,4 35,8 446,8 1 053,0 14 591,2

3 ARX 18 900,2 15 767,1 1 964,3 224,5 17,8 539,4 212,2 4,3 0,0 170,6 н/д

4 PZU УКРАЇНА 18 122,7 1 867,9 4 735,2 255,1 2 472,7 243,6 5 834,6 22,8 1 157,3 1 533,7 7 439,9

5 ОРАНТА 17 393,8 799,9 13 765,6 110,5 414,8 677,2 527,9 34,6 627,2 436,1 3 846,9

6 КНЯЖА 13 873,4 1 579,9 7 937,3 0,7 153,5 428,4 1 473,1 393,8 569,1 1 337,6 3 740,7

7 ІНГО УКРАЇНА 13 574,4 6 496,9 2 195,5 748,1 37,5 838,8 690,4 0 1 951,2 616,1 н/д

8 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 10 258,3 1 709,0 8 090,1 22,4 50,0 25,9 82,6 81,3 0,0 197,0 3 505,2

9 КРАЇНА 69,0 24,0 12,0 0,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 22,0 49,7

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 147 804,4 52 770,4 50 089,4 10 686,3 3 694,2 6 718,2 12 703,1 639,4 4 751,6 5 752,0 59 297,2
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Одеська область

Полтавська область

Харківська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 PZU УКРАЇНА 83 062,8 26 086,8 17 632,2 9 823,2 5 678,3 1 474,6 11 226,3 587,2 4 447,8 6 106,4 40 646,1

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

82 674,0 63 324,5 10 089,8 6,5 477,5 4 854,4 496,1 43,6 0,0 3 381,6 31 171,0

3 АЛЬЯНС 82 429,0 284,0 0,0 3 291,0 2,0 28 040,0 85,0 710,0 0,0 50 017,0 145,0

4 ARX 73 261,4 59 674,4 8 484,6 620,2 193,0 2 220,5 613,5 246,4 0,0 1 208,8 н/д

5 СГ ТАС 57 880,3 8 984,1 31 957,7 6,1 844,5 1 600,2 3 150,6 916,0 7 707,0 2 714,1 25 874,0

6 КНЯЖА 52 420,7 4 497,9 20 413,1 123,4 257,6 628,2 4 419,8 21,6 21 295,4 763,8 9 553,2

7 ОРАНТА 32 572,0 1 647,6 22 424,6 584,6 640,8 863,3 1 656,4 11,3 4 105,1 638,3 8 475,8

8 КРАЇНА 22 862,0 6 106,0 8 040,0 202,0 26,0 383,0 0,0 1 082,0 0,0 7 023,0 7 269,9

9
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

4 388,0 2 176,8 1 548,0 0,0 79,1 230,1 0,0 279,9 0,0 74,1 1 502,0

10 ІНГО УКРАЇНА 3 538,8 561,8 474,9 5,0 3,6 191,1 131,7 1 913,9 99,5 157,2 н/д

11 МОТОР-ГАРАНТ 28,0 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 495 116,9 173 343,8 121 078,8 14 661,9 8 202,4 40 485,5 21 779,4 5 811,9 37 654,8 72 098,4 124 637,0

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 80 751,1 60 784,8 6 732,9 772,4 222,4 9 004,0 722,9 341,8 0,0 2 169,8 н/д

2 ОРАНТА 42 530,9 2 838,2 32 388,9 437,4 905,6 2 186,3 813,2 41,6 1 601,8 1 317,9 15 727,0

3 СГ ТАС 29 083,8 2 727,1 20 984,1 0,0 302,8 512,2 1 210,7 1,0 2 175,9 1 169,9 8 496,4

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

25 240,0 20 306,9 3 211,8 0,0 279,2 958,6 155,7 93,5 0,0 234,3 8 644,0

5 PZU УКРАЇНА 18 544,4 7 120,8 1 817,4 96,1 1 730,3 302,5 4 039,9 11,0 1 961,6 1 464,9 5 423,4

6 ІНГО УКРАЇНА 17 113,9 5 619,4 3 137,8 392,6 85,7 2 299,0 459,0 25,5 4 399,4 695,5 н/д

7 КРАЇНА 14 385,0 360,0 11 447,0 1 127,0 44,0 216,0 0,0 0,0 0,0 1 191,0 4 487,1

8 КНЯЖА 6 060,0 255,7 3 317,1 0,4 76,3 77,3 1 536,3 0,0 706,8 90,0 1 413,9

9
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

1 038,6 68,2 798,2 40,2 11,5 54,6 0,0 0,0 0,0 65,9 249,5

10 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 МОТОР-ГАРАНТ 9,7 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 4,5 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 234 778,0 100 081,1 83 840,2 2 866,1 3 657,9 15 631,0 8 938,1 514,4 10 845,5 8 403,7 44 441,3

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

130 062,3 75 083,5 9 221,2 0,0 744,3 14 263,5 683,0 29 080,0 0,0 986,8 35 044,1

2 PZU УКРАЇНА 127 162,6 44 196,8 15 367,4 6 975,0 7 002,8 3 266,2 16 194,8 724,3 25 847,3 7 588,2 40 744,2

3 ARX 119 448,0 95 454,7 12 491,1 4 554,7 150,3 3 457,2 1 034,0 154,1 0,0 2 151,9 н/д

4 МЕГА-ГАРАНТ 102 314,5 3 449,8 67 356,2 64,8 10 366,4 9 790,5 0,0 0,0 0,0 11 286,8 21 912,9

5 СГ ТАС 62 151,5 9 837,2 25 860,3 88,7 755,2 3 730,3 2 629,2 20,6 16 037,9 3 192,0 21 932,7

6 ОРАНТА 61 376,6 4 932,6 43 602,8 502,4 1 530,0 2 435,7 1 280,8 8,8 5 180,0 1 903,5 24 385,5

7
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНА СК

50 673,0 47,0 41 122,1 0,0 4 689,1 1 826,4 2 854,6 0,0 0,0 133,8 20 704,0

8 КНЯЖА 28 073,2 6 163,5 14 059,0 44,5 258,9 298,2 3 291,1 44,0 3 515,9 398,2 10 629,0

9 ІНГО УКРАЇНА 27 815,6 11 204,5 1 809,9 7 951,0 24,9 2 040,9 477,9 54,2 1 205,1 3 047,2 н/д

10 КРАЇНА 15 282,0 2 406,0 7 789,0 383,0 64,0 138,0 0,0 38,0 0,0 4 464,0 5 583,5

11 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 10 716,4 2 831,9 6 522,3 231,8 157,6 402,2 51,9 9,7 0,0 509,0 4 580,0

12
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

3 252,7 990,8 1 788,3 20,0 25,1 171,7 0,0 0,0 0,0 256,9 1 265,5

13 МОТОР-ГАРАНТ 1 205,3 0,0 55,4 1 052,8 0,0 0,0 76,9 20,2 0,0 0,0 192,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 739 533,8 256 598,5 247 044,9 21 868,8 25 768,6 41 820,6 28 574,1 30 153,9 51 786,2 35 918,2 186 973,4
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Сумська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Рівненська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 PZU УКРАЇНА 37 629,6 11 827,0 3 305,1 189,8 3 165,8 533,7 7 377,8 15,7 8 040,0 3 174,8 19 055,1

2 СГ ТАС 31 762,7 7 336,8 13 970,7 621,9 421,3 1 849,8 2 206,4 0,0 3 574,6 1 781,2 13 157,7

3 ОРАНТА 30 847,2 1 114,1 17 190,8 193,1 565,2 8 833,9 658,1 0,1 1 880,7 411,2 10 180,2

4 ARX 23 417,8 19 195,9 2 003,2 540,4 122,9 583,8 336,3 8,7 0,0 626,5 н/д

5 КНЯЖА 19 623,7 1 192,5 4 899,6 149,7 163,9 481,8 10 586,8 0,0 1 362,9 786,5 3 887,9

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

7 697,0 5 716,3 1 096,7 0,0 118,7 440,8 134,3 0,0 0,0 190,2 3 358,1

7 ІНГО УКРАЇНА 6 140,3 335,0 1 515,4 23,0 2,1 157,9 179,9 0 3 395,1 531,9 н/д

8 КРАЇНА 4 620,0 136,0 2 959,0 325,0 24,0 56,0 0,0 0,0 0,0 1 120,0 1 752,8

9 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 161 738,8 46 853,7 46 940,5 2 042,8 4 583,9 12 938,3 21 479,6 24,5 18 253,3 8 622,2 51 391,8

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 37 287,2 7 455,8 17 902,8 62,0 138,2 3 974,0 1 198,5 19,6 5 471,9 1 064,4 10 786,1

2 ОРАНТА 32 083,9 1 728,7 15 801,2 2 183,0 782,7 2 289,3 808,5 44,3 6 818,1 1 628,1 7 168,1

3 КНЯЖА 17 262,8 2 324,6 10 547,7 0,2 154,8 233,9 1 242,1 0,0 2 056,4 703,1 6 125,0

4 ARX 14 904,2 11 038,0 2 084,6 184,0 70,5 604,2 270,7 431,9 0,0 220,2 н/д

5 PZU УКРАЇНА 14 052,9 1 230,2 3 162,7 107,5 1 724,1 218,5 4 432,5 10,5 2 231,0 936,0 3 944,9

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

12 795,7 10 185,6 1 330,9 0,0 118,1 989,5 106,0 0,0 0,0 65,6 3 246,0

7 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 4 921,9 1 593,2 2 932,8 73,9 116,3 27,7 128,3 0,0 0,0 49,7 2 274,4

8 КРАЇНА 3 603,0 215,0 102,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 3 268,0 842,0

9 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 137 026,7 35 771,2 53 864,7 2 610,5 3 104,7 8 470,3 8 186,6 506,3 16 577,4 7 935,0 34 386,5

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону
1 СГ ТАС 104 600,7 11 443,5 22 563,9 0,0 138,1 1 318,5 4 324,5 0,0 58 572,4 6 239,8 39 442,1

2 КНЯЖА 33 239,9 1 576,1 15 739,4 9 259,7 181,6 441,1 2 665,8 1,2 2 386,5 988,4 11 061,9

3 PZU УКРАЇНА 24 426,7 10 151,0 2 809,8 287,6 2 126,4 1 842,0 4 498,5 12,7 1 272,3 1 426,4 8 515,2

4 ОРАНТА 23 696,1 305,2 15 221,3 48,4 189,3 5 445,0 417,4 0,0 1 766,4 303,1 6 693,1

5 ARX 14 809,3 11 432,9 1 583,3 121,4 22,5 514,9 739,7 0,0 0,0 394,5 н/д

6 ІНГО УКРАЇНА 12 035,3 3 273,1 1 527,1 37,0 6,8 725,4 321,2 0 5 934,0 210,9 н/д

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

11 465,3 5 117,3 3 885,4 0,0 133,4 820,4 1 229,3 26,3 0,0 253,2 3 838,1

8 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 7 310,1 850,0 2 985,5 2 245,9 162,8 324,3 441,6 0,0 0,0 300,0 2 752,8
9 КРАЇНА 4 187,0 191,0 1 728,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2 263,0 1 713,5

10
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

998,3 37,2 874,1 0,0 32,4 17,6 0,0 0,0 0,0 36,9 688,5

11 МОТОР-ГАРАНТ 92,5 0,0 67,6 0,0 10,2 0,0 14,6 0,0 0,0 0,1 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 236 861,2 44 377,4 68 985,4 11 999,9 3 004,6 11 453,2 14 652,7 40,2 69 931,6 12 416,3 74 705,2

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 52 445,8 3 866,0 27 125,9 2,0 339,0 1 983,7 1 774,1 14,6 14 612,7 2 727,8 16 343,4

2 PZU УКРАЇНА 28 472,2 6 891,3 4 185,3 1 275,0 2 941,5 474,5 8 542,5 17,4 1 653,3 2 491,4 6 946,4

3 ОРАНТА 24 795,3 737,6 17 239,2 50,3 427,1 4 388,7 501,4 0,1 1 132,0 318,9 6 541,8

4 ARX 24 281,5 21 597,2 1 617,7 47,1 5,3 426,1 177,2 57,8 0,0 353,0 н/д

5 ІНГО УКРАЇНА 11 573,3 5 268,7 3 059,8 0 28,8 241,8 554,8 33,0 2 137,9 248,6 н/д

6 КНЯЖА 8 703,4 118,4 3 056,7 0,2 15,2 77,7 4 518,0 0,0 714,9 202,3 1 544,4

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

8 671,3 7 729,9 556,8 0,0 6,5 45,2 135,2 0,0 0,0 197,7 2 379,1

8 КРАЇНА 2 057,0 25,0 960,0 0,0 23,0 50,0 0,0 0,0 0,0 999,0 821,1

9 МОТОР-ГАРАНТ 1 208,3 0,0 123,6 1 038,7 29,4 0,0 8,6 0,0 0,0 8,0 804,8

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 162 208,2 46 234,0 57 925,1 2 413,3 3 815,7 7 687,6 16 211,9 122,9 20 250,9 7 546,7 35 381,0
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Херсонська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 40 279,6 33 653,7 3 428,3 533,1 37,5 1 063,6 360,9 89,7 0,0 1 112,7 н/д

2 СГ ТАС 23 024,7 2 794,9 14 698,4 21,6 400,7 631,0 946,6 59,8 1 676,1 1 795,5 8 531,7

3 ОРАНТА 22 730,1 1 172,7 16 066,4 509,8 936,7 1 322,7 588,6 3,8 822,1 1 307,3 6 715,0

4 PZU УКРАЇНА 13 906,0 1 948,6 1 959,8 161,9 2 480,0 183,1 5 369,7 11,1 622,8 1 169,0 4 163,8

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

13 613,8 11 213,3 1 922,3 0,0 156,2 62,0 65,3 73,7 0,0 121,0 6 663,4

6 ІНГО УКРАЇНА 5 903,2 3 765,5 638,6 0 85,5 472,9 163,9 0 597,6 179,0 н/д

7 КРАЇНА 5 402,0 458,0 4 181,0 1,0 119,0 261,0 0,0 0,0 0,0 382,0 2 293,1

8 КНЯЖА 2 574,0 165,2 1 818,6 0,3 41,7 114,2 342,0 0,0 33,0 59,1 527,3

9
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

378,0 135,4 221,2 2,4 2,1 2,7 0,0 0,0 0,0 14,2 1 081,0

10 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 127 812,0 55 307,4 44 934,7 1 230,1 4 259,6 4 113,9 7 837,0 238,1 3 751,5 6 139,7 29 975,3

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 59 409,9 16 861,7 27 991,1 3,4 715,4 3 388,5 2 971,1 1,5 3 252,2 4 225,0 25 144,6

2 КНЯЖА 38 256,3 6 848,6 20 364,5 5 281,2 354,4 990,1 2 536,6 9,9 1 154,2 716,8 18 745,4

3 ОРАНТА 28 842,2 2 324,1 20 351,2 352,6 610,0 2 465,5 755,2 7,6 797,2 1 178,8 8 780,7

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

27 622,3 12 392,2 7 783,2 1 502,1 275,4 2 988,7 461,6 4,1 0,0 2 215,0 10 698,2

5 PZU УКРАЇНА 15 478,9 4 322,5 1 116,6 65,7 1 871,2 221,9 6 100,9 179,5 419,0 1 181,6 4 461,2

6 ARX 13 674,5 11 381,6 1 330,3 91,3 12,7 399,3 156,2 0,0 0,0 303,1 н/д

7 ІНГО УКРАЇНА 8 049,6 700,5 4 184,6 0 12,9 630,1 311,3 0,6 1 634,6 575,1 н/д

8 КРАЇНА 5 264,0 1 026,0 1 756,0 1 863,0 30,0 434,0 0,0 0,0 0,0 155,0 3 179,9

9 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 4 634,1 2 271,0 2 014,9 15,8 40,0 47,8 2,6 0,0 0,0 242,0 2 532,3

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 201 231,8 58 128,2 86 892,4 9 175,0 3 922,0 11 566,0 13 295,5 203,2 7 257,1 10 792,3 73 542,3

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 PZU УКРАЇНА 21 644,4 5 024,2 1 982,1 62,9 2 860,3 233,3 7 260,2 29,8 2 125,2 2 066,3 3 654,8

2 КНЯЖА 20 923,3 420,7 4 578,1 0,0 113,4 176,9 1 499,3 0,0 14 052,8 82,1 51 984,1

3 ІНГО УКРАЇНА 19 412,0 1 935,9 1 817,6 2,5 12,5 55,3 2 525,8 40,4 12 623,6 398,3 н/д

4 ОРАНТА 15 856,9 270,9 7 356,9 89,0 330,9 1 285,8 414,8 0,3 5 880,0 228,3 2 453,6

5 СГ ТАС 10 296,2 757,5 2 748,7 0,0 41,3 301,6 978,4 0,0 5 322,7 146,1 3 050,4

6 ARX 5 289,9 3 227,4 835,7 372,5 95,9 309,9 340,2 0,0 0,0 108,4 н/д

7 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 3 837,4 95,6 2 545,4 844,3 18,4 17,6 39,2 0,0 0,0 276,9 612,7

8 КРАЇНА 1 161,0 24,0 1 025,0 0,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 99,0 382,0

9 НІКО СТРАХУВАННЯ 803,8 803,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,9

10 ЗАХІД-РЕЗЕРВ 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 99 233,0 12 560,1 22 889,4 1 371,2 3 475,7 2 398,6 13 057,8 70,5 40 004,3 3 405,3 62 691,5

№ Компанія

Страхові платежі     тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ОРАНТА 42 628,5 1 080,9 25 302,9 932,8 969,9 8 325,3 565,3 0,5 3 849,7 1 601,2 13 454,6

2 СГ ТАС 17 475,3 2 249,8 5 769,4 224,8 60,6 204,7 560,5 0,0 8 046,8 358,7 5 377,0

3 ARX 16 474,1 12 683,7 2 006,7 389,3 29,6 763,3 297,5 0,0 0,0 303,9 н/д

4 ІНГО УКРАЇНА 13 575,6 2 361,1 3 978,7 488,8 19,6 567,7 136,5 36,8 3 529,4 2 457,0 н/д

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

12 086,1 8 134,9 2 165,0 0,0 127,7 1 245,5 112,6 0,0 0,0 300,4 5 171,4

6 КНЯЖА 10 086,3 180,7 3 685,7 0,5 225,2 114,9 1 353,3 0,0 4 286,5 239,5 3 706,3

7 PZU УКРАЇНА 9 932,6 1 611,2 2 041,4 127,2 840,4 949,5 2 324,8 51,8 1 230,3 756,0 3 095,0

8 КРАЇНА 4 004,0 1 166,0 2 104,0 35,0 12,0 79,0 0,0 9,0 0,0 599,0 1 306,2

9 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 3 576,1 987,4 1 845,0 38,2 279,1 159,3 79,7 0,0 0,0 187,4 1 529,1

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 129 838,5 30 455,7 48 898,8 2 236,6 2 564,1 12 409,3 5 430,1 98,1 20 942,8 6 803,1 33 639,6


