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2 Глобальні збитки страхової галузі від природних катастроф
в 2019 році перевищили $56 млрд.
4

Страхування і пандемія. Про що повинні думати
страховики і перестраховики?
Поширення коронавіруса COVID 19 має суттєвий вплив на
економіку. Діючи в атмосфері зростаючої невизначеності, учасники
ринку змушені замислюватися про виникаючі ризики більше,
ніж в минулому.
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Глобальний ринок M&A в секторі страхування в 2019 році виріс
до чотирирічного максимуму
Огляд страхового ринку України за 2019 рік.
Звіт Нацкомфінпослуг
За 2019 рік сума отриманих страховиками валових премій з видів
страхування, інших, ніж страхування життя, становила 48,4 млрд.
грн. (91,3% від загальної суми премій), зі страхування життя 4,6
млрд. грн. (або 8,7% премій).
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Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік
Страхування репутаційних ризиків: можливості, які відкриваються для
нового бізнесу
D&O. Вартість страхування відповідальності директорів та посадових осіб
зросла на 73%

Кількість електронних договорів ОСЦПВ в 2019 році перевищила 1,2 млн.
З фондів МТСБУ постраждалим у ДТП виплачена в 2019 році рекордна сума
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Інвестиції в InsurTech в глобальному масштабі досягли рекордних
$6 млрд за 2019 рік, в той час як в 2018 році інвестиції за рік зросли
на 27% до $4,2 млрд. З 2016 по 2019 рік в сегменті було проведено
132 M&A угоди, на частку прямих інвестицій припало 15% угод.
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Цифровізація та продукти, що дозволяють економити: тренд 2020 року
Блокчейн-консорціум B3i планує стати для страхової індустрії
платформою, схожою на iOS і Android
Eos Venture Partners оголосила про закриття фонду, що інвестує в
глобальні іншуртех-стартапи
Польський страховик LINK4 почав використовувати блокчейн для
ідентифікації клієнтів та документообігу
Тайванські страховики тестують блокчейн для спрощення змін даних у
страхових полісах
"Автоцивілка в Дії". Перевірити поліс ОСАЦВ тепер можна в додатку
державних послуг

Оформити передплату на журнал
Insurance TOP на 2020-2021 роки
ви можете в агенціях та Редакції:
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Глобальні збитки страхової галузі від природних
катастроф в 2019 році перевищили $56 млрд.
Активність тропічних циклонів в другій половині 2019 року
принесла більше збитків страховикам, ніж в першому півріччі.
На вторинні ризики припадало понад 50% страхових збитків.
Глобальні страхові втрати в 2019 році оцінюються приблизно в
$56 млрд., що нижче середнього 10 тирічного показника.
Показник страхових збитків в 2019 році
знизився з $93 млрд. в 2018 році і був нижче середньорічного ($75 млрд.) попереднього десятиліття. На природні катастрофи в
2019 році припало близько $133 млрд. економічних втрат у порівнянні з $166 млрд.
роком раніше. Загальні економічні втрати
від природних і техногенних катастроф
скоротилися з $176 млрд. до $140 млрд. У
2019 року в результаті стихійних лих загинуло більше 11 тис. чоловік.
В звіті Swiss Re підкреслюється, що
тропічні циклони стали причиною руйнування в різних частинах світу. У першій
половині року циклони Ідай і Кеннет в Мозамбіку і сусідніх країнах, а також циклон
Фані в Індії залишили сліди руйнувань для
місцевих громад, забравши 1400 життів.
Але страхові претензії були дуже низькими, враховуючи невисокий рівень проникнення страхування в постраждалих
регіонах.
У другій половині 2019 року Багами і
Північна Кароліна в США постраждали
від урагану Доріан, який привів до страхових збитків в розмірі близько $4,5 млрд.
За короткий період в Японії пронеслися два руйнівних тайфуни. Тайфун Факсай обрушився на регіон Канто в середині
вересня, включаючи район Великого Токіо,
страхові втрати оцінюються приблизно в
$7 млрд. На початку жовтня тайфун
Хагібіс обрушився на той же регіон, завдавши ще більшої шкоди всій Японії. Загальні страхові втрати від нього оцінюються приблизно у $8 млрд.
Після декількох років відносного спо-
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кою досвід останніх двох років підтверджує, що ризик тайфунів залишається основною вразливістю для Японії. Faxai і
Hagibis пішли за тайфуном Jebi в 2018 році,
що призвело до значних страхових збитків
в розмірі $13 млрд.
Тайфуни 2019 року ще більше підкреслюють високу схильність міських районів
Японії до ризиків, пов'язаних з вітрами і
повенями, незважаючи на наявність
інфраструктури
для
пом'якшення
наслідків. Хоча зміну клімату не можна
виключати як посилючий фактор ризику,
очевидно, що останні три події підтверджують історичну картину руйнівних
японських тайфунів в середині ХХ го
століття.
Вторинні небезпеки, як ніколи, руйнівні: зміна клімату бере своє. У 2019 також
спостерігалися хвилі тепла і сухі періоди, з
новими максимумами температури, зареєстрованими в декількох місцях по всьому світу, від Європи до Австралії. Лісові
пожежі торкнулися Австралії, Індонезії,
США, Канади, регіону Амазонки, Сибіру
та інших.
У 2019 спостерігалися сильні повені у
багатьох регіонах. Сильні мусонні дощі
призвели до великих повеней в Індії, Бангладеші та Непалі, і були повторні повені в
інших регіонах, включаючи Китай, США,
Європу, Канаду і Австралію. Грози і град
завдали шкоди майну, транспортним засобам та сільському господарству в багатьох
частинах світу.
У сукупності вторинні небезпеки, за
оцінками перестраховиків, складають

більше 50% світових страхових втрат в
2019 році від природних катастроф, що ще
раз демонструє дуже значний вплив, який
ці події можуть спричиняти на суспільство.
Зміна клімату призводить до частіших
і більш серйозним явищ вторинної небезпеки, які проявляються по різному: більш
сильні локальні повені, зливи, тривала посуха, сильні лісові пожежі та інші екстремальні погодні явища.
Існує більше наукових доказів того, що
зміна клімату впливає на частоту і
серйозність вторинних небезпек сьогодні,
що вимагає більше уваги для досліджень,
вважають страховики. Крім того, фактори
макроекономічного ризику, такі як швидко
зростаюче населення і вартість майна у
відкритих зонах, сприяють збільшенню
втрат в результаті природних катастроф у
всьому світі, що ускладнює прогнози майбутніх збитків
Компанія з моделювання ризиків катастроф RMS підрахувала, що збитки страхової галузі від шторму Ciara, також відомого в Європі як ураган Sabine, будуть в
діапазоні 1,1 1,8 млрд. євро. Шторм
потрапив у деякі райони Ірландії і Великобританії 9 лютого 2020 року перед тим,
як відправитися до Європи. RMS очікує,
що втрати в Німеччині складуть близько
50% від загальної суми страхових збитків
від цієї події, і додає, що не очікує
будь якого посилення втрат після події, в
той час як втрати від перерв у роботі,
ймовірно, будуть низькими. Ураган Ciara,
ймовірно, стане першим ураганом в цьому
сезоні вартістю понад мільярд євро. Ця
подія демонструвала характеристики, типові для європейських буревіїв, з невеликими вітрами, що викликають збиток в
декількох країнах, ії можна порівняти з
ураганом Емма в 2008 році. Діапазон втрат
відображає поточну невизначеність подій,
яка в основному обумовлена тривалими
шквальними поривами, які локально торкнулися кілька регіонів на континенті.

$107 млрд.
Lloyd 's прогнозує, що в 2020 році виплати страхової
галузі перевищать $107 млрд. Додаткові інвестиційні
збитки страховиків та перестраховиків складуть $96
млрд., в результаті чого загальні ринкові втрати для
глобальної страхової галузі перевищать $203 млрд.,
що можна порівняти з розмірами збитків від ураганів
2005 та 2017 років.
Прогноз чи оцінка збитків від Lloyd's по галузі абсолютно
непередбачувані, так як очікуваний результат страхових
вимог від пандемії коронавіруса є найбільшою втратою
на ринку за всю історію. Прогноз не враховує майбутніх
вимог, які можуть з'являтися з роками.
Унікальність COVID-19 полягає не тільки в руйнівному
впливі на людину та суспільство, але й в економічному
сенсі. Постраждали авіагалузь, готельно-туристичний
бізнес та круїзи, промисловість, орендний бізнес та інші.
Об'єднання всіх цих факторів, як ніколи раніше,
кине виклик страховій галузі. Прогноз потенційних збитків
від COVID-19 враховую як втрати по страхуванню, які
приведуть до зниження прибутковості бізнесу з ростом
збитків, так і скорочення інвестицій страхових компаній.

Страхування і пандемія. Про що повинні задуматися
страховики і перестраховики?
Поширення коронавіруса COVID 19 має суттєвий вплив на
економіку. Діючи в атмосфері зростаючої невизначеності,
страховики та перестраховики змушені замислюватися
про виникаючі ризики більше, ніж в минулому. Страхування
є одним з інструментів управління ризиками та фінансовим
захистом від наслідків непередбачених обставин, до яких
без сумніву відноситься і пандемія коронавірусу.

Людство не вперше стикається з небезпечними інфекційними захворюваннями, і багато полісів включають умови
на випадок їх виникнення. Важливо враховувати, що незважаючи на наявність
стандартних страхових продуктів на
ринку, судити про те, як саме працює
страхове покриття в конкретному випадку, можна тільки вивчивши всі умови договору страхування.
У зв'язку з поширенням вірусу скасовуються багато заходів. Поліси страхування ризиків скасування заходів покликані покривати збитки і витрати організаторів. Такі поліси, як правило,
містять виключення інфекційних захворювань із застрахованих причин скасування, проте, можуть містити і відповідне
включення до страхового покриття.
Безпосередньо
від
скасування
поїздок страждає туристичний бізнес.
Поліс страхування відповідальності туроператорів передбачає відшкодування
збитків його клієнтам в разі неможли-
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вості виконання зобов'язань, прийнятих в
рамках проданих турів. Є на ринку також
поліси страхування скасування поїздки,
які надають мандрівникам відшкодування понесених витрат у разі скасування,
наприклад, через раптове захворювання.
Швидше за все, вірус не стане винятком і зі стандартних полісів страхування
від нещасного випадку і полісів страхування життя. Поліс добровільного медичного страхування може не спрацювати в
силу виключення особливо небезпечних
вірусних інфекцій з покриття, а також у
зв'язку з вимогами щодо ізоляції в
спеціально пристосованих для цих цілей
медичних установах.
Поширеними полісами для бізнесу є
поліси страхування майна. Покриття
збитків від перерви у виробництві за такими полісами як правило надається разом з покриттям самого майна і має бути
наслідком його руйнування або пошкодження. Поширення вірусу не приводить
до руйнування або пошкодження майна,

як це відбувається, наприклад, в разі пожежі, і перерва у виробництві, викликана, наприклад, карантином таким чином
виявляється незастрахованою. Теж саме
стосується і покриття збитків від перерви у виробництві, яке поширюється на
збитки внаслідок пошкодження майна у
постачальників, підрядників і покупців.
Деякі поліси страхування перерви у
виробництві можуть містити обмежене
розширення для покриття збитків, що
виникають внаслідок обмеження доступу на об'єкт страхування. Однак зазвичай таке обмеження повинно бути
пов'язано з руйнуванням або пошкодженням майна поблизу від застрахованого об'єкта. Проте на практиці можуть
зустрічатися специфічні розширення
покриття на випадок введення карантину, наприклад, для готелів і торгових
центрів.
У деяких полісах також може
зустрічатися розширення, пов'язане з
покриттям витрат на усунення забруднення майна. При цьому можна очікувати, що умови страхування містять виключення вірусів, як застрахованої причини забруднення. Виникає закономірне
питання чому віруси в принципі можна
віднести до забруднення майна? Справа в
тому, що вони осідають на різних поверхнях, залишаючись при цьому активними,
що може бути розглянуто як забруднення, і виникає необхідність дезінфекції
приміщення.
У зв'язку з обмеженням доступу на
будівельний майданчик і затримкою в
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доставці обладнання може статися затримка здачі об'єктів будівництва та монтажу в експлуатацію, що в звичайній практиці страхування не буде предметом покриття за відсутності руйнування або пошкодження майна. При цьому в умовах
страхування може міститися умова по
страховому покритті об'єкта на період
припинення робіт терміном до 6 місяців за
умови прийняття підрядником належних
заходів з консервації.
Претензії у зв'язку з поширенням
вірусу можу виникати за полісами страхування відповідальності в зв'язку з порушенням правил щодо доступу відвідувачів
і підрядників, особливо в галузі охорони
здоров'я, за полісами страхування
відповідальності директорів і керуючих в
разі збитків через відсутність у компанії
плану дій на випадок надзвичайних обставин, за полісами відповідальності роботодавця. Підприємства та організації можуть зіткнутися з претензіями з боку
клієнтів, представників громадськості та
співробітників за нездатність адекватно
захистити їх від зараження коронавірусом. Найбільш очевидними прикладами
можуть бути готельні та туристичні компанії, ресторани, аеропорти та авіакомпанії.
Не виключені надалі претензії і судові
позови до фармацевтичних компаній, зас-

новані на втратах, які, як стверджується,
були викликані виробленими ними ліками,
інгібіторами АПФ, що підвищують
кількість білків рецепторів АТ 2, через
які коронавірус проникає в організм.
Правоохоронні органи фіксують
сплеск шахрайства на тлі поширення коронавіруса. Кіберзлочинці намагаються
нажитися на злободенних новинах і
здійснюють фішингові розсилки електронних повідомлень з метою отримання
конфіденційної інформації або впровадження шкідливих програм. В результаті
цих дій можливі наступні кібератаки,
внаслідок яких можуть виникнути претензії з боку третіх осіб за несанкціоноване
розкриття конфіденційної інформації і комерційної таємниці, персональних даних,
перерва у виробничій діяльності і додаткові витрати на відновлення працездатності комп'ютерних систем і виробництва.
На тлі уповільнення економіки
очікується збільшення кількості корпоративних банкрутств, що може викликати
збитки за полісами страхування товарних
кредитів. Ці поліси покликані захищати
компанії, що реалізують свої товари на
умовах відстрочки платежу, від можливих
фінансових втрат.
Ці втрати можуть бути наслідком багатьох факторів, включаючи закриття
роздрібних магазинів, тимчасової зупинки

виробництва через карантин і, звичайно
ж, через серйозне зниження споживчого
попиту і купівельної спроможності населення на певні категорії товарів та послуг.
У цих умовах компанії не мають можливості продавати закуплений раніше товар,
а також не отримують нові партії. Порушується звичний обіг товарів і ліквідності.
У цьому виді діяльності дуже важливо
знайти компроміс між постачальником і
дистриб'ютором, а саме дати можливість
дистриб'ютора виконати свої зобов'язання
нехай і з деяким запізненням, тобто фактично для збереження товарних поставок
в подальшому постачальникам доведеться
підтримувати дистриб'юторів і надавати
додаткові відстрочки в оплаті, пом'якшувати платіжну дисципліну. У поточних
умовах істотно змінилися обставини і умови діяльності щодо моменту укладення
дистриб'юторських угод.
Зміна термінів оплати зможе допомогти
дистриб'юторам виконати свої зобов'язання в цей нелегкий час і зберегти бізнес.
Вплив на економіку в повному обсязі
можливо буде оцінити лише після
закінчення пандемії. Однак уже зараз
топ менеджерам слід задуматися про
пропоновані страховим ринком інструменти управління ризиком і фінансового захисту та стежити за появою нових страхових продуктів в недалекому майбутньому.

Економічний спад в світі, викликаний коронавірусом,
призведе до глобального зниження попиту на страхування
На тлі спалаху коронавіруса A.M. Best вважає, що
європейські страховики і перестраховики мають хороші
можливості для управління їх потенційною схильністю до
ризику пандемії.
Рейтингова агенція відзначила, що
COVID 19 потенційно може кинути виклик європейським перестрахувальникам
як за активами, так і за пасивами в їх балансах, хоча найбільший вплив, ймовірно, спричинить економічний спад,
викликаний вірусом. Але, не дивлячись
на невизначеність щодо збитків для страховиків, галузь вже давно усвідомила потенційну небезпеку, яку представляють
пандемії.
Наприклад, фінансові ринки були
особливо нестабільними в останні тижні,
але очікується, що страхова галузь в
цілому не сильно постраждає, враховуючи її відносно скромний вплив на фондові
ринки.
Але перспектива глобального економічного спаду, викликаного коронаві-

русом, може привести до глобального
зниження попиту на страхування. A.M.
Best очікує, що це буде компенсовано
меншим числом страхових виплат галузі,
які зазвичай приходять з періодами
більш слабкої економічної активності.
Страхування кредитів є однією зі
сфер, які можуть відчути вплив збоїв на
глобальну торгівлю, але страхові претензії з'являться з затримкою, поки платежі за кредитами не будуть прострочені.
Проте, аналітики стверджують, що
страховики кредитних ризиків вже використовують проактивний підхід, постійно
відстежуючи ризики і готуючись до скорочення лімітів при виявленні проблеми.
Зберігається також невизначеність у
зв'язку з тим, що страхові компанії в разі
непередбачених обставин скасування та-

ких великих заходів таких, як Олімпійські ігри в Токіо і чемпіонат Європи з
футболу УЄФА, зможуть не платити за
договорами, оскільки пандемія, як правило, не покривається полісом на випадок
непередбачених обставин.
Існує також деяка розбіжність щодо
тригерів для страхування на випадок непередбачених обставин, оскільки організатори, які вирішили скасувати
подію в якості запобіжного заходу, навряд чи отримають виплати від страховиків.
A.M. Best зазначив, що погіршення
балансу активів страховиків, наприклад,
інвестиційні збитки, що ведуть до зниження прибутку і зниження коефіцієнта
платоспроможності, може спричинити
більший вплив на підвищення тарифів за
деякими класами страхування.
Крім того, будь які претензії в спеціалізованих галузях страхового бізнесу,
таких як страхування торгових кредитів
або скасування масових заходів, можуть
дуже швидко привести до зміцнення
страхових ринків.
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Swiss Re Institute проаналізував економічний ефект
від карантину в світі

Аналіз, проведений аналітиками
Swiss Re Institute, показує, що заходи
по боротьбі з коронавірусом призводять до зниження економічної активності на 20 25% серед найбільш розвинених ринків.
Різний склад країн по секторам буде основним чинником, що визначає
масштаби впливу, причому на ринки,
що розвиваються, ймовірно, буде
спричинено більший вплив, враховуючи їхні більші сектори, орієнтовані на
споживача. Тим часом, державні послуги та виробничі сектори будуть

сприяти підвищенню стійкості.
У звіті відзначається, що нинішня
криза відрізняється від типового економічного спаду, оскільки сектор послуг, який зазвичай більш стабільний,
постраждав сильніше, ніж виробництво.
Це пов'язано з тим, що карантинні
заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID 19, мають непропорційно обмежені послуги, при цьому
найбільші втрати продукції спостерігаються в готельно ресторанному
секторі, оптово роздрібної торгівлі,

авіаперевезеннях та інших зонах, які
контактують зі споживачами.
Серед країн з розвиненою економікою Іспанія була названа в якості
винятку, з огляду на її великий туристичний сектор (6,9% валової доданої
вартості), у порівнянні з 1 3% в інших.
Тим часом, Німеччина має велику
частку виробництва в економічній моделі сектор, який менше схильний до
зупинки через карантин в більшості
країн, за винятком Італії, де всі несуттєві промислові виробництва були
закриті.
Хоча оцінка Swiss Re ілюструє секторальну вразливість до карантинних
заходів, перестраховик вважає, що
можливий економічний вплив буде також залежати від інших факторів,
включаючи реакцію фіскальної і монетарної політики.
Наприклад, у порівнянні з ринками, що розвиваються, в більшості
країн з розвиненою економікою існують щедрі схеми компенсацій роботодавцям і допомоги щодо боротьби з
безробіттям, які будуть захищати частину доходів працівників і, отже, їх
споживання.
Багато центральних банків швидко
відреагували на це, знизивши облікові
ставки і відсотки по кредитуванню, що
дозволить постраждалим компаніям
продовжити свою діяльність.

Lloyd's змінив схему розгляду претензій в умовах
пандемії COVID-19
Лондонський ринок страхування і перестрахування Lloyd's оголосив про
зміни в Схемі розгляду претензій, щоб
допомогти агентам ефективно реагувати
під час глобальної пандемії коронавірусу.
Зміни, які вступають в силу, спрощують процес виплат, щоб дати провідному
керуючому агенту можливість обробляти
більшу кількість вимог. Зокрема, Lloyd's
подвоїв фінансові порогові значення, коли "стандартна вимога" стає "складною",
яке застосовується до кожного коду ризику.
Це означає, що у всіх кодах ризику в
класах "Договір власності" та "Енерге-
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тичні ризики" їх фінансовий поріг
змінився з 0,5 млн. фунтів стерлінгів до 1
млн. фунтів стерлінгів, а фінансовий поріг
всіх інших класів було переглянуто з 0,25
млн. фунтів до 0,5 млн. фунтів стерлінгів.
Крім того, Lloyd's дозволив керуючому агенту нести відповідальність за перепризначення складних претензій в
якості стандартних претензій відповідно
до п.4 "Схеми претензій". Керуючий агент
не зобов'язаний отримувати попередню
згоду іншого керуючого агента.
Ринок вважає, що ці поправки принесуть користь власникам полісів страхування, керуючим агентам, брокерам та

делегованих агентам. Lloyd's оголосив,
що він звузив фокус свого майбутнього в
стратегії у відповідь на виклики пандемії,
але запевнив, що робота з претензіями
залишиться ключовою.
Оголошені зміни застосовуються до
усіх нових претензій і подальших транзакціях для існуючих відкритих претензій та будуть діяти до кінця 2020 року,
коли вони будуть розглянуті. Lloyd's запевнив, що ці зміни не впливають на застосування угод про участь у SCAP.
Комітет з претензіями LMA і LIIBA
підтвердили свою підтримку змін після
консультацій з Lloyd's.
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IATA оцінила збиток авіагалузі від COVID-19 в $252 млрд.
Відсутність авіаперельотів, викликана пандемією коронавірусу, може
повністю змінити профіль андерайтингового ризику з авіаційного страхування,
оскільки дані Gallagher показують, що в
даний час на землі припарковано літаків
зі страховим покриттям на $164 млрд.
Ризики від нещасних випадків і скасування рейсів зараз вже не актуальні для
страховиків, але замість цього авіаційна
галузь буде все більше і більше піддаватися ризику на місцях, поки триває зупинка, включаючи погоду і такі природні
катастрофи, як град, торнадо й урагани,
які можуть завдати шкоди корпусу
авіасуден та інфраструктурі аеропортів.
Міжнародна асоціація повітряного
транспорту (IATA) в даний час оцінює
фінансовий вплив COVID 19 на авіатранспортної галузь в розмірі близько $252
млрд. Але істинний вплив на авіацію може
бути не тільки культурним, а й фінансовим, так як апетит громадськості до подорожей неминуче вимагатиме часу для
відновлення. Ймовірно, в результаті цієї
тенденції виникнуть збої в роботі авіакомпаній, тобто неоплачені страхові внески та
безнадійні борги, якими в кінцевому

підсумку повинні будуть управляти страховики і брокери.
Терміни виплат гратимуть на руку
авіаційним страховикам поки ринок все
ще намагається компенсувати деякі зі
своїх недавніх значних втрат.
Для страховиків, що покривають
військові і терористичні ризики, зростаюче число приземлених літаків дозволить
вирівняти збитковість авіакатастроф.
Стежити за цими цифрами складно, особливо в той час, коли графіки авіакомпаній
фактично застарівають.

Подивившись на 20 найбільших аеропортів світу, страховики повідомляють,
що в цих місцях, ймовірно, буде перебувати 2278 літаків з розрахунковою справедливою ринковою вартістю $109,6 млрд. і
прогнозованим страховим покриттям
$164,4 млрд.
Тому, найбільшу схильність до кризи
отримали аеропорти в Азії, причому
Сінгапур, Гонконг, Сеул і Пекін є одними з
найбільших місць за кількістю приземлених авіаодиниць, а також за оціночним
"припаркованим" страховим покриттям.

Страхова галузь готується до збитків у зв'язку
з перенесенням Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік
Перенесення Олімпійських ігор в
Токіо на 2021 рік суттєво вплине на галузі
страхування і перестрахування. Крім основних проблем покриття скасування заходу, японська економіка втратить $12
млрд. Відомо, що у МОК діє стандартне
страхове покриття скасування заходів на
$800 млн. Swiss Re оголосила, що її виплати за ризиком скасування Олімпійських
ігор складуть $250 млн., в той час як
Munich Re готується до виплат в розмірі
$300 млн. Але більш значні економічні
наслідки відстрочки можуть також призвести до збільшення страхових вимог, ніж
очікувалося. Наприклад, Японія витратила $12 млрд. на підготовку до заходу, а
спонсори і телеканали, які викупили право
на трансляцію, також інвестували великі
суми. Goldman Sachs підрахували, що
Японія додатково втратить $4,5 млрд. у
вхідному і внутрішньому споживанні в
2020 році. За оцінками, на витрати утримання і ремонт стадіонів і підготовку до
Ігор потрібно виділити додатково $3,8
млрд. Завдяки Олімпіаді також були
здійснені інвестиції в створення міжнародних бізнес центрів, розвиток малого і
середнього бізнесу і розширення індустрії
робототехніки.
Без цього економічного підйому країна
повинна бути готова до додаткових еко-

номічних втрат в $2 млрд.
Подальші прогнози щодо збитків
включають скорочення доходів від туризму і зниження споживчих витрат, що,
ймовірно, призведе до ще більшого удару,
ніж прогнозують аналітики.
З огляду на ці моменти, перенесення
Олімпіади, принесе значні збитки для глобальної індустрії перестрахування, і це
відбувається в той час, коли ринок вже потерпає від величезного тиску на бізнеси
від спалаху коронавіруса. З ростом страхових вимог, що надходять з різних сфер,
таких як страхування подорожей, переривання бізнесу, а також життя і здоров'я,
багато секторів і окремі компанії вже готу-

ються до великих втрат, а також до значних змін в платоспроможності.
Це також призвело до серії знижень
рейтинговими агентствами кредитних
рейтингів страховиків і перестраховиків,
які вважають, що багато секторів уразливі для пандемії.
До недавнього часу уряд Японії стверджував, що Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти, як і планувалося 24
липня 2020 року. Але через те, що такі
країни, як Канада, Бразилія, Словенія і
Норвегія, заявили, що не будуть відправляти спортсменів на ігри, якщо вони
відбудуться в цьому році, влада Японії
вирішила перенести Олімпіаду на наступний рік. До цього Олімпійські ігри ніколи
раніше не відкладалися, хоча вони були
скасовані в 1916, 1940 і 1944 роках під час
двох світових воєн.
В даний час залишається неясним, чи
буде покриття скасування повністю виплачуватися страховиками за перенесення
Ігор. Як правило, страхове покриття забезпечує захист від затримок, а також від
повного скасування події. Однак в даний
час умови цих договорів страхування з
оргкомітетом Ігор невідомі. Тому зараз
страховикам складно оцінити точний
розмір страхових виплат до тих пір, поки
не відбудеться "страхова подія".
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Огляд ринку

Страхування репутаційних ризиків: можливості,
які відкриваються для нового бізнесу
Захист репутації бренду став пріоритетом для страхових
компаній. Репутація є одним з найбільших нематеріальних
активів бізнесу або організації. Добра репутація може
допомогти створити реальну цінність, але криза може
швидко нашкодити репутації, завдаючи збитків доходам,
здатності наймати і утримувати таланти, а також
підтримки зацікавлених сторін, йдеться в дослідженні
Global Reinsurance.
Репутаційні ризики це можливі
втрати через негативне ставлення
клієнтів, партнерів та інвесторів до
компанії. До цього призводять хамство
співробітників і керівництва на роботі
або в публічному полі, недотримання
термінів, витік даних про клієнтів і
партнерів через збой в технічному забезпеченні.
На імідж компанії також можуть
вплинути якість і рівень сервісу, цінова
політика, відгуки клієнтів, аудит, історія
взаємин з державними органами (прокуратурою, податковою інспекцією, судом).
Страховику і його команді необхідно продумувати репутаційні ризики, розуміти їх причини і прораховувати можливі втрати. Чим більше ризиків компанія зможе передбачити і
детальніше їх опрацювати, тим легше
буде підтримувати позитивний імідж.
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Як одного разу сказав інвестиційний гуру Уоррен Баффет:
"Потрібно 20 років, щоб заробити репутацію і п'ять хвилин, щоб зруйнувати
її". Отже, захист репутації знаходиться
на вершині порядку денного компаній.
Страховики захищають корпоративну репутацію кількома способами,
використовуючи пряме покриття, а також
інші
продукти,
такі
як
відповідальність бізнесу чи страхування кібер ризиків.
Beazley, Tokio Marine Kiln і
RenaissanceRe є частиною Custodian
Consortium в Lloyd's, який пропонує
рішення для захисту репутаційних ризиків для захисту страхувальників під
час кризи.
Страхове покриття спеціально
призначене для компаній з доходом до
$5 млрд., включаючи як державні, так і

приватні компанії, а також комерційні і
некомерційні підприємства.
Рейчел Терк, керівник фокус групи лондонської команди Beazley, вважає, що в епоху, коли новини поширюються швидше в соціальних мережах,
ризик для репутацій вище, ніж
будь коли раніше. Готовність і
швидкість
реагування
мають
вирішальне значення. Страховики розробляють поліси таким чином, щоб забезпечити наявність експертних знань
з реагування на кризи, як тільки відбудеться інцидент.

Репутаційні загрози можна
розділити на 3 категорії:
Технічні ризики збій програм або
поломка пристроїв. Сюди ж можна
віднести й інформаційну безпеку, що
включає збереження персональних
даних і таємницю листування.
Людські ризики
хамство і недбалість співробітників, невдалі рішення
керівництва, негативні відгуки покупців
про отриманий товар чи послугу.
Економічні ризики
податкові
спори, співпраця з ненадійними компаніями (з вже зіпсованою репутацією), партнерство з кримінальними структурами.

Дослідження

Покриття переривання бізнесу викликано падінням доходів, яке було попередньо прописано в договорах страхування.
Однак репутацію складно оцінити,
тому що нелегко зрозуміти, виміряти,
застрахувати і пом'якшити репутаційний ризик. Більш того, на нього
впливає не тільки власна поведінка
компанії, але й галузь, в якій вона працює, маючи на увазі, що це мережа або
пов'язаний ризик.
Варто враховувати, що деякі причини залежать від дій компанії, а деякі
ні. Економічний, технічний і людський
чинники стосуються і організації, і її
конкурентів та контрагентів, які могли
випадково чи навмисне заподіяти шкоду підприємству.
Компанія Russell Group, вважає, що
розуміння ризиків життєво важливо

для вирішення проблеми страхування
репутації. Це дозволить перестраховику або корпоративному підприємству
зрозуміти не тільки те, з ким компанія
безпосередньо пов'язана, але також і
те, наскільки вона залежить від мережі, а мережа від компанії. З огляду на
те, що репутація допомагає створювати
цінності, ради директорів повинні прагнути захищати і створювати репутацію
в своїх корпоративних мережах, що передбачає більш ефективну співпрацю
зі страховиками в масштабі всього сектора і обмін інформацією.
Страхування також поширюється
на репутацію в рамках "Business
Liability", яке захищає клієнта в разі
таких випадків, як наклеп, і "Cyber",
що захищає клієнта в разі хакерських
атак або витоку конфіденційних даних
клієнта, покриваючи кібер ризики.

Життєво важливим компонентом
будь якого репутаційного освітлення
є кризове управління, яке допоможе
пом'якшити шкоду від серйозної
проблеми, що впливає на компанію.
Haggie Partners, вважає, що головне це сценарій, план при появі репутаційного інциденту. Те, що може завдати вашій репутації найбільшої шкоди, це застати зненацька. Якщо ви
запланували сценарій для найгіршого
випадку, і у вас є план реагування, і ви
виконуєте це, ви зменшите наслідки,
навіть якщо не позбудетеся від проблеми. Наша порада плануйте, тестуйте і, якщо щось трапиться, виконайте план і стежте за ним. Проте, під
час процесу все може змінитися, тому
кожен повинен бути швидким, щоб
мати можливість переосмислити і
зробити щось інше в разі потреби.

Вартість страхування відповідальності директорів
та посадових осіб (D&O) зросла на 73%
Тарифи на страхування відповідальності директорів та посадових
осіб в першому кварталі 2020 року
різко зросли, при цьому вартість з
покриттям більше $1 млн. збільшилася на 73% при коригуванні за певними
статтями, йдеться у звіті брокера
АОN.
З покриття виключені опції, що
відносяться до великого промислового
сектора, який був новачком в індексі,
чия премія різко зросла протягом
кварталу через активність претензій,
невизначеності щодо нормативних вимог і ризику, а також двох великих
первинних публічних розміщень протягом кварталу.
Вартість програм, пролонгованих в
1 кварталі 2020 року на наступний
період, збільшилася на 82,9%. Згідно зі
звітом, усі договори страхування, які
автоматично продовжуються тим же
лімітом і франшизою, мали підвищення цін. Загальна зміна цін на
D&O страхування за тими ж лімітами
зросла на 26,2%.
В цілому 90% полісів були продовжені з тим же лімітом, 56,6% з тієї ж
франшизою, 52,2% з тим же лімітом і
франшизою, а 94,2% з тим же страховиком.
D&O це страхування фінансових

ризиків членів рад директорів і
керівництва (directors and officers,
D&O). У разі, якщо дтоп менеджеру
ставиться вимога чи судовий позов,
поліс оплатить як витрати директорів
на захист від таких вимог, так і витрати на їх оплату.
Навіщо компанії D&O? У разі якщо
керівник своїми помилковими рішеннями або недбалими діями завдасть
шкоди інтересам третіх осіб, йому може бути пред'явлений позов або претензія з боку акціонерів, співробітників, кредиторів, клієнтів тощо.

Ризик керівника компанії збільшується за рахунок того, що він потенційно несе відповідальність за
будь які дії або упущення вигоди компанії. Навіть якщо він сам не брав
участі в прийнятті рішення і відповідні
дії чи бездіяльність були допущені
іншими посадовими особами компанії
або особами, що мають довіреність від
компанії. Ризик за замовчуванням лежить на керівнику, навіть якщо він не
знає про вчинення від імені компанії
дій, які можуть привести до його
відповідальності.
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Премії і прибуток глобальних перестраховиків світу в
2019 році зросли через збільшення попиту на захист
Глобальний перестраховий капітал в 2019 році виріс на 7%
до $625 млрд., йдеться у звіті Aon Reinsurance Aggregate
(ARA), в якому відслідковуються фінансові показники 23
провідних перестрахових компаній за рік.

ARA покриває приблизно половину
глобальних премій з ризикового перестрахування і переважну більшість
премій зі страхування життя. Розрахунок звіту грунтувався на широкому
вимірі капіталу, доступного страховикам для торгівлі ризиками, і включає як
традиційні, так і альтернативні форми
капіталу перестраховика.
Також було встановлено, що на
кінець 2019 року традиційний капітал
становив $530 млрд., що на $42 млрд.
або 9% більше, ніж роком раніше. Активи під управлінням в секторі альтернативного капіталу на кінець 2019
року оцінювалися в $95 млрд., що на
2% або $2 млрд. менше, ніж роком
раніше.
Аналітики пояснили, що основною
рушійною силою були сильні інвестиційні показники, оскільки фондові
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ринки в минулому році відновилися до
рекордних максимумів, а зниження
процентних ставок призвело до нереалізованого зростання портфелів
облігацій.
У 2019 році перестраховики зіткнулися з непростим операційним середовищем. З боку андерайтингу, були більш
високі ретроцесійні витрати, несприятливий розвиток нещодавніх катастрофічних збитків і погіршення тенденцій
в бізнесі нещасних випадків. У той же
час процентні ставки на ключових ринках Азії, США і Великобританії стали
негативними, оскільки політики прагнули врахувати погіршення перспектив
глобального економічного зростання.
Aon також виявив, що премії перестраховиків і прибуток до оподаткування збільшилися в 2019 році через
збільшення попиту на перестраховий

захист і переоцінку бізнесу, який постраждав від збитків.
Загальний капітал склав в кінці
2019 року $255 млрд., що на $23 млрд.
або 10% більше, ніж роком раніше. Тим
часом, загальний капітал зріс на $19
млрд., або на 11%, до $204 млрд.
І, нарешті, загальна кредиторська
заборгованість зросла на 7% до $52
млрд., в результаті чого відношення
боргу до загального капіталу склало
20,3% проти 20,8% в 2018 році.
Позитивним моментом є те, що перестраховики виграли від помірного
збільшення попиту на покриття і переоцінку бізнесу, в той час як збитки від
природних катастроф скоротилися до
рівня, в цілому відповідного довгостроковим середнім показникам.
Що стосується інвестицій, загальний
дохід був підкріплений сильними показниками фондового ринку і нереалізованим прибутком по портфелях облігацій,
пов'язаному зі скороченням процентних
ставок. В результаті, після дворічного
переоцінки прибутку в 2017 і 2018 роках,
дохід перестраховиків на капітал відновився до 9,5% в 2019 році, що кілька випередило середню вартість капіталу. .

Огляд ринку

Глобальний ринок M&A в секторі страхування
в 2019 році виріс до чотирирічного максимуму

Обсяг злиттів і поглинань в секторі перестрахування
і страхування в 2019 році збільшився на 10% до 419 угод
по всьому світу
За даними міжнародної юридичної
фірми Clyde&Co, обсяг злиттів і поглинань зріс з 382 у 2018 році, чому сприяло
виключно сильне перше півріччя і активізація гравців на ринку. І хоча обсяги
угод знизилися в другій половині року, вони все ще залишалися високими в
порівнянні з рівнями останніх років.
Америка як і раніше залишалася
найзначнішим регіоном (182 угоди в 2019
році), трохи знизившись у порівнянні з 189
в 2018 році, при цьому активність була
збалансована між першою і другою половиною року (93 і 89 угод відповідно).
Так, наприклад, обсяг угод зі злиття і
поглинання в страховому секторі США в
четвертому кварталі 2019 року склав
$11,43 млрд. На частку США припадає
56,5% в загальному обсязі угод страхової
галузі, який в четвертому кварталі 2019
року склав $20,24 млрд., йдеться в звіті
GlobalData.
M&A угоди в страховій галузі в останньому кварталі виросли на 174% в
порівнянні з попереднім кварталом і на
355,3% в порівнянні з середнім показником за останні чотири квартали в розмірі
$2,5 млрд.
П'ять найбільших M&A угод зі страхування в 4 му кварталі 2019 року склали
99,8% від загальної вартості, їх сумарна
вартість перевищила $11,41 млрд.
Але в Європі спостерігався найбільший ріст в річному обчисленні: 155 угод
(88 в першій половині і 67 у другій) в
порівнянні з 122 в 2018 році, можливо, через активність M&A угод, яка раніше була припинена під час переговорів по

Brexit. Азіатсько Тихоокеанський регіон
слідував аналогічною схемою річного приросту з великою кількістю операцій, що
здійснювались в першому півріччі, в той
час як на Близькому Сході і Африці протягом року спостерігалося зростання, хоча і з низької бази. Clyde&Co вважає, що
іншуртех сектор був рушійною силою
злиттів і поглинань в кожному регіоні в
минулому році, з помітними інвестиціями,
включаючи $250 млн. від Munich Re в проект Next Insurance, $90 млн. Singapore Life

і Sumitomo Life, а також покупку MS
Amlin Envelop Risk.
Технологічність тепер є ключовим
фактором в будь якій угоді. Потенційні
покупці думають, як вони можуть
поліпшити існуючі процеси, а також розробити нові. Вони будуть шукати цілі, які
можуть принести технологічні вигоди для
компанії з точки зору більшої ефективності та розширення охоплення клієнтів.
З огляду на те, що багато стартапів у
сфері страхування тепер досягають точки
зрілості, коли їх бізнес моделі перевірені,
аналітики очікують нової хвилі інвестицій
з боку автостраховиків, автовиробників і
логістичних компаній.
Заглядаючи в майбутнє, аналітики
прогнозують, що перестраховий бізнес
продовжить вивчати угоди по злиттю і
поглинанню, щоб забезпечити своє зростання, враховуючи, що зміцнення ринку
ще не досягло того рівня, коли це зробить значний вплив на вартість компаній.
Очікується, що в першій половині 2020
року активність у сфері злиттів і поглинань збереже рівень останніх тенденцій
на рівні 200 угод по всьому світу. Ряд
регіональних факторів вплине на злиття і
поглинання в цьому році. Президентські
вибори в США можуть підштовхнути деяких гравців, які укладають угоди, до їх
завершення
до
можливої
зміни
Адміністрації Президента Трампа, в той
час як інші будуть чекати до тих пір, поки
не будуть підведені підсумки виборів.

KBW очікує зростання глобальних тарифів
на перестрахування до 2021 року
KBW опублікувала свої прогнози на
майбутні пролонгації договорів в червні і
липні 2020 років після серії онлайн зустрічей з керівниками перестрахових брокерів і глобальних перестраховиків.
Ринок очікує червневих пролонгацій,
які будуть включати збільшення середніх темпів зростання кількості катастроф на 25 45%, що відображає роки
зниження темпів, які тільки змінилися в
минулому році. Інші фактори включають
значні і погано змодельовані збитки, знижений рівень капіталу компаній і
подвійний вплив COVID 19 на активи і
зобов'язання перестраховиків.
Ризики катастроф на ринку нерухомості Південно східного регіону, які в основному відновлюється в липні і зростають
на 5 15%. Ставки ретроцесійного перестрахування також зростуть на 20 25%, що

відображає зниження капіталу на ринку
перестрахування. Поряд з фактичним
збільшенням збитковості катастроф, перестраховики повідомили про посилення тарифів первинного страхування від нещасних випадків, які доповнюються підвищенням ставок від нещасних випадків з двозначним числом. Це контрастує з продовженням U подібної форми, коли фіксовані
ставки перестрахування супроводжувалися зростанням первинного розміщення і
ретро перестрахування, можливо, через
страх на ринку, викликаного COVID 19, в
поєднанні зі зниженням тарифів в попередні роки, погіршенням соціального
інфляції і зниженням реінвестування.
Проте, KBW вважає, що як доступна
перестрахувальна місткість, так і очікуване підвищення тарифів перестрахування будуть значно варіюватися в залежності від настроїв ринку.
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Огляд страхового ринку України за 2019 рік.
Звіт Нацкомфінпослуг
Загальна кількість страхових компаній на 31.12.2019 становила
233, у тому числі СК "life" 23 компанії, СК "non life" 210
компаній, (на 31.12.2018 281 компанія, у тому числі СК "life"
30 компаній, СК "non life" 251 компанія). Кількість страхових
компаній значно скоротилася, так за 2019 рік порівняно з 2018
роком, кількість компаній зменшилася на 48 СК, порівняно з
2017 роком зменшилася на 61 СК.

За 2019 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,3%, що на 0,1 в.п. менше в
порівнянні з 2018 роком; частка чистих
страхових премій у відношенні до ВВП
залишилась на рівні 2018 року та становила 1%.
У порівнянні з 2018 роком на 3 633,7
млн грн (7,4%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій,
обсяг чистих страхових премій збільшився на 5 161,7 млн грн (15%).
Збільшення валових страхових
премій відбулося по таким видам страхування: автострахування (КАСКО,
ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення
валових страхових платежів на 2 135,1
млн грн (16,5%)); медичне страхування
(збільшення валових страхових платежів на 983,6 млн грн (28,2%)); страхування життя (збільшення валових
страхових платежів на 717,9 млн грн
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(18,4%)); страхування медичних витрат
(збільшення валових страхових платежів на 539,6 млн грн (40,1%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (збільшення валових
страхових платежів на 249,2 млн грн
(5,5%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на
164,6 млн грн (2,6%)); страхування від
нещасних випадків (збільшення валових страхових платежів на 118 млн грн
(6,7%)). Водночас, зменшилися валові
страхові премії зі страхування фінансових ризиків (зменшення валових
страхових платежів на 737,9 млн грн
(14,4%)); авіаційне страхування (зменшення валових страхових платежів на
338 млн грн (32,4%)); страхування
відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових
платежів на 328,5 млн грн (12,8%));
страхування вантажів та багажу

(зменшення валових страхових платежів на 64 млн грн (2,2%)).
Питома вага чистих страхових
премій у валових страхових преміях за
2019 рік становила 74,7%, що на 5 в.п.
більше в порівнянні з 2018 роком.
Протягом аналізованого періоду
зменшилась кількість укладених договорів страхування на 4 153,8 тис. одиниць (або на 2,1%), при цьому на 330,4
тис. одиниць (або на 0,5%) зросла
кількість договорів з добровільного
страхування, в тому числі зросла
кількість укладених договорів страхування медичних витрат на 2 023,9 тис.
одиниць (або на 45,4%), кількість укладених договорів страхування відповідальності перед третіми особами
зросла на 942 тис. одиниць (або на
58,6%), кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків
зменшилась на 3 507,5 тис. одиниць (або
на 9,3%). Кількість укладених договорів
з обов'язкового страхування зменшилась на 6 369,1 тис. одиниць (або на
4,8%) за рахунок зменшення кількості
договорів страхування від нещасних
випадків на транспорті на 6 929,9 тис.
одиниць (5,6%).
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2018
роком збільшився на 1 474,9 млн грн
(11,5%), обсяг чистих страхових виплат
збільшився на 1 607,9 млн грн (12,9%).
Збільшилися валові страхові виплати з
таких видів страхування, як: автостра-
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хування (збільшення валових страхових виплат на 883,1 млн грн (15,1%)),
медичне страхування (збільшення валових страхових виплат на 507,4 млн
грн (24,2%)), страхування вантажів та
багажу (збільшення валових страхових виплат на 92,8 млн грн (76%)). Водночас, зменшилися валові страхові
виплати зі страхування майна (зменшення валових страхових виплат на
263,1 млн грн (18,5%)), страхування
життя (зменшення валових страхових
виплат на 129 млн грн (18,3%)).
Рівень валових виплат у порів-

нянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 1 в.п. та становив
27,1%. Рівень чистих страхових виплат на 31.12.2019 становив 35,5%, що
менше на 0,6 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Високий рівень валових та чистих
страхових виплат спостерігається з
медичного страхування 58,2% та 61%,
за видами добровільного особистого
страхування 36,1% та 40%, за видами
недержавного обов'язкового страхування 39% та 39,4% відповідно.
Операції вихідного перестраху-

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка,
2017-2019 р.

вання за 2019 рік зменшились на 6,8%
з 17940,7 млн грн до 16 713,4 млн грн за
рахунок зменшення на 1 528 млн грн
(10,2%) обсягів перестрахування із
страховиками резидентами. При цьому, операції з перестрахування із
страховиками нерезидентами збільшились на 300,7 млн грн (10%).
Страхові резерви на 31.12.2019
зросли на 2 583,2 млн грн (9,6%) у
порівнянні з аналогічною датою 2018
року, при цьому резерви зі страхування життя зросли на 938,6 млн грн
(10,1%), технічні резерви на 1 644,6
млн грн (9,3%).
У порівнянні з аналогічною датою
2018 року збільшились такі показники, як загальні активи страховиків на
373,5 млн грн (0,6%), з них активи, визначені законодавством для покриття
страхових резервів на 3 943,4 млн грн
(9,7%).
Кількість страхових компаній (СК)
на 31.12.2019 становила 233, з яких 23
СК зі страхування життя (СК "Life")
та 210 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя
(СК "non Life"). За 2019 рік кількість
страхових компаній зменшилась на 48
СК.
Страхові премії та виплати
Валові страхові премії, отримані
страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за
2019 рік, становили 53 001,2 млн грн,
що на 3 633,7 млн грн більше порівняно з 2018 роком та на 9 569,4 млн грн
більше порівняно з 2017 роком.
За 12 місяців 2019 року сума отриманих страховиками валових премій з
видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 48 377,2 млн
грн (або 91,3% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя
4 624 млн грн (або 8,7% від загальної
суми страхових премій).
Чисті страхові премії за 2019 рік
становили 39 586 млн грн, що становить 74,7% від валових страхових
премій. Чисті страхові премії за 2018
рік становили 34 424,3 млн грн, або
69,7% від валових страхових премій.
Обсяги валових страхових премій
за 2019 рік збільшились порівняно з
2018 роком на 7,4%, порівняно з 2017
роком зросли на 22%. Чисті страхові
премії збільшилися на 15% порівняно
з 2018 роком, та на 38,9% порівняно з
2017 роком.
Незважаючи на значну кількість
компаній, фактично на страховому
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ринку основну частку валових страхових премій 98,1% акумулюють
100 СК "non Life" (47,6% всіх СК
"non Life") та 96,7%
10 СК "Life"
(43,5% всіх СК "Life").
По ринку страхування життя
Індекс Герфіндаля Гіршмана (ННІ)
склав 1 517,18 (у 2018 році 1 441,37),
по ринку ризикових видів страхування становив 230,88 (у 2018 році
247,95). В цілому по страховому ринку Індекс Герфіндаля
Гіршмана
склав 203,90 (у 2018 році 219,29).
Збільшення чистих страхових
виплат за 2019 рік (1 607,9 млн грн)
відбулося за рахунок суттєвого

збільшення чистих страхових виплат
за договорами автострахування на
880,4 млн грн, медичного страхування
507,9 млн грн, страхування
фінансових ризиків 176,8 млн грн.
Водночас, спад чистих страхових
виплат спостерігався зі страхування
майна на 265,6 млн грн, страхування
життя 129 млн грн.
У структурі чистих страхових
виплат на 31.12.2019 найбільша питома вага страхових виплат припадає
на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")
6504,2 млн грн (або
46,3%) (на 31.12.2018 даний показник

становив 5 623,8 млн грн (або 45,2%));
медичне страхування (безперервне
страхування здоров'я) становить
2 602,8 млн грн (або 18,5%) (на
31.12.2018
2 094,9 млн грн (або
16,9%)); страхування фінансових ризиків 1 570,2 млн грн (або 11,2%) (на
31.12.2018
1 393,4 млн грн (або
11,2%)); страхування майна 1 146,8
млн грн (або 8,2%) (на 31.12.2018 даний показник становив 1 412,4 млн
грн (або 11,4%)); страхування життя
575,9 млн грн (або 4,1%) (на 31.12.2018
704,9 млн грн (або 5,7%)); страхування медичних витрат 349,7 млн грн
(або 2,5%) (на 31.12.2018 311,5 млн

Динаміка страхових премій за 2017-2019 рр. (млн. грн.)

Страхові премії за видами страхування за 2018-2019 р. (обсяги, структура та темпи приросту)
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Концентрація страхового ринку України за 2019 р.

грн (або 2,5%)).
Структура чистих страхових виплат на 31.12.2019 перерозподілилася на
користь добровільного медичного страхування (з 16,9% до 18,5%), автострахування (з 45,2% до 46,3%), страхування
вантажів та багажу (з 1% до 1,5%) за рахунок зменшення частки страхування
майна (з 11,4% до 8,2%), страхування
життя (з 5,7% до 4,1%).
Рівень страхових виплат за видами
страхування
Високий рівень валових страхових
виплат (більше за загальний по ринку)
спостерігався за такими видами страхування: з медичного страхування
58,2% (на 31.12.2018 60,1%), обов'язкового страхування цивільної відпо-

відальності власників транспортних засобів 45% (на 31.12.2018 44,7%), добровільного особистого страхування
36,1% (на 31.12.2018 37,2%), недержавне обов'язкове страхування 39% (на
31.12.2018 36,2%), страхування фінансових ризиків 36,9% (на 31.12.2018
30,9%).
Рівень чистих страхових виплат
(відношення чистих страхових виплат
до чистих страхових премій) на
31.12.2019 становив 35,5% (на 31.12.2018
36,1%). Високий рівень чистих страхових виплат на 31.12.2018 спостерігався з
обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів
44,9%, за видами добровільного особистого страхування
40% та за видами добровільного майнового страхування 39,7% (в тому числі

зі страхування фінансових ризиків
73%).
Рівень чистих страхових виплат із
страхування фінансових ризиків на
31.12.2019 зменшився на 10,8 в.п. до
рівня 73%; рівень чистих страхових
виплат з обов'язкового страхування
цивільно правової
відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) збільшився на 2,2 в.п. до
рівня 50,7%; рівень чистих страхових
виплат зі страхування наземного
транспорту (КАСКО) зменшився на 2,3
в. п. до рівня 49,2%; рівень чистих страхових виплат зі страхування майна
зменшився на 11,2 в.п. до рівня 32,6%;
рівень чистих страхових виплат зі
страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів ("Зелена картка") зменшився на 2,5 в.п. до

Страхові виплати за видами страхування за 2018-2019 р. (обсяги, структура та темпи приросту)
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рівня 26,7%; рівень чистих страхових
виплат зі страхування медичних
витрат зменшився на 7,6 в.п. до рівня
20,7%; рівень чистих страхових виплат із страхування вантажів та багажу збільшився на 6,8 в.п. до рівня
14,9%; рівень чистих страхових виплат із страхування життя зменшився
на 5,5 в.п. до рівня 12,5%; рівень чистих страхових виплат із страхування
здоров'я на випадок хвороби збільшився на 4,3 в.п. до рівня 11,3%;
рівень чистих страхових виплат із
страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ зменшився
на 3,4 в.п. до рівня 9,6%. Досить високим залишається рівень чистих виплат з медичного страхування (61%).

новили 6 618,1 млн грн (46,2% від загальних валових виплат), що на
11,9% більше, ніж за відповідний
період 2018 року.
Рівень страхових виплат фізичним особам (відношення страхових

виплат до страхових премій) на
31.12.2019 становив 30,6%, що на 1,5 в.
п. менше порівняно з 31.12.2018.
Структура страхових платежів
та страхових виплат при страхуванні фізичних осіб на 31.12.2019

Структура валових та чистих страхових премій за 2018-2019 р.

Страхування фізичних осіб
Від страхувальників фізичних
осіб за 2018 рік надійшло 21 632 млн
грн валових страхових премій, що на
17,4% більше, ніж за 2018 рік.
Структура валових страхових
премій, які надійшли від фізичних
осіб за 2019 рік:
17 141,3 млн грн за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя (на 17,1% більше, ніж за 2018
рік);
4 490,7 млн грн за видом страхування життя (на 18,4% більше, ніж за
2018 рік).
Страхові виплати страхувальникам фізичним особам за 2018 рік ста-

Динаміка страхових виплат за 2017-2019 р. (млн. грн.)
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має такий вигляд:
від страхування життя надійшло
4 490,8 млн грн (або 20,8% всіх страхових премій від громадян), що на 697,9
млн грн (або на 18,4%) більше в
порівнянні з відповідною датою 2018
року; від страхування цивільно правової відповідальності власників наземних
транспортних
засобів
(ОСЦПВ) надійшло 4 297,5 млн грн
(або 19,9% всіх страхових премій від
громадян), що на 456,5 млн грн (або на
11,9%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2018 року; від
страхування наземного транспорту
(КАСКО) надійшло 4 280 млн грн (або
19,8% всіх страхових премій від громадян), що на 680,6 млн грн (або на
18,9%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2018 року; від медичного страхування (безперервне
страхування здоров'я) 1 624,3 млн
грн (або 7,5% всіх страхових премій
від громадян), що на 317,6 млн грн
(або на 24,3%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2018 року; від
страхування від нещасних випадків
1 391,9 млн грн (або 6,4% всіх страхових премій від громадян), що на 118,9
млн грн (або на 9,3%) більше в
порівнянні з відповідною датою 2018
року;
основна частина страхових виплат (30,6%) здійснена за договорами
страхування
цивільно правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ)
2 025,7 млн грн, що на 325,8 млн грн
(або на 19,2%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2018 року; 29,5%
страхових виплат здійснено за договорами
страхування
наземного
транспорту (КАСКО) і становить
1 950,9 млн грн, що на 214,5 млн грн
(або на 12,4%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2018 року; за медичним страхуванням (безперервне
страхування здоров'я) фізичним особам було виплачено 1 155,8 млн грн
(або 17,5% від загального розміру
страхових
виплат/відшкодувань
страхувальникам фізичним особам),
що на 142,6 млн грн (або на 14,1%)
більше в порівнянні з відповідною датою 2018 року.
Рівень страхових виплат за договорами
страхування
наземного
транспорту (КАСКО), укладеними зі
страхувальниками фізичними особами, на 31.12.2019 становив 45,5%, за
договорами страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Структура валових та чистих страхових виплат за 2018-2019 р.

Рівень страхових виплат за видами страхування за 2018-2019 р.

(ОСЦПВ) 47,1%, за медичним страхуванням 71,2%.
Кількість укладених договорів
страхування з фізичними особами за
підсумками 2019 року зазнала, зокрема, таких змін:
кількість укладених договорів
особистого страхування відповідальності від нещасних випадків на транспорті зменшилась на 1 307,2 тис. одиниць (до 114 370,1 тис. одиниць) у

порівнянні з відповідним показником
на 31.12.2018;
кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків
зменшилась на 3 469 тис. одиниць (до
33 868,4 тис. одиниць) у порівнянні з
відповідним показником на 31.12.2018;
кількість укладених договорів
страхування фінансових ризиків
збільшилась на 346,1 тис. одиниць (до
6 159,5 тис. одиниць) у порівнянні з
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відповідним показником на 31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування медичних витрат збільшилась
на 2 010,6 тис. одиниць (до 6 091,6 тис.
одиниць) у порівнянні з відповідним показником на 31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування здоров'я на випадок хвороби
зменшилась на 201,8 тис. одиниць (до
5 134,7 тис. одиниць) у порівнянні з
відповідним показником на 31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування майна збільшилась на 285,4 тис.
одиниць (до 2 821,7 тис. одиниць) у
порівнянні з відповідним показником на
31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування відповідальності перед третіми
особами збільшилася на 942,4 тис. одиниць (до 2 471,8 тис. одиниць), у
порівнянні з відповідним показником на
31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ зменшилася на 605,8 тис.
одиниць (до 1 385,6 тис. одиниць), у
порівнянні з відповідним показником на
31.12.2018;
кількість укладених договорів страхування життя збільшилася на 167,2 тис.
одиниць (до 1 037 тис. одиниць), в
порівнянні з відповідним показником на
31.12.2018.

Рівень чистих виплат та виплати за видами, 2018-2019 р.

Структура чистих страхових премій за видами страхування
станом на 31.12.2019 (млн грн)

Основні показники автострахування
За 2019 рік обсяг валових страхових
премій з автострахування (КАСКО,
ОСЦПВ, "Зелена картка") збільшився на
16,5%, обсяг валових страхових виплат
зріс на 15,1%. При цьому частка валових
страхових премій та валових страхових
виплат страхування цивільно правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ) в автострахуванні становить 33,7% та 37,6%
(відповідно).
Надходження валових страхових
премій КАСКО за 2019 рік збільшилося
на 16,7% у порівнянні з 2018 роком і становило 8 133,9 млн грн, при страхуванні
цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(ОСЦПВ) обсяг валових страхових
премій збільшився на 13,1% і становив
5 087,3 млн грн; при страхуванні цивільно правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (за
міжнародними договорами) "Зелена
картка" обсяг валових страхових премій
збільшився на 25,7% і становив 1 889 млн
грн.
Обсяг валових страхових виплат
КАСКО за 2019 рік становив 3 576 млн
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Структура страхових премій з автострахування
12 місяців 2018-2019 р.

грн, що на 13,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року; обсяг валових страхових виплат ОСЦПВ становив 2 527,9 млн грн, що на 17,9% більше,
ніж за аналогічний період 2018 року;
обсяг валових страхових виплат при
страхуванні цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами) "Зелена картка" становив 610,8
млн грн, що на 13,6% більше, ніж за
аналогічний період 2018 року.
За 2019 рік на 274,7 тис. одиниць
(або на 3,6%) збільшилась кількість укладених договорів ОСЦПВ до 7 958,3
тис. одиниць.
Рівень валових страхових виплат зі
страхування наземного транспорту
(КАСКО) на 31.12.2019 становив 44% (на
31.12.2018 45,2%), ОСЦПВ 49,7% (на
31.12.2018 47,7%).
За підсумками 2019 року:
при страхуванні наземного транспорту обсяг чистих страхових премій
становив 7 218 млн грн, ОСЦПВ
4 983,7 млн грн; при страхуванні
цивільно правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами)
"Зелена картка" 1 599,5 млн грн;
при страхуванні КАСКО обсяг
чистих страхових виплат становив
3 549,8 млн грн, ОСЦПВ 2 527,4 млн
грн, Зелена картка 427 млн грн.
Валові страхові платежі (премії,
внески) при страхуванні життя за 2019
рік становили 4 624 млн грн, що на
18,4% більше, ніж за 2018 рік (на
31.12.2018 3 906,1 млн грн).
Структура надходжень валових
страхових платежів (премій, внесків)
на 31.12.2019 має такий вигляд:
4 490,8 млн грн (або 97,1%) від
фізосіб;

Структура страхових виплат з автострахування
12 місяців 2018-2019 р.

133,2 млн грн (або 2,9%) від юросіб.
За 2019 рік збільшилася кількість
застрахованих фізичних осіб на 14,7%
або на 659 138 осіб (на 31.12.2018 застраховано 4 473 911 фізичних осіб, на
31.12.2019 5 133 049 фізичних осіб).
Протягом 2019 року застраховано
4 596 863 фізичні особи, що на 52,4% або
на 1 580 252 особи більше проти

відповідного періоду 2018 року (за 2018
рік застраховано 3 016 611 фізичних
осіб).
Обсяг валових страхових виплат із
страхування життя за 2019 рік становив 575,9 млн грн, що на 18,3% менше в
порівнянні з 2018 роком (704,9 млн грн).
На 31.12.2019 величина зміни резервів із страхування життя становила

Динаміка основних показників автострахування за 2018-2019 р.

Динаміка страхових платежів, виплат та рівня страхових виплат у секторі
страхування фізичних осіб за 2018-2019 р. (млн грн)

Insurance TOP №2(70)2020

19

Страховий ринок

1 016,9 млн грн, що на 1,4 млн грн менше у
порівнянні з попереднім роком та на 33,9
млн грн більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
Основна частина величини зміни резервів зі страхування життя сформована
за іншими договорами накопичувального
страхування, а саме 898,9 млн грн.
За підсумками 2019 року 7 СК "Life"
отримали від'ємне значення приросту резервів із страхування життя на загальну
суму 76,1 млн грн, що пов'язано з достроковим розірванням договорів страхування (за підсумками 2018 року від'ємне значення задекларували 8 СК "Life" на загальну суму 60,9 млн грн). Приріст резервів із страхування життя становив
1093 млн грн Найбільший приріст страхових резервів зі страхування життя (більше 100 млн грн) відображено чотирма
страховими компаніями "Life" у розмірах
574,3 млн грн, 169,6 млн грн, 146,4 млн грн
та 122,3 млн грн (52,5%, 15,5%, 13,4% та
11,2% від загального приросту резервів
відповідно).

Структура валових страхових премій та виплат,
на 31.12.2019 (млн грн)
Валові премії

Валові виплати

Структура валових премій та виплат зі страхування життя,
на 31.12.2019 (млн грн)
Валові премії

Валові виплати

Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків за 2019 рік українські страховики
(цеденти, перестрахувальники) сплатили
часток страхових премій 16 713,4 млн грн
(за 2018 рік 17 940,7 млн грн), з яких: перестраховикам нерезидентам
3298,2
млн грн, що на 10% більше порівняно з
2018 роком (за 2018 рік 2 997,5 млн грн);
перестраховикам резидентам
13415,2
млн грн, що на 10,2% менше порівняно з
відповідним показником 2018 року (за
2018 рік 14 943,2 млн грн).
Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками,
становила 2 508,2 млн грн (за 2018 рік
2459 млн грн), в тому числі компенсовано:
перестраховиками нерезидентами
2210,4 млн грн, що на 9% більше порівняно з 2018 роком (за 2018 рік 2 028,2 млн
грн); перестраховиками резидентами
297,8 млн грн, що на 30,9% менше
порівняно з відповідним показником 2018
року (за 2018 рік 430,8 млн грн).
У структурі вихідного перестрахування на 31.12.2019 найбільше сплачено
часток страхових премій за такими видами страхування, як: страхування майна
3 679,1 млн грн (або 22%) (на 31.12.2018
3 771,3 млн грн (або 21%)); страхування
від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
2 870 млн грн (або
17,2%) (на 31.12.2018 2 772,3 млн грн (або
15,5%)); страхування фінансових ризиків
2 396,5 млн грн (або 14,3%) (на 31.12.2018
3 617,2 млн грн (або 20,2%)); страхуван-
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Динаміка страхових премій та виплат із страхування життя
за 2017-2019 рр. (млн. грн.)
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ня вантажів та багажу (вантажобагажу) 1 535,2 млн грн (або 9,2%) (на
31.12.2018 1 538,8 млн грн (або 8,6%));
страхування наземного транспорту
(КАСКО) 1 401,3 млн грн (або 8,4%)
(на 31.12.2018
1 273,8 млн грн (або
7,1%)); страхування відповідальності
перед третіми особами 1 034,1 млн грн
(або 6,2%) (на 31.12.2018 1 221,9 млн
грн (або 6,8%)); страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів ("Зелена карта")
490,9
млн грн (або 2,9%) (на 31.12.2018 370,4
млн грн (або 2,1%)).
Співвідношення вихідного перестрахування до валових страхових
премій на 31.12.2019 становило 31,5%,
що на 4,8 в.п. менше аналогічного показника минулого року та на 10,7 в.п.
менше показника 2017 року (на
31.12.2018 36,3%, на 31.12.2017 42,2%).
Протягом 2017 2019 років не значно
змінювались обсяги вихідного перестрахування, та не значно змінилися і
частки резидентів та нерезидентів у
вихідному перестрахуванні. При зменшенні у 2019 році порівняно з 2017 роком операцій з перестрахування із
страховиками нерезидентами на 2,9%
їх частка у вихідному перестрахуванні
збільшилась на 1,2 в.п. до рівня 19,7%.
Відповідно зменшилась частка резидентів з рівня 81,5% за 2017 рік, до
рівня 80,3% за 2019 рік.
Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам найбільше сплачено до Німеччини 22,3%, Австрії
19,4%, Великобританії 17,3%, , Польщі
10%, Швейцарії 7%.
Структура вихідного перестрахування на 31.12.2019 порівняно з аналогічним періодом 2018 року зазнала
змін на користь таких країн, як:
Австрії (з 8,5% до 19,4%), Німеччини (з
18,6% до 22,3%), Франції (з 5% до 6%) за
рахунок зменшення частки страхових
платежів Великобританії (з 23,7% до
17,3%), Швейцарії (з 10,6% до 7%),
Польщі (з 12,4% до 10%).
Структура перестрахування ризиків у нерезидентів на 31.12.2019 має
такий вигляд:
Німеччина, займає 22,3% в загальній сумі перестрахування проти
18,6% на 31.12.2018. Обсяг перестрахування збільшився на 176,9 млн грн (на
31.12.2018 558,2 млн грн, на 31.12.2019
735,1 млн грн);
Австрія, займає 19,4% в загальній
сумі перестрахування проти 8,5% на
31.12.2018. Обсяг перестрахування
збільшився на 385,2 млн грн (на
31.12.2018 253,9 млн грн, на 31.12.2019

639,1 млн грн);
Великобританія, займає 17,3% в
загальній сумі перестрахування проти
23,7% на 31.12.2018. Обсяг перестрахування зменшився на 141,3 млн грн (на
31.12.2018 711,2 млн грн, на 31.12.2019
569,9 млн грн);
Польща, займає 10% в загальній
сумі перестрахування проти 12,4% на
31.12.2018. Обсяг перестрахування
зменшився на 40,8 млн грн (на
31.12.2018 372,1 млн грн, на 31.12.2019
331,3 млн грн);
Швейцарія, займає 7% в загальній
сумі перестрахування проти 10,6% на
31.12.2018. Обсяг перестрахування
зменшився на 89,3 млн грн (на
31.12.2018 319,1 млн грн, на 31.12.2019
229,8 млн грн);
Франція, займає 6% в загальній

сумі перестрахування проти 5% на
31.12.2018. Обсяг перестрахування
збільшився на 47,3 млн грн (на
31.12.2018 149,5 млн грн, на 31.12.2019
196,8 млн грн);
США, займають 3,6% в загальній
сумі перестрахування проти 4,2% на
31.12.2018. Обсяг перестрахування
зменшився на 6,5 млн грн (на 31.12.2018
126,1 млн грн, на 31.12.2019 119,6 млн
грн).
Активи страховиків та сформовані
страхові резерви
На 31.12.2019 обсяг загальних активів страховиків становив 63 866,8
млн грн, що на 0,6% більше в
порівнянні з відповідним показником
минулого року.

Структура вихідного перестрахування за видами страхування
на 31.12.2019 (млн грн)

Частки вихідного перестрахування у співвідношенні до валових
страхових премій за 2017-2019 р.

Insurance TOP №2(70)2020

21

Страховий ринок

Частка страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту,
на 31.12.2019 (млн грн)

Динаміка активів та страхових резервів страховиків
за 2017-2019 р. (млн грн)

Величина активів, визначених
відповідно до статті 31 Закону України
"Про страхування", збільшилась в
порівнянні з відповідним показником
на 31.12.2018 на 3 943,4 млн грн або на
9,7% та склала 69,8% загальних активів
страховиків (на 31.12.2018 активи, визначені по статті 31 Закону "Про страхування" становили 40 666,5 млн грн, на
31.12.2019 44 609,9 млн грн).
Структура активів страхових компаній, визначених відповідно до статті
31 Закону України "Про страхування",
для представлення страхових резервів
на 31.12.2019 у порівнянні з інформацією на 31.12.2018, мала такі зміни:
на 1 782,2 млн грн (або на 12,6%)
збільшився обсяг активів, дозволених
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для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив 15 884
млн грн (або 35,6% від загального обсягу активів). При цьому, обсяг активів,
дозволених
для
представлення
банківськими вкладами (депозитами)
на поточних рахунках в іноземній валюті зменшився на 158,7 млн грн (або
на 10,4%) і становив 1 367,5 млн грн
проти 1 526,2 млн грн на 31.12.2018;
на 1 747,5 млн грн (або на 22,1%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення цінними паперами,
що емітуються державою, і становив
9 643,4 млн грн (або 21,6% від загального обсягу активів);
на 91,9 млн грн (або на 1,7%) зменшився обсяг активів, дозволених для

представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 5 326,2 млн грн
(або 11,9% від загального обсягу активів);
на 1 342,6 млн грн (або на 26,4%)
зменшився обсяг активів, дозволених
для представлення акціями, і становив
3 734,7 млн грн (або 8,4% від загального
обсягу активів);
на 199,1 млн грн (або на 6,7%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і склав 3
167,6 млн грн (або 7,1% від загального
обсягу активів);
на 556,1 млн грн (або на 49,1%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення інвестиціями в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, і
склав 1 687,9 млн грн (або 3,8% від загального обсягу активів).
Розміщення страхових резервів
здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України "Про страхування", де
визначено
перелік
активів
за
відповідними категоріями.
На 31.12.2019 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, становив 44 609,9 млн
грн (на 3 943,4 млн грн більше, ніж на
відповідну дату 2018 року), які в
розмірі 29 551,5 млн грн використано з
метою представлення коштів страхових резервів.
У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі
страхування життя, на 31.12.2019 у
порівнянні з інформацією на 31.12.2018
відбулися такі зміни:
на 1 547,9 млн грн (або на 14,1%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив
12 497,7 млн грн (або 42,3% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі
страхування життя). При цьому, обсяг
активів, дозволених для представлення банківськими вкладами на поточних рахунках в іноземній валюті зменшився на 246,7 млн грн (або на 10,2%) і
становив 2 168,8 млн грн проти 2 415,5
млн грн на 31.12.2018;
на 1 619,5 млн грн (або на 21,5%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення цінними паперами,
що емітуються державою, і становив
9 145,5 млн грн (або 30,9% від загального обсягу);
на 251,2 млн грн (або на 6,9%)
зменшився обсяг активів, дозволених
для представлення правами вимог до
перестраховиків, і становив 3 374,7 млн
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грн. (або 11,4% від загального обсягу
активів);
на 27,4 млн грн (або на 1,2%)
зменшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках, і становив 2 198,5
млн грн (або 7,4% від загального обсягу активів).
У структурі активів, якими
представлені технічні резерви, на
31.12.2019 у порівнянні з інформацією
на 31.12.2018 відбулися такі зміни:
на 1 111,6 млн грн (або на 14,3%)
збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив
8 870,7 млн грн (або 46% від загального обсягу активів);
на 1 415 млн грн (або на 60,3%)
збільшився обсяг коштів, дозволених
для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 3 760,2 млн грн (або 19,5% від
загального обсягу активів)
на 192,5 млн грн (або на 5,5%)
зменшився обсяг коштів, дозволених
для представлення правами вимог до
перестраховиків, і становив 3 280,1
млн грн (або 17% від загального обсягу активів);
на 76,7 млн грн (або на 4,4%)
збільшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках, і становив 1 802,6
млн грн (або 9,4% від загального обсягу активів).
У структурі активів, якими
представлені резерви зі страхування
життя, на 31.12.2019 у порівнянні з
інформацією на 31.12.2018 відбулися
такі зміни:
на 204,6 млн грн (або на 3,9%)
збільшився обсяг коштів, вкладених
у цінні папери, що емітуються державою, і становив 5 385,3 млн грн (або
52,4% від загального обсягу активів,
якими представлені резерви зі страхування життя);
на 436,3 млн грн (або на 13,7%)
збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах), і становив
3 627 млн грн (або 35,3% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя).
При цьому, обсяг активів, дозволених
для представлення банківськими
вкладами (депозитами) на поточних
рахунках в іноземній валюті зменшився на 170,1 млн грн (або на 16,9%)
і становив 836,9 млн грн проти 1 007
млн грн на 31.12.2018;
на 104,2 млн грн (або на 20,8%)
зменшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках і становив 395,9
млн грн (або 3,9% від загального обсягу активів, якими представлені резерви зі страхування життя).

Зміна резервів із страхування життя за 2017-2019 р.

Структура активів згідно ст. 31 Закону України «Про страхування»,
на 31.12.2019 (млн грн)

Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів
на 31.12.2019 (млн грн)
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Кількість електронних договорів ОСЦПВ
в 2019 році перевищила 1,2 млн. шт.
Основні переваги
електронного договору
страхування у порівнянні
з паперовим полісом:
// Можливість укласти договір
страхування самостійно через сайт
страховика у зручний для себе час.
Разом з тим, електронний договір
може украдатись також в офісі
страхової компанії або через
страхових посередників, наприклад,
банки.
// Електронний договір
формується безпосередньо в базі
даних МТСБУ. Таким чином, клієнт
уникає ризиків отримати
фальшивий або фальсифікований
поліс, а інформація про новий
договір гарантовано зафіксована
в централізованій базі даних бюро.
Клієнт також отримує
підтвердження факту укладення
договору страхування на свою
електронну пошту у вигляді
візуальної форми поліса.

МТСБУ представило статистику продажів електронних
договорів ОСАЦВ в Україні за 2019 рік. Сума страхових
платежів за такими договорами склала майже 929,7 млн.
грн. Щоквартально протягом 2019 р. кількість
електронних договорів демонструвала динаміку
зростання в 30 70%.
Загалом за весь період роботи системи "електронний поліс" (з лютого 2018
р.) страховиками ОСЦПВ укладено понад 1,3 млн. шт. електронних договорів,
отримано понад 1,03 млрд. грн. страхових премій.
Лідери за кількістю укладених
електронних договорів (за період
20182019 рр.): "ПЗУ Україна" (212,2
тис. договорів, 184,1 млн. грн. страхових
платежів); "КНЯЖА" (190,5 тис. договорів, 116,6 млн. грн. страхових платежів) та "ВУСО" (183,7 тис. договорів,
132,3 млн. грн. страхових платежів).
Частка ТОП 10 страховиків складає
71,4% від загальної кількості укладених
електронних договорів, ТОП 20 91,5%.
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Зараз електронні договори ОСЦПВ
укладають 44 страхові компанії.
Запровадження
електронного
полісу в лютому 2018 р. стало одним з
перших кроків системної діджиталізації ОСЦПВ, що визначено як один
з пріоритетів розвитку галузі та роботи
Бюро. В рамках реалізації цієї мети вже
працює система "електронний європротокол", система green card on line, онлайн сервіси перевірки полісів ОСЦПВ,
сервіси для оперативного внесення
інформації до ЦБД МТСБУ. Створено
віртуальний "кабінет отримувача регламентних виплат" і автоматизовано
процес здійснення регламентних виплат, побудована системи автоматизації

// Можливість здійснювати оплату
договору ОСАЦВ після онлайнрозрахунку.
// У разі виключення страховика з
членів МТСБУ, укладення договорів
ОСАЦВ з такою компанією
припиняється автоматично.

взаємодії і взаєморозрахунків між страховими компаніями членами системи
прямого врегулювання збитків, налагоджена інформаційно технологічна
взаємодія з державними органами.
В 2019 р. МТСБУ також розпочало
запровадження системи електронного
документообігу (СЕД) Бюро. Вже з
кінця січня 2020 р. заплановано впровадження у дослідну експлуатацію СЕД
у частині реєстрації вхідної кореспонденції.
Частка електронних договорів
ОСЦПВ за підсумками 2019 р. перевищує 14% від загальної кількості укладених договорів. Тоді як в 2018 р. вона становила лише близько 2%.
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Разом зі швидкими темпами зростання кількості електронних полісів це
свідчить, що українські автовласники
цінують можливість швидко та зручно
укласти договір ОСЦПВ в електронній
формі. Зараз МТСБУ ставить перед собою амбітне завдання створити повноцінне цифрове середовище в моторному страхуванні. Стратегічний курс, заявлений керівництвом країни на формування "держави у смартфоні", та його активна реалізація (наприклад, вже тестуються сервіси із запровадження і використання електронних водійських прав, цифрового техпаспорту) дають змогу синхронізувати зусилля влади та бізнесу, щоб
пришвидшить системну трансформацію
страхової галузі".
Нагадаємо, що можливість укладати
договір обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності з'явилася в українських водіїв з 7 лютого 2018 року в
відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг №3631 від 31.08.2017 "Про
затвердження змін до Положення про
особливості
укладання
договорів
ОСАЦВ". Впровадження електронного
полісу не скасовує можливості укладати
договори страхування в паперовій формі.
Право вибору форми договору обов'язкового страхування залишається за
клієнтом.
КМУ закріпив в правилах дорожнього
руху право підтверджувати наявність
страхового поліса ОСАЦВ на авто з екрану гаджета. Постанова КМУ прийнято 27
березня 2019 року.
У зв'язку з цим пункт 2.1 ПДР доповнений тим, що при наявності електронного поліса ОСАЦВ водій може підтвердити
його на електронному або паперовому
носії. Автовласник може самостійно роздрукувати поліс ОСАЦВ або показати його
на екрані смартфона, планшета або ноутбука.
Зміни прибрали правову колізію, і
Правила дорожнього руху офіційно узаконили існування електронного полісу.
Тепер водіям під час користування автомобілем достатньо мати при собі смартфон з візуальній формі електронного
поліса, а Національна поліція має законне
право перевіряти наявність поліса в базі
даних МТСБУ.
Кількість електронних договорів і надалі буде зростати, завдяки активній
роз'яснювальній роботі, яку ведуть страхові компанії і МТСБУ. Також все більше
страховиків зараз отримує право укладати електронні договори ОСАЦВ.

ТОП-20 страховиків за розміром премій по е-ОСЦПВ та кількістю проданих
електрополісів в 2019 році

№

Страховик

Кількість ел. полісів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПЗУ Україна
КНЯЖА
ВУСО
УНІКА
Ю.Ес.Ай.
УСГ
УПСК
ТАС
ПРОВІДНА
АРКС
АСКО-Донбас Північний
Арсенал Страхування
АСКА
Альфа Страхування
Альфа-Гарант
Універсальна
Мега-гарант
ОРАНТА
ГАРДІАН
БРОКБІЗНЕС

212 167
190 481
183 680
65 488
59 891
56 766
51 074
50 240
49 264
47 505
46 051
43 776
38 637
26 996
24 339
24 078
20 257
20 164
14 817
13 381

Страхова премія, грн.
184 143 154
116 578 820
132 256 096
64 001 885
46 796 736
58 277 803
20 324 670
32 411 760
30 240 190
55 481 227
30 760 133
36 705 812
30 941 111
23 105 811
17 754 238
20 081 370
11 777 472
16 037 197
9 926 127
10 295 502

Поквартальна динаміка кількості електронних полісів та суми премій, 2018-2019

Помісячна динаміка електронних полісів та суми премій за ними, січень-грудень 2019
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У 2019 році з фондів МТСБУ постраждалим у
ДТП виплачена рекордна сума 212 млн. грн.

МТСБУ за підсумками минулого року виплатило
постраждалим в ДТП з гарантійних фондів Бюро більше
212 млн. грн, загальна кількість виплат склала 7 217 шт.
Кількість виплат у порівнянні з показниками 2018 р.
збільшилась на 20,1%, сума виплат на 30,2%.
Найсуттєвішою статтею виплат є
виплати за власників незабезпечених
транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного
полісу ОСЦПВ). Питома вага таких
виплат у загальній кількості склала
44,2%, у загальній сумі
52%
(відповідні показники 2018 р. 56,3%
та 68,3%).
За власників незабезпечених
транспортних засобів в 2019 р. зроблено 3189 регламентні виплати на загальну суму 110,42 млн. грн. У попередньому 2018 р. відповідні показники становили 3384 шт. та понад 110,41
млн. грн. Вперше після декількох
років щорічного зростання таких виплат, в 2019 р. у порівнянні з 2018 р.
кількість виплат за незастрахованих
водіїв знизилась на 5,8%. Тренд до
зниження кількості виплат за неза-
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безпечені транспортні засоби спостерігався починаючи з другого кварталу 2019 р., проте лише за підсумками 2019 р. сума виплат також є майже
незмінною у порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього року.
Ще однією суттєвою статтею виплат залишаються виплати за водіїв
пільгових категорій, питома вага
яких в 2019 р. становила 13,7% за
кількістю та 13,9% за сумою виплат (у
порівнянні з попереднім 2019 р. за
кількістю питома вага знизилась на
1,4 п.п., за сумою на 2,4 п.п.).
Протягом минулого року МТСБУ
здійснило за таких водіїв 986 виплат
на загальну суму майже 29,6 млн. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом
2018 р. кількість виплат зросла на
9,2%, сума на 12,5%.

В 2019 р. в декілька разів зросли
виплати за зобов'язаннями по
ОСЦПВ страховиків, що визнані
банкрутами: з фондів МТСБУ зроблено 1 892 виплати на загальну суму
майже 42,3 млн. грн. Частка таких
виплат у загальній кількості становить 26,2%, у загальній сумі 19,9%.
Різке зростання виплат за цією статтею пов'язане с розпочатими у третьому кварталі 2019 року виплатами за
СК "НАСТА" та СК "Україна", значними виплатами за СК "Добробут" і
СК "Міська", здійснення яких розпочалось у 4 кв. 2018 року та тривало
протягом минулого року.
Найбільші суми сплачені за зобов'язаннями
таких
страховиків банкрутів: СК "Україна" (32,7
млн.), СК "Добробут" (4,3 млн) та СК
"Міська" (3,1 млн).
За зобов'язаннями 14 страховиків,
що припинили роботи на ринку
ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством
порядку, зроблено 1028 виплат шляхом повернення базового гарантійного внеску (БГВ) таких страховиків до
фонду МТСБУ на загальну суму май-
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же 23,7 млн. грн. ( 27,0% за кількістю,
43,4% за сумою до показників 2018
р.). Питома вага таких виплат у загальній кількості 14,2%, у сумі виплат 11,2%.
Традиційно незначні показники
за кількістю та сумою виплат становлять виплати за ДТП з вини невстановленого транспортного засобу та
скоєних внаслідок протиправних дій:
111 шт. на суму 5,6 млн. грн. та 11
виплат на суму 0,6 млн. відповідно.
"В минулому році МТСБУ провело величезну роботу по компенсаціям шкоди тим постраждалим у
ДТП, хто за законом має право на отримання виплат з фондів Бюро. Зокрема, було сплачено дуже значну суму за зобов'язаннями СК "Україна"
за цими виплатами стоять долі більше 1,3 тисячі людей, хто потребував
допомоги, але не отримав її від
збанкрутілого страховика", зауважив Генеральний Директор МТСБУ
Володимир Шевченко. "Наголошу
це раз, що всім учасникам дорожнього руху в нашій вкрай потрібне прийняття нового закону "Про ОСЦПВ",
який дасть змогу пришвидшити процедуру виплат за компанії, що припиняють виконання зобов'язань перед постраждалими в ДТП, бо це є
соціально значущим питанням.
МТСБУ цього року планує сконцентруватись на подальшому розвитку
сервісної складової у діяльності Бюро. Є плани щодо створення
регіональної мережі отримання документів на виплату на базі
банківських відділень, створення нового сайту МТСБУ, який забезпечуватиме новий сучасний рівень комунікації та зручний інтерфейс
взаємодії з Бюро".

Кількість виплат з фондів МТСБУ за категоріями, 2016-2019

Дані щодо виплат з фондів МТСБУ за 2018-2019 рр.

Тип виплати

Кількість, шт.

Сума, млн. грн.

Період

2018 2019

Невстановлений ТЗ
Незастрахований ТЗ
Пільгова категорія
Протиправні дії
СК-банкрут
Повернення БГВ

101
3 384
905
7
203
1 408

111
3 189
986
11
1 892
1 028

9,9%
-5,8%
9,0%
57,1%
832,0%
-27,0%

4,4
110,4
26,3
0,4
3,7
16,5

5,6
110,4
29,6
0,6
42,3
23,7

28,0%
0,0%
12,5%
66,6%
1022,2%
43,4%

РАЗОМ

6 008

7 217

20,1%

161,7

212,2

31,2%

Динаміка кількості регламентних виплат
за незастрахованими ТЗ, 2016-2019

Темп, %

2018 2019

Темп, %

Динаміка сум регламентних виплат
за незастрахованими ТЗ, 2016-2019
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Рейтинг безпеки автомобілів
Insurance Institute for Highway Safety
Страховий інститут безпеки дорожнього руху США
(Insurance Institute for Highway Safety) опублікував
підсумки краш тестів автомобілів в 2019 році, присвоївши
їм рейтинги Top Safety Pick+ і Top Safety Pick.
Фахівці IIHS досліджували транспортні засоби, починаючи від удароміцності до ефективності доступних
систем безпеки. В ході краш тестів автомобілі оцінюються за такими параметрами, як безпека водія і пасажирів
при ударі з малим перекриттям з боку
водія або переднього пасажира, безпеку при ударі зі значним перекриттям,
рівень захисту при бічному ударі, а також в разі перевертання автомобіля.
Окремо оцінюють рівень захисту
ший пасажирів від травми при ударі
ззаду, ефективність систем активної
безпеки (зокрема, системи екстреного
автоматичного гальмування), які допомагають запобігти зіткненню, і фар головного світла (найкращий результат
продемонстрували повністю світлодіодні фари), а також систему
кріплення дитячих сидінь.
30 автомобілів увійшли до рейтингу Top Safety Pick+, безпечними незалежно від комплектації або додаткового обладнання з них можна назвати
тільки дві моделі авто (Honda Insight і
Genesis G90), тому що для інших авто в
цьому рейтингу потрібно мати додаткове обладнання, доступне тільки в
максимальних комплектаціях.
Рейтинг Top Safety Pick+ визначає
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кращий вибір транспортного засобу
для забезпечення безпеки в категоріях
розмірів протягом. Великі, більш
важкі транспортні засоби зазвичай забезпечують більший захист, ніж
менші, легші. Таким чином, маленький
автомобіль, який може претендувати
на нагороду, може не захистити своїх
пасажирів, як і більший автомобіль,
який не отримує високий рейтинг
IIHS.
Рейтинг IIHS найбезпечніших автомобілів Top Safety Pick +
Невеликий автомобіль
Honda Insight
Hyundai Elantra
Kia Forte
Kia Niro hybrid
Kia Niro Plug In Hybrid
Subaru Crosstrek
Subaru Impreza седан
Subaru Impreza універсал
Subaru WRX
Автомобілі середнього розміру
Hyundai Sonata
Kia Optima
Subaru Legacy
Subaru Outback
Toyota Camry

Автомобілі середнього розміру
преміумкласу
Genesis G70
Lexus ES
Великий автомобіль
Toyota Avalon
Великий автомобіль
преміумкласу
BMW 5 series
Genesis G80
Genesis G90
Mercedes Benz E Class
Невеликі кросовери
Hyundai Kona
Mazda CX 5
Середньорозмірні позашляховики
Hyundai Santa Fe
Kia Sorento
Subaru Ascent
Середньорозмірні позашляховики
преміумкласу
Acura RDX
BMW X3
Mercedes Benz GLC
Mercedes Benz GLE Class
Insurance Institute for Highway Safety
некомерційна організація, що фінансується автостраховиками, заснована в
1959 році в США. Її діяльність спрямована на зменшення кількості ДТП, збитків, а
також тяжкості травм, отриманих в
аваріях. Інститут здійснює дослідження,
встановлює рейтинги безпеки популярних пасажирських автомобілів, а також
споживчих товарів, що мають відношення до безпеки на дорозі, таких як
автомобільні дитячі крісла.
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В Україні може з'явитися Омбудсмен з розгляду
скарг по автоцивілці на базі МТСБУ

Щоб полегшити життя постраждалим в ДТП, у МТСБУ
є ідея створити Омбудсмена з розгляду скарг по
автоцивілці на базі бюро. Послуга для потерпілих буде
безкоштовною, тим самим надавши громадянам
можливість вирішити проблему оперативно, без
звернення до суду і судових витрат.
Так як Моторне бюро має функції саморегулівної організації, то можна прийняти на загальних зборах, що рішення
омбудсмена буде обов'язковим до виконання для усіх страховиків членів Бюро,
вважає Генеральний директор МТСБУ
Володимир Шевченко. "Це істотно розвантажить суди дрібними майновими
спорами і дасть позитивний ефект в

підвищенні довіри споживача до страхування".
При наявності незгоди страхувальника за величиною страхової виплати за
договорами автострахування, автовласник спочатку повинен написати страховику відповідну претензію у вигляді заяви. Якщо відповідь страхової компанії не
надійшла у визначений термін або не

влаштувала потерпілого, то він зможе
звернутися до омбудсмена для врегулювання спірного питання.
Для цього на початковому етапі досить рішення Моторного бюро, а вже з
прийняттям нового закону про ОСАЦВ
можна закріпити і легітимізувати створення омбудсмена за цим видом страхування.
На довіру клієнтів впливає відсутність нового закону про автоцивілку в
Україні, так як більшість пунктів, якими
незадоволені автовласники, це застарілі норми закону 17 річної давності,
на кшталт виплати зі зносом або
відсутність гарантій повної виплати за
неплатоспроможну компанію, яка пішла
з ринку. Так що новий закон першочергове питання. Поки Бюро активно займається роз'яснювальною роботою, щоб
страхувальникам були зрозумілі їхні
права і обов'язки. Крім того, йде постійне
поліпшення клієнтського обслуговування, підвищується рівень захисту страхувальників".
Електронний поліс дав можливість
клієнту укладати договір ОСАЦВ онлайн. Внесені відповідні зміни в нормативні документи дозволили Нацполіціі
перевіряти наявність поліса по базі даних МТСБУ. Врегулювання ДТП за допомогою європротоколу дозволяє швидко оформити ДТП і швидко отримати
виплату. Майбутнє за такими цифровими платформами, які будуть полегшувати людині процес врегулювання, вважають в МТСБУ.

Японський страховик Tokio Marine почав використовувати
штучний інтелект для аналізу пошкоджень автомобілів
Страхова компанія Tokio Marine оголосила, що буде використовувати технології штучного інтелекту (AI) в страхуванні для обробки пошкоджень
транспортних засобів, щоб прискорити
обробку претензій для страхувальників.
Рішення для штучного інтелекту,
створене технологічною компанією
Tractable, використовує комп'ютерний
зір, щоб розпізнавати на фотографії
пошкодження автомобілів і інтерпретувати їх так, як це робить людина в реальному часі. Tokio Marine буде використовувати АІ, щоб зрозуміти весь
спектр доступних рішень по ремонту,
включаючи рекомендовані операції по
заміні запчастин, фарбування, а також
розрахувати необхідний робочий час.
Використання AI таким способом
може збільшити швидкість віддаленого

розгляду претензій від декількох днів до
декількох хвилин, усуваючи неефективність процесу, допомагаючи страховикам і СТО швидше домовлятися про
ремонт і повертаючи клієнтам відновлене авто. Компанія заявляє, що це перший випадок, коли великий японський
страховик впровадив AI рішення з
оцінки збитків.
З 2018 року компанії працюють над
поліпшенням оціночних операцій, які вимагають складних візуальних оцінок за
допомогою рішення, заснованого на
комп'ютерному зорі. Після успішних випробувань Tokio Marine планує використовувати цю технологію в одному зі своїх
центрів обслуговування претензій влітку і
потенційно розгорне його по всій країні.
"В Японії після аварії може знадобитися два три тижні, щоб визначити су-

му, яка повинна бути виплачена", кажуть в Tokio Marine. "Комп'ютерний зір
прискорює відновлення після аварії. Використовуючи штучний інтелект для
оцінки автопошкоджень, ми розраховуємо значно скоротити цей час,
зміцнюючи нашу позицію як компанії піонера в розробці нових технологій, які покращують процес врегулювання".
АІ від компанії Tractable використовує глибокий аналіз для комп'ютерного
зору і машинного навчання. Штучний
інтелект, навчений мільйонами фотографій ушкоджень автомобілів і рішень
оцінювачів, і його алгоритми вчаться на
новому досвіді, аналізуючи велику
різноманітність прикладів. Технологія
може застосовуватись по всьому світі до
будь якого транспортного засобу.
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Глобальний обсяг інвестицій в InsurTech трансформує
бізнес-моделі і відкриває нові ринки
Інвестиції в InsurTech в глобальному масштабі досягли
рекордних $6 млрд за 2019 рік, в той час як в 2018 році
інвестиції за рік зросли на 27% до $4,2 млрд., йдеться у
звіті Hampleton Partners.
З інвестицій, зроблених в цьому році,
майже третина націлена на європейські
компанії, причому половина з десяти
найбільших інвестицій спрямовується в
германські іншуртех стартапи. Великобританія і Франція також є центрами
InsurTech на континенті і сприяють зростанню частки європейських інвестицій в
світі.
Звіт також показав, що з 2016 по 2019
рік в сегменті було проведено 132 угоди по
злиттю і поглинанню, при цьому на частку
прямих інвестицій припало 15% угод.
У цьому швидко зростаючому секторі
ми бачимо, що все більше венчурного
фінансування спрямовується на більш дорогі операції, які вже показали успіх. Нові
технології пропонують рішення для
ринків з недостатнім обслуговуванням,
покращують бізнес моделі або створюють
нові ринки в цілому. Іншуртехи використовують переваги глобальних тенденцій в
технології пристроїв для розумного будинку, щоб перейти до попереджуючого
управління ризиками для домовласників,
а не до оцінки реактивного ризику, в цій
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новій трансформаційній бізнес моделі,
вважають аналітики.
Три нові технології, які викликають
інтерес у інвесторів
Телематика: дані, зібрані з підключених пристроїв будинку, в машині або за
допомогою смартфона, можуть допомогти
страховикам створити профіль, що враховує звички споживача. Це дозволяє страховикам адаптувати страхові поліси для
кожної людини. Одним із прикладів цього
є те, що страховики використовують технології для моніторингу здоров'я і фізичної активності застрахованої особи. В результаті страховик може знизити премію
застрахованого, який веде здоровий спосіб
життя чи підтримує його. Hampleton
Partners відзначає, однак, що головний
стратегічний пріоритет страховиків щодо
телематики це простір страхування на
основі використання смартфонів (UBI).
Дрони: дрони допомагають страховикам збирати інформацію про претензії
способами, які раніше були неможливі,

наприклад, оцінка руйнування від пожеж
або оцінка пошкодження даху будівлі.
Дрони також дають повну картину ситуації швидше, ніж будь коли, особливо
після погодних явищ або стихійних лих.
"Мобільні" платформи: іншуртех проекти, що працюють на мобільних
пристроях, змінюють спосіб взаємодії споживачів зі страхуванням і стають новими
зірками страхової індустрії. Root
Insurance, мобільний страховик, використовує технологію смартфона і дані для
оцінки поведінки водія, щоб встановити
тарифи автострахування (в серпні 2019
року його бізнес був оцінений в $3,65
млрд.). Lemonade, перша мобільна послуга
зі страхування для орендарів житла і домовласників, на початку цього року залучила додаткове фінансування в розмірі
$300 млн.
Майбутнє іншуртех в угодах M&A
У той час як активність у сфері злиттів
і поглинань в InsurTech залишається
стабільною, аналітики очікують, що ринок
буде набирати обертів, оскільки все більше стартапів стають зрілими і стають
більш життєздатними об'єктами інвестицій для страховиків і постачальників
ІТ рішень. Але дуже невелика кількість
стартапів в кінцевому підсумку вийде на
IPO. Ряд, звичайно, зазнає невдачі. Іншіх
знайдуть нових партнерів в компаніях з
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більш широким асортиментом продуктів
або послуг або у інноваційних страховиків,
які хочуть володіти і контролювати технології, які вони використовують.
Інвестиції в іншуртех
За 2019 й рік було зареєстровано 239
угод, про 83 з яких було оголошено протягом 3 кварталу. Обсяг інвестицій лише за 3
квартал склав $1,5 млрд., що становить
третю за величиною суму квартальних
інвестицій за весь час спостережень.
Кількість угод зросла на 20%, з другого
кварталу 2018 року це другий випадок,
коли інвестицій в B2B іншуртех проекти
було зареєстровано більше, ніж в
підприємства, сфокусовані на каналах
просування послуг.
Найбільшими угодами стали інвестиції в Root Insurance, Hippo і PolicyBazaar
(найбільший індійський агрегатор страхових послуг з часткою ринку близько 90%).
Подальше зростання інвестицій в
іншуртех відображає найважливішу
роль, яку технології відіграють в нашій галузі, але при цьому важливо не пересититися та не розчаруватися ними, вважають
у Willis Towers Watson. У сьогоднішньому
іншуртеху
стільки
ж
хайпа
і
підприємницької культури, скільки й технологій, що задовольняють потреби страхової та перестрахової галузі. Люди всередині галузі більш позитивно говорять
про застосування нових технологій. Багато хто розглядає їх як порятунок від "традиційної системи".
Завдяки інноваційним рішенням
іншуртех компаній страховики отримали
можливість знайти комплексні технологічні рішення, розроблені під їх
індивідуальні потреби, і відмовитися від
універсальних однотипних рішень на користь підбору тих, що підходять саме їм.
Тепер страховики можуть знаходити
найбільш доступне за ціною рішення в
одній функціональної сфері та вкладатися в краще в своєму класі.
Глобальні інвестиції в іншуртех продовжуть збільшуватися. Треба зауважити, що іншуртех поки займає порівняно
невелику частку в загальному обсязі
фінтех інвестицій. Їх сукупний обсяг за
рік компанія KPMG оцінила в $76 млрд.,
таким чином частка іншуртеха зараз 7,9%.
Це означає, що розслаблятися ще рано, і
випробовуваний оптимізм повинен бути
обережним.
Але привід для оптимізму є. Самих
угод стає все більше. Цікаво в цьому плані,
що максимум угод і максимум інвестицій
дісталися різними напрямками. Якщо
гроші інвесторів здебільшого дістаються
дистриб'юторським проектам і цифровим
страховикам повного циклу (що не дивно,
враховуючи вимоги до капіталу страховиків), то самих вкладень виявилося

найбільше в B2B сфері (половина усіх
угод), а також управлінні полісами, технологічних проектів для перестраховиків і
брокерів. Корпоративний сектор сильно
відстав від роздрібного сектору в частині
цифрової трансформації і активно потребував притоку нових ідей і їх реалізації.
Схоже, що очікування починають виконуватися.
Географія інвестицій
іншуртехсектору
Важлива одночасно з географічної та
технологічної точок зору новина полягає в
тому, що 13% світових інвестицій в іншуртех припали на Китай. Одержувачами
грошей стали також платформи для
об'єднання споживачів з метою покриття
ризиків захворювань, які стоять не просто
на передньому краї, а й за межею традиційного страхування.
Найбільшим регіоном одержувачем
інвестицій в 2019 році стали, звичайно ж,
США (44%), 6% у Великобританії, по 4%
у Японії, Індії, Франції та Австралії.
Цікава ситуація з інвестиціями в
іншуртех від страховиків і перестраховиків. На першому місці знову США (37%),
але частка істотно відрізняється. Далі слід
Великобританія (12%), зате потім картина
різко міняється: Німеччина (9%), Франція,
Сінгапур і Швейцарія (по 7%). Серйозно
заявила про себе перестрахова галузь, яка
відзначилась кількома великими інвестиціями. Всього перестраховики взяли
участь у 50 угодах, що також є рекордом.
Як і очікувалося, фокус інвесторів
зміщується до напрямку внутрішніх процесів страхування та розробки принципово нових цифрових систем управління
страховим бізнесом. І це теж показово,
оскільки за кількістю застарілих інформаційних систем страхова галузь є однією
з найбільш проблемних. Багато страхових
компаній переносять управління своїми
страховими операціями в хмару.
Домінуючою на страховому ринку,
завдяки новим іншуртех проектам стає
концепція компанії, що керує даними
прямого аналога страхової компанії 2.0,
яка використовує "біг дату", включаючи
пристрої інтернету речей, що зберігає і обробляє їх за допомогою відповідних цифрових інструментів, "витягаючи" з них
інформацію для прийняття рішень і прогнози
інструментами
просунутої
бізнес аналітики і машинного навчання.
Вся ця велика і дорога робота в кінцевому підсумку спрямована на одне щоб
страхувальник одержував цікавий і зрозумілий йому продукт за мінімальний час
і гроші, і точно в тому ж режимі здійснювалися врегулювання збитків та виплата
відшкодування.

Ризики гігантів
Аналітики вважають, що компанії на
ринку страхування майна все частіше вибирають insurtech напрямок для підвищення ефективності і гнучкості в умовах
зростання конкуренції на ринку.
Ефективне використання нових технологій в іншуртех секторі допомогло
знизити операційні витрати і розширити
доступ до клієнтів. Вартість і складність
впровадження нових технологій залишаються проблемою для страхування приватних домовласників, але іншуртех стартапи вже показали свою ефективність в сегменті автострахування, використовуючи телематичні датчики,
аналітику даних і нові канали дистрибуції.
Використання штучного інтелекту і
передових методів моделювання допомогло цьому сегменту у визначенні тарифів
страхування, а також в утриманні
клієнтів, підвищенні конверсії і продажів.
Інвестиції в іншуртех також сприяли
оптимізації процесів і підвищенню ефективності в таких сферах, як фінанси, андерайтинг та управління процесом врегулювання.
Більш широке використання мобільних пристроїв допомогло знизити збитки
страховиків, а зв'язок до і після події допомагає власникам страхових полісів в процесі отримання страхових виплат.
Крім того, програмне забезпечення,
яке використовується перевізниками для
геотаргетингу і оцінки ризиків, допомагає
в андерайтингу та розрахунку перестрахового покриття по кожному окремому
ризику.
Аналітики також вказують на вплив
машинного навчання на прогнозне моделювання і ціноутворення страхових програм, що поліпшило прогнози по деталізації втрат, а також сприяло більш
точному андерайтингу.
У зв'язку з цим інтелектуальні технології в будинках останнім часом набули
великої популярності і допомагають
клієнтам більш ефективно управляти
своїм майном і ризиками за допомогою
вдосконалених систем безпеки, а також
детекторів витоку води, диму, чадного газу та очищувачів повітря.
Однак, експерти бачать ризики для
розвитку іншуртех сектору через появу
інтересу і зростання конкуренції з боку
технологічних гігантів, таких як Google і
Amazon.
Наприклад, Google придбав частку в
Applied Systems, постачальника програмного забезпечення для захисту від вторгнень і хмарних обчислень, в той час як
Amazon співпрацює з Travelers, пропонуючи комплекти розумних будинків, страхові продукти та інформацію з управління
ризиками.
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Страхова телематика в автострахуванні та
медицині. Нові тренди та динаміка розвитку
Інтеграція телематичних технологій є останньою
революцію для автомобільної страхової галузі.
Телематика в цілому відноситься до збору
інформації, пов'язаної з віддаленими об'єктами,
такими як транспортні засоби, через
телекомунікаційні мережі.

Сьогодні, на думку компанії Berg
Insight, наступають добрі часи для
ринку страхової телематики.
Впровадження телематичної технології в контексті автострахування
зазвичай називають страхуванням на
основі використання (usage based
insurance, UBI) або страхової телематикою. Розмір страхової премії визначається страховиком на основі оцінки
водіння, яка розраховується з урахуванням таких факторів, як використання транспортного засобу, місце
розташування, перевищення швидкості, гальмування, проходження поворотів, нічне водіння і абстрактне
водіння. На підставі такої оцінки страхові компанії пропонують знижку на
страхове покриття.
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Таким чином, UBI пропонує страховикам можливість адаптувати свої
програми страхування, роблячи їх
гнучкими і персоналізованими. Цей
підхід впливає на прозорість тарифів і
послуг, а також забезпечує спрощену і
динамічну взаємодію з користувачем.
Згідно з даними EY, провайдери
телематики прогнозують, що ефективне рішення може знизити розмір
страхових виплат на 40%, скоротити
адміністрування на 50% і істотно знизити витрати на придбання та цінову
політику більш ефективно. Телематика вигідна як для клієнтів, які можуть
безпосередньо знизити ціну своєї
страхової премії, так і для страховиків, які можуть поліпшити свій
вибір ризиків, зробити виявлення

шахрайства більш ефективним і
підвищити взаємодію з клієнтами. Це
вірно як для страхування автомобілів,
так і для медичного страхування.
Неоднозначність щодо норм і законодавчих умов діє як стримуючий
фактор для ринку страхування,
оскільки страховики, які використовують телематику, повинні планувати
новий продукт для різних регіонів тієї
чи іншої країни.
Рішення такого типу, як правило,
дозволяють автостраховикам удосконалювати механізми ціноутворення на
основі фактичних даних про управління авто, краще контролювати
врегулювання збитків і диференціювати свої пропозиції з поточними і потенційними страхувальниками.
Варіанти страхової телематики, які
стали популярними протягом багатьох
років, включають моделі визначення
тарифу автострахування на основі поведінки, такі як Pay As You Drive
(PAYD), Pay How You Drive (PHYD),
Manage How You Drive (MHYD) і
Distance Based Insurance (DBI). Концепція Pay As You Live (PAYL) може
стати переломним моментом у страхуванні здоров'я.
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Подібно рішенням телематики у
сфері автострахування, UBI в секторі
медичного страхування може принести вигоду клієнтам не тільки за рахунок більш низьких страхових премій, а
й страховикам, які можуть запропонувати кращі ціни, і уряду, який може
знизити вартість медичного обслуговування.
Ринок страхової телематики має
велике значення. В Євросоюзі було
задіяно близько 280 млн. автомобілів, в
тому числі понад 240 млн. легкових авто. За оцінками, в Північній Америці
використовувалося 270 млн. транспортних засобів, з яких легкові автомобілі
та легкі вантажівки 256 млн. авто.
Деякі види базового автомобільного страхування є обов'язковими в
більшості розвинених країн, крім того, існує ряд підкатегорій страхування, які забезпечують покриття для
різних типів непередбачених подій,
пов'язаних з автотранспортними засобами.
Ринок страхової телематики в даний час знаходиться в фазі сильного
росту, який, як очікується, прискориться в найближчі роки.
Може здатися очевидним, що ринок
UBI почав свою тенденцію разом з розвитком Інтернету речей (IoT).
До теперішнього часу Європа і
Північна Америка представляють переважну більшість всіх програм страхової телематики і активних полісів з
міжнародної точки зору, а провідні
національні ринки включають США,
Італію та Великобританію.
За оцінками Berg Insight, загальна
кількість страхових телематичних
полісів, що діють на європейському
ринку, досягло 4,8 млн. в кінці 2014 року. При зростанні сукупного річного
зростання у 42,4% число діючих полісів
з телематикою в Європі оцінюється в
2019 році в 28,1 млн. договорів. У
Північній Америці загальне число
діючих страхових полісів телематики
збільшиться з 4,2 млн. полісів в кінці
2014 року до 32,5 млн. полісів у 2019
році. Сукупне щорічне зростання на
50,6%.
Великі гравці на ринку
страхової телематики
Страховий телематичний ланцюжок створення вартості охоплює кілька
галузей. Страховики з помітним присутністю на ринку телематики включають в себе Progressive, UnipolSai, State
Farm, Allstate, Generali, Allianz і Insure
The Box.
Страхові гравці можуть самостійно

розробляти телематичні програми або
покладатися на партнерів. Наприклад,
відомі постачальники телематики, що
працюють в страхуванні, включають
Octo Telematics і Cobra Automotive
Technologies, а також Intelligent
Mechatronic
Systems,
Baseline
Telematics і Scope. Wunelli, Modus,
MyDrive Solutions і DriveFactor також
є помітними гравцями на ринку. Meta
System, Xirgo і Danlaw є лідерами серед постачальників телематичних технологій (TTP) за кількістю використовуваних в світі пристроїв UBI.
Автовиробники все активніше беруть участь в екосистемі. Приклади
вклю ча ють BMW, Fiat, Citro?n,
Renault Nissan, General Motors і
Ford. Крім того, мобільні оператори,
такі як Vodafone, Telefоnica, Verizon і
Sprint, почали пропонувати страхові
те ле ма тичні рішен ня, пра цю ючи з
партнерами.
В останні роки на ринку страхової
телематики спостерігається значна активність у сфері злиттів і поглинань, в
якій беруть участь різні учасники з
різних частин екосистеми. M&A угоди
включають придбання Vodafone Cobra,
придбання Renova Group Octo
Telematics, ANDIE (MS&AD), яка
придбала Insure the Box і LexisNexis
Wunelli.
Тренди розвитку ринку
телематики
Очікується, що майбутнє зростання
ринку телематики буде зумовлене низкою тенденцій. Диференційовані пропозиції в цій сфері прогнозуються для
більш широкого діапазону сегментів, і
від страховиків все частіше очікується
використання тарифів, які базуються
на використанні, а також страхової телематики, пов'язаної з претензіями,
врегулюванням збитків.
Більш широке використання страховиками інтернету речей означає, що
вони можуть отримувати більше даних, що відносяться до своїх клієнтів, і
більш ретельно їх аналізувати, таким
чином виявляючи їхні потреби і ризики, а також скорочуючи частоту
пред'явлення
претензій
і
їх
серйозність. Технології підключеного
дому та "розумних" пристроїв набирають популярність у всьому світі прогнозується, що до 2020 року в усьому
світі буде використовуватися 29,5
млрд. таких пристроїв.
Ключовими факторами, які будуть
стимулювати розвиток ринку телематики, є поширення рішень на базі
смартфонів і тенденції в галузі підклю-

чених автомобілів, які прокладають
шлях для масового використання.
Очікуються також позитивні зрушення в сфері володіння даними і їх перенесенням. Berg Insight передбачає
майбутній сценарій, в якому підтримується "перенесення даних", що дозволяє власникам страхових полісів передавати свої дані про якість водіння і
пов'язані з ними оцінки ризику новим
постачальникам страхових послуг,
аналогічно кредитному рейтингу.
Зрушення у бік телематики в секторі страхування автомобілів був викликаний зростанням можливостей
смартфонів, зростанням числа підключених автомобілів, а також зростанням
популярності програм і телематичних
рішень для смартфонів. Очікується, що
до 2020 року страхування на основі використання телематики буде використовуватися приблизно 36% автостраховиками. Це говорить про те, що з'являться нові можливості для іншуртех стартапів, що використовують
розробку нових мобільних додатків.
З'явиться багато нових можливостей для розробки нового програмного
забезпечення для створення додатків,
які привернуть клієнтів Generation X і
Generation Y, які звикли грати в ігри в
повсякденному житті.
Більш широке використання страховиками додатків mHealth обумовлене високим рівнем впровадження
мобільних і бездротових технологій і
необхідністю визначення стану здоров'я клієнтів. Мобільні до дат ки з
охорони здоров'я дозволяють спростити оцінку профілю ризику, скоротити адміністративні витрати і знизити витрати на медстрахування. Ця
тенденція також є багатообіцяючою
для нових гравців ринку, оскільки
нові додатки будуть випущені відомими страховими компаніями і новачками на цьому ринку.
Широке використання додатків з
аналізу здоров'я клієнтів є однією з
тенденцій, характерних для сектору
медичного страхування. І тут ключовими факторами є впровадження мобільних технологій і високі витрати
клієнтів на охорону здоров'я. Додатки
Adherence допомагають клієнтам отримувати більш адекватні знання про
своє лікування і регулярно стежити за
прийомом ліків. Вони також вигідні для
страховиків, оскільки дотримання
планів лікування означає меншу
кількість страхових випадків. Поки цей
ринок не стане зрілим, існує безліч
можливостей для розробки нових додатків для залучення і утримання більшої кількості клієнтів.
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4 приклади успішної цифрової трансформації
в сфері страхування
Недолік інновацій є найбільшим побоюванням,
яке ризик менеджери висловлюють щодо страхування.
Такими є результати дослідження, проведеного
британською асоціацією ризик менеджерів Airmic.
Однак гарна новина полягає в тому, що приклади
цифровий трансформації в страхуванні, число яких
постійно зростає, дозволяють окремим компаніям
підвищувати ефективність бізнесу, покращувати якість
обслуговування клієнтів і проводити загальну
модернізацію в галузі, на якій мертвим тягарем висять
застарілі технології та процеси.

Інновації є критичним фактором
для великих традиційних компаній, які
стикаються з найзначнішими викликами за всю свою історію з боку нових
гравців, як великих, так і маленьких.
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Ось кілька прикладів успіху, досягнутого страховиками завдяки цифровій трансформації своїх застарілих
систем з використанням інтелектуальної автоматизації процесів.

1. Безпека і комплаенс
За даними дослідження Nasdaq's
Global compliance survey, 92% компаній вважають стандарти комплаенса
надзвичайно важливими. З огляду на
те, що страхування відноситься до числа найбільш зарегульованих галузей, в
цьому немає нічого дивного. Цифрова
трансформація технологічної інфраструктури страховика є відмінним способом забезпечити виконання нормативних вимог усіма підрозділами в компанії.
Одна страхова компанія шукала
спосіб модернізувати свою застарілу
систему внутрішнього аудиту, яка
пропрацювала вже майже 20 років і
мала за свою історію більше 500 доробок. "Зоопарк" розрізнених систем і організація спілкування між співробітниками по електронній пошті означали,
що дотримати вимоги комплаенса
відповідно до мінімальних стандартів
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підрозділах в різних країнах, на
різних мовах. Таке масштабування ще
більше збільшило ефект від впровадження. Перехід на автоматизовані
бізнес процеси дав негайний результат у вигляді 60% скорочення витрат в
порівнянні з іншими системами. Одним з результатів впровадження стало скорочення часу на андерайтинг
найбільш складних ризиків на 50%.
3. Продуктивність співробітників

андерайтингу Lloyd's Underwriting
Minimum Standards буде вкрай
складно.
Страховик повністю перебудував
систему внутрішнього аудиту за 4
місяці, поліпшивши якість процесу на
200% і скоротивши час на обробку на
25%. Централізована платформа тепер створює журнали аудиту автоматично і в частині дотримання нормативних вимог покладається на автоматизовані процеси.

Часу в добі завжди буває недостатньо. Механічні операції, такі як перенесення даних з однієї системи в
іншу і оновлення інформації по електронній пошті, можуть займати дуже
багато часу, і все, що дозволить більш
ефективно використовувати робочий
час співробітників, виявиться дуже до
речі.
Азіатський підрозділ міжнародного страховика нещодавно провів інтелектуальну автоматизацію процесів
для своїх служб врегулювання
збитків. Вони впровадили рішення
для спрощення бізнес процесів, автоматизували процедуру визнання випадку страховим, оцінку суми збитку
і, в кінцевому підсумку, узгодження
виплати.
Автоматизація ручної праці, яка
була частиною процесу, в т.ч. внесення даних до системи, розрахунків і
листування по електронній пошті,
дозволили
вивільнити
15
співробітників, яких перемістили в
інші підрозділи компанії. У тих, хто
залишився у відділі врегулювання
збитків, робочий день скоротився на 2
години в день. Автоматизація також
дозволила дотримати вимоги комплаенса за рахунок мінімізації ризику некоректного введення даних.

2. Прискорення процесів
4. Прозорість та звітність
Здібності скоротити проектний ризик і швидко пристосуватися до змін
ринку є предмет найбільшої стурбованості в страховій галузі. Застарілі
системи дуже часто виявляються
непридатними до змін і впровадження
функціоналу, здатного збільшити
цінність для споживачів і самих страховиків. Але цифрова трансформація
в страхуванні створила інструмент
вирішення цього завдання: автоматизацію бізнес процесів.
Generali CEE Holding провів
бізнес трансформацію всієї своєї
структури і значно поліпшив продуктивність і підвищив ефективність
бізнесу. Автоматизація бізнес процесів відбувалася одночасно в

Складні системи з розрізненими
даними є серйозною проблемою для
страховиків. За результатами недавнього дослідження MarkLogic
Corporation, у 9 з 10 страховиків немає єдиного уніфікованого погляду на
призначені для користувача дані ("золоті записи"), при цьому 70% говорять
про те, що отримати його завдання,
як мінімум, дуже важливе, а, як максимум, критичне для їхнього бізнесу.
Prose Chile, асоціація, в яку входять 11 провідних страхових компаній
Чилі, впровадила інтелектуальну автоматизацію процесів для того, щоб
впоратися з однією з найбільш значущих проблем для місцевого ринку

стійкого зростання числа незастрахованих
викрадених
автомобілів.
Об'єднавши централізоване сховище
даних, автоматизацію процесів,
поліпшені бізнес процеси і інтеграцію
з національним Цивільним реєстром,
чилійські страховики тепер можуть
шукати, виявляти та повертати автомобілі зі швидкістю, яка раніше була
недоступна.
В системі, яку використовує більш
ніж 90% чилійських страховиків, є понад мільйон записів. Результатом її
використання стало зростання на 17%
числа повернутих автомобілів і скорочення шахрайських подвійних виплат
за рахунок прозорості виплатних
справ в системі.
Цифрова трансформація у страхуванні відбувається по всьому світу, і
наведеними прикладами вона, зрозуміло, не вичерпується. Чим хороші ці
приклади вони показують, що масштаб трансформації може бути різним.
Іноді можна обмежитися цифровізацією одного, але дуже важливого, часто ключового для бізнесу процесу. Правда, в цьому випадку з високою
вірогідністю почнуть проявлятися недоліки старих технологій в усіх
суміжних процесах, так що все одно
неминучі масштабні зміни, хоча їх
можна розкласти на кілька етапів. При
наявності управлінської волі і ресурсів
є можливість проводити трансформацію більш масштабно, змінюючи цілі
блоки бізнесу або зовсім кардинально
перебудовуючи бізнес модель, переводячи її на цифрові рейки.
Тут справа не просто в "цифрових"
технологіях, які, як і будь які інші технології, служать інтересам бізнесу
(просто одні служать краще, а інші
гірше). Справа в тому, що цифрова
страхова компанія це інша бізнес модель в принципі. Інший принцип побудови відносин з клієнтом (проактивность замість реактивності), інший
підхід до ризиків (керувати, а не тільки
оцінювати), інші масштаби інформації і
підходи до її обробки. Зовсім інші швидкості, але це вже ближче до технологій.
В кінцевому підсумку, "цифра" дозволяє побудувати страховика нового типу, з набагато більшими можливостями
і перспективами, ніж попередній.
Тому цифрова трансформація
страхового бізнесу відбувається і в
Британії, і в Китаї, і в Чилі, і в Азії, і
по всьому світу. А в США там, де
гіганти галузі розвивають недостатню
швидкість змін, з'являються десятки
іншуртех стартапів, що відбирають у
традиційних страховиків відповідний
шматок ринку.
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Майбутнє ринку страхування. Чому страховики
бояться іншуртех-стартапів?

Агенція Mintel проаналізувала майбутнє ринку страхування.
Нові технології допоможуть правильно організувати роботу,
але чому ж великі страхові компанії бояться конкуренції
іншуртех стартапів і нео страховиків.
Як і в багатьох інших галузях, страховики
активно
працюють
над
поліпшенням клієнтського сервісу, намагаючись зрівнятися з технологічними
компаніями. Вони прагнуть максимально скоротити час між подачею страхового позову і виплатою відшкодування:
наприклад, оцінюють збитки за допомогою дронів, коли це можливо, щоб звільнити агентів для роботи з більш складними проблемами. Технології аналізу
даних дозволять ранжувати звернення
за ступенем терміновості.
43% американців і 39% канадців
хотіли б мати можливість відстежувати
статус своєї справи з врегулювання за
допомогою мобільних додатків.
Деякі компанії вже взяли інновації
на озброєння. Американський страховик Progressive запустив у жовтні 2019
року мобільний додаток, що дозволяє не
тільки сплатити страхові внески, але й
завантажити власне фото (наприклад,
пошкодженого автомобіля чи майна)
для оцінки збитку.
Під час руйнівних ураганів в США в
тому ж місяці страховики з State Farm
оголосили, що подати претензію можна,
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як через агента чи по телефону, так і в
новому додатку компанії.
Фінансова організація USAA домовилася про партнерство з хмарним
сервісом Google Cloud для підвищення
ефективності процесу виплат у разі автомобільної аварії. Фото пошкоджених
автомобілів завантажуються в хмару,
де штучний інтелект визначає розмір
збитку, а потім відправляє отримані дані
в USAA.
Довіра клієнтів вкрай болюча тема
для страховиків: тільки 4% учасників
дослідження Mintel довіряють страховикам більше, ніж іншим фінансовим
організаціям. Щоб впоратися з цією
проблемою, компанії намагаються зробити процес взаємодії з клієнтом більш
швидким і комфортним, використовуючи більш просту і зрозумілу мову і розширюють функціонал мобільних додатків.
Різні покоління по різному вибирають собі страхову компанію. Для молодих людей велику роль грає можливість
цілодобового доступу до страхових
сервісів і їх безперебійна робота, а для
старшого покоління, як і раніше, на пер-

шому місці залишається кваліфікація
страхових фахівців.
30% жителів Канади вважають, що
скористатися послугами страхового
брокера вигідніше, ніж купувати страховку напряму.
Для 45% американців старше 55
років компетентність агента є визначальним фактором при виборі страховика.
Ключовий пункт маркетингової
стратегії
американської
компанії
TruStage ясність і доступність для розуміння. Канадська Aviva створила
сервіс Aviva Cannox, що пропонує допомогу двох команд фахівців, одна з яких
націлена на брокерів, інша на звичайних покупців. Розробник Salesforce,
який створив Financial Services Cloud,
допомагає страховим компаніям зібрати
дані про клієнтів, щоб ті могли персоналізувати свій продукт, зробити його
максимально вигідним і зручним для
клієнта.
Страховим компаніям потрібні персональні дані для поліпшення якості
своїх послуг, і клієнти охоче їх надають
за заохочення і знижки. Компанії розвивають "розумне" страхування і пропонують до поліса телематичні пристрої
гаджети, що стежать за здоров'ям і
безпекою,
наприклад
детектори
протікання води або кардіомонітори.
Дозволивши своєму страховику збирати дані, власник поліса зменшує свої
страхові внески і підвищує рівень влас-
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ної безпеки. Зниження ризику страхового випадку вигідне компаніям, а дані
допомагають розробляти персоналізовані пропозиції.
Так, 10 лідерів ринку страхування в
США вже пропонують страховку автомобіля з телематикою. Ще в 2018 році
страхова компанія Allstate заявила, що
в майбутньому саме дані телематичних
пристроїв будуть відігравати головну
роль в оцінці суми відшкодування збитку. А вже в 2019 році страховик Wilson
пояснив свої успіхи саме інвестиціями в
телематику.
75% канадців готові ділитися даними
з датчиків диму, якщо отримають за це
бонуси від страховиків, але для "розумних" дверних дзвінків з камерами ця
частка становить лише 59%.
Наприклад,
іншуртех стартап
Ethos, який спеціалізується на страхуванні життя, оформляє поліс, грунтуючись на даних медичної картки. А протягом 2020 року медична страхова компанія Oscar Health запустить Cardiogram додаток, яке стежитиме за здоров'ям клієнта і сигналізуватиме про
можливі симптоми діабету та аритмії.
Стартапам часто вдається вирішити
проблеми галузі, які ігнорують великіи
компанії. Створення дочірніх цифрових
сервісів запорука успіху та конкурентоспроможності в найближчі роки. Для
покоління 20 тирічних авторитетність
страховика визначається не віком, і для
їх залучення потрібні інші переваги.
80% жителів США від 40 років і
старше швидше виберуть страхову
компанію з довгою історією і міцною репутацією. Для 36% американців покоління Z всі страхові організації однакові незалежно від їх віку.
Але турбота про репутацію вийде в
цьому випадку на новий рівень. У 2016
році близько 43% американців були готові купити страховку у такого цифрового гіганта, як Amazon, а в 2019 році готовність висловили лише 19%. Причиною недовіри стала низка скандалів з
розкриттям і крадіжкою персональних
даних, в центрі яких опинилися великі
технологічні корпорації.
Деякі американські страхові агентства вже запустили сервіси, які складуть конкуренцію стартапам. Farmers
Insurance створила платформу Taggle,
націлену на персоналізацію пакета
страхових послуг. Додаток HiRoad, що
належить State Farm, стежить за поведінкою водія і дає бонуси за акуратне
водіння. З 2018 року HiRoad в колаборації з Uber допомагає продавати автомобілі, що потрапили у ДТП. Свої цифрові сервіси з'явилися і у таких страхових компаній, як MassMutual та
Nationwide.

Цифровізація та продукти, що дозволяють
економити, стануть одними з головних
трендів страхового ринку в 2020 році,
але не всі клієнти та страховики готові

Зручність сервісу стає одним з
факторів вибору страхової компанії
клієнтом поряд з фінансовою стійкістю. Гравці ринку в конкурентній боротьбі успішно впроваджують технологічні digital рішення, створюючи
зручні форми взаємодії зі споживачем, нестандартні рішення та вдосконалюючи внутрішні бізнес процеси.
Крім того, спостерігається орієнтація споживача на недорогі продукти, що підтверджується тестуванням нових концепцій серед потенційних і діючих клієнтів, проведених страховиками в 2020 році. В усіх
фокус групах лідерами за привабливістю стали рішення, що дозволяють економити. Виходячи з цього
тренда, компанії розробляють програми, що поєднують інноваційні технології та можливість знижувати
вартість страхування. Ці продукти
підійдуть тим, хто реально оцінює свої
ризики і хоче самостійно управляти
страховим захистом. Але цифровізації
раді не всі.
Згідно дослідження, проведеного
компанією JD Power, рівень задоволеності врегулюванням претензій по
страхуванню майна в США досяг високих оцінок, оскільки страховики зосередилися на управлінні відносинами
з клієнтами.
Дослідження, опубліковане на початку 2020 року, базується на відповідях 6025 страхувальників домовласників, які вони давали в період з

квітня по грудень 2019 року. Загальна
задоволеність клієнтів врегулюванням
претензій по страхуванню житла становить 881 (за шкалою 1000 балів), що є
значним збільшенням в порівнянні з попереднім роком і рекордно високим показником для всіх років дослідження.
Цей показник також представляє найвищий загальний рівень задоволеності
клієнтів серед усіх поточних досліджень JD Power послуг для споживачів в Сполучених Штатах і Канаді,
включаючи врегулювання в автострахуванні (868) і банківські послуги (860).
Цифровізація повідомлення про
страховий випадок і оцінку збитку, поряд з інструментами управління рахунками самообслуговування, робить
позитивний вплив на зручність і
швидкість процесу подачі та обробки
страхових вимог. Проте, відносно небагато респондентів говорять, що вони
готові до повністю цифрового врегулювання, причому більше 25% заявили,
що вважають за краще, щоб вся процедура врегулювання була оффлайн.
Тільки 4% заявили, що хочуть використовувати виключно цифрові технології.
Правильне використання цієї
інформації має вирішальне значення
для страховиків, тому що будь які
надмірні зусилля або непотрібні затримки в процесі врегулювання безпосередньо пов'язані з відтоком клієнтів
до іншого страховика.
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Блокчейн-консорціум B3i планує стати для страхової
індустрії платформою, схожою на iOS і Android

Корпоративний блокчейн консорціум B3i, створений великими страховиками та перестраховиками, тестово
обробив 30 договорів перестрахування для пролонгування. Однак це не
був перехід на нову платформу. Процес автоматичного розміщення проходив паралельно.
9 страховиків, чотири брокерські
фірми і 8 пе ре ст ра хо виків бра ли
участь в укладенні договорів перестрахування "Catastrophe Excess of Loss
(XoL)" в рамках блокчейн платформи
B3i, яка дозволяє значно полегшити
процес розміщення ризиків для всіх
залучених сторін.

Як заявили в Allianz Re, XoL був
першим рішенням, запланованим з
самого початку, але в даний час компанія розробляє інші види перестрахування, програмні модулі для обліку
та врегулювання збитків, а також комерційного страхування. Проте, B3i
планує стати платформою, багато в
чому схожою на iOS або Android для
стра хо вої індустрії, а інші бу дуть
створювати додатки на її базі.
B3i виповнилося два роки, проект
вперше був запущений як консорціум
ще в жовтні 2016 року. У червні 2018
року технологія була переключена з
Hyperledger Fabric на Corda R3.

При реєстрації страховики внесли
$6,8 млн. У минулому році було проведено черговий раунд фінансування на
су му по над $20 млн., до яко го
приєдналися ще три перестраховика
Mapfre Re, Deutsche R?ck і VIG Rе.
2019 й рік був насиченим для B3i.
Крім за лу че них $20 млн. до них
приєдналися ще чотири інвестори:
японсь кий ВОО, China Pacific
Insurance (CPIC), IRB Brasil Re і
Africa Re. Джон Каролін зайняв пост
генерального директора.
B3i планує ще один раунд фінансування в 2020 році.
"Ми запрошуємо всіх учасників
страхової галузі працювати з B3i для
поліпшення передачі ризиків з викорис тан ням тех но логії роз поділе ної
мережі (distributed ledger technology)
будь то шля хом інвес ту ван ня і
приєднання до консорціуму, використання платформи для транзакцій або
парт не р ства для роз роб ки но вих
рішень", сказав Джон Каролін, СЕО
B3i.
Сьогодні учасниками конcорціуму
B3i є: Achmea, Aegon, Africa Re,
Ageas, Allianz, AXA, China Pacific
Insurance, Deutsche R?ck, Generali,
Hannover Re, IRB Brasil Re, Liberty
Mutual, Mapfre Re, Мюнхен Ре, SBI
Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine,
VIG Re і Zurich Insurance Group.

Eos Venture Partners оголосила про закриття
фонду, що інвестує в глобальні іншуртех-стартапи
Eos Venture Partners оголосила
про закриття свого фонду Strategic
InsurTech Fund, який інвестує в глобальні іншуртех стартапи, одночасно
просуваючи і полегшуючи взаємодію
між постачальниками технологій.
Також було оголошено про продовження співпраці зі страховиками
та перестраховиками з усього світу,
вклю ча ю чи Tokio Marine і Direct
Line, в рам ках фон ду Strategic
Limited Partners із загальним обсягом коштів в управлінні $85 млн.
В умовах пандемії підприємства
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всіх форм і розмірів з цілого ряду галузей виявилися віддаленими, і, в
свою чергу, цифровізація зросла, й
очікується, що вона тільки посилиться. Eos Venture відзначає це, описуючи нинішню кризу як "каталізатор
змін", оскільки він стимулює інноваційну діяльність.
Eos каже, що для збереження актуальності цифрової взаємодії, гнучкості продуктів, які базуються на використанні, індивідуальне ціноутворення і дистанційна оцінка страхових
збитків, є життєво важ ли ви ми,

оскільки очікування клієнтів, методи
роботи і обізнаність про ризики істотно змінилися.
На даний момент фонд уже здійснив
6 інвестицій у Великобританії, США,
Китаї та Індії. Eos заявляє, що портфельні компанії працюють по всьому
ланцюжку створення страхової вартості, в тому числі в сфері автоматичного андерайтингу за допомогою AI, і охоплюють кілька вертикальних продуктів,
охоплюючи SME, глобальні ланцюжки
поставок, економіку спільного використання, автомобілі та будинки.

Нові технології

Польський страховик LINK4 почав використовувати
блокчейн для ідентифікації клієнтів та документообігу

Польська страхова компанія LINK4
вирішила аутентифікувати і перевіряти
документи завдяки блокчейну, розробленому Національною кліринговою палатою (KIR) і стартапом Coinfirm.
LINK4 прагне використовувати distributed ledger technology (DLT) для безпечного зв'язку зі своїми клієнтами і
обміну документами в електронному вигляді.
Для банків, страхових компаній та

інших підприємств зберігання, отримання та доступ до документів є одними з
ключових проблем. Блокчейн надає розподілений реєстр для вирішення цих
проблем, а його незмінний характер гарантує, що документи не можуть бути
підроблені. Крім того, він може обмежувати доступ до інформації інших сторін,
розкриваючи важливі дані.
"LINK4 перша страхова компанія,
яка буде використовувати рішення для

надійних носіїв в блокчейн технології для
спілкування з клієнтами", кажуть в
компанії KIR. "Блокчейн має величезний
потенціал у сфері страхування".
Рішення зберігає страхові документи,
хешує їх в блокчейні, і вони підписуються
закритим ключем компанії. LINK4 надає
своїм клієнтам портал для перегляду і перевірки цих документів через свій
веб сайт. Це скоротить час оформлення
документів і заощадить витрати страховика.
Coinfirm розробила блокчейн платформу Trudatum для перевірки і
реєстрації документів. Запуск орієнтований на дотримання нормативних вимог
щодо ідентифікації клієнтів, таких як
KYC та AML. Генеральний директор
Павло Кусковский раніше був главою
глобального підрозділу по боротьбі з
відмиванням грошей в Royal Bank of
Scotland і директором по відповідності
UBS в Польщі. Його платформа AML
орієнтована на крипто транзакції і забезпечує відповідність приблизно 270 перевірок ризику. В даний час рішення використовується найбільшим польським
банком PKO Bank Polski та BNP Paribas
Bank Polska.

Тайванські страховики тестують блокчейн
для спрощення змін даних у страхових полісах
Комісія з фінансового нагляду
Тайваню схвалила тестування нового страхового блокчейн проекту, щоб
спростити життя застрахованим. Якщо клієнт хоче змінити свою адресу і
у нього кілька полісів для різних
страховиків, оновивши свої дані один
раз, вони будуть передані іншим
страховикам автоматично.
Саме так, якщо застрахований
має кілька страхових полісів і він
ставить вимогу на відшкодування на
один з договорів, смарт контракт
повідомить інші компанії, з якими
вони мають покриття, щоб ініціювати
виплату.
11 страхових компаній, що беруть
участь в Альянсі Preservation &
Claims Alliance Chain: Xinguang Life,
Cathay Life, Taiwan Life, Nanshan Life,
Fubon Life, Yuanta Life, China Life,

Global Life Insurance, First Gold Life
Insurance, Cathay Property Insurance і
Fubon Property Insurance.
До цієї ініціати ви та кож при єдналася Китайська асоціація страху ван ня жит тя. Тес то вий період
почнеться з 1 липня і триватиме
шість місяців.
Хоча основною метою може бути
зручність, страховики зможуть отримати додаткову інформацію про
страхове шахрайство. Побічним
ефектом є усвідомлення іншими
страховиками того, що клієнт є бенефіціаром декількох полісів. У багатьох випадках, таких як страхування життя, така ситуація вважається нормальною, якщо страхування було оформлено заздалегідь.
Але обмін даними або їх зміна може
сигналізувати про те, що кілька

страхових полісів були оформлені
незадовго до смерті. Або в разі пошкодження майна, коли хтось намагається претендувати на кілька
полісів для одного й того ж інциденту, може розцінюватися страховиками як подвійне страхування і шахрайство.
Страхування є одним з секторів,
в яких блокчейн технології або розподілені реєстри (DLT) пропонують
значні переваги в ефективності послу ги. Є кіль ка стра хо вих блок чейн кон сорціумів у світі. Дво ма
найбіль ши ми
на
За ході
є
штаб квартира RiskStream Alliance
в США, що вхо дить до скла ду
Institutes, і швейцарська компанія
B3i. У Китаї також є консорціум,
який пра цює над блок чейн стан дартами для страхування.
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"Автоцивілка в Дії". Перевірити поліс ОСАЦВ
тепер можна в додатку державних послуг
У додатку держпослуг "Дія" з'явився новий сервіс
перевірка валідності поліса автоцивільної
відповідальності. Щоб побачити страховий поліс,
потрібно завантажити додаток на смартфон або
оновити його до останньої версії. Документ
відобразиться автоматично.
Тепер для водіїв доступні цифрові документи, а саме водійське посвідчення,
свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу, автоцивілка, техпаспорт, ID карта, закордонний паспорт та студентський
квиток.
Зауважимо, що "Дія" відображає
інформацію виключно про договір страхування, укладений з транспортного засобу, власником або зареєстрованим користувачем якого є ви особисто. При цьому пошук здійснюється за державним
реєстраційним номером авто. Якщо ви не
є власником або зареєстрованим користувачем, програма не буде відображати
інформацію про укладені договори страхування.
У разі, якщо договір укладено сьогодні, то він може потрапити до ресурсу
не раніше, ніж завтра вранці. Синхронізація баз даних здійснюється протягом ночі.
Архітектура програми побудована
так, що на серверній частини взагалі не
здійснюється зберігання персональних
даних користувачів. "Дія" відображає їх,
тільки здійснюючи разовий запит. При
цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах використовується подвійне шифрування.
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Щоб визначити наявність страхового
поліса, додаток робить запит в МТСБУ.
Статус автоцивілки відображається на
картці техпаспорта. Якщо рядок рожевого кольору страховий поліс дійсний. Якщо жовтого не дійсний. На документі також відображається назва страховика,
що видав поліс ОСАЦВ.
Звірити поліс з даними в реєстрі можна за допомогою QR коду, який з'являється в натисканням на три крапки.
Тут також прописані контактні дані страхової компанії.
Юридична сила електронного договору ОСАЦВ підтверджена Постановою
КМУ №956 від 23.10.2019: пред'явлення
документа в смартфоні не вимагає додаткового пред'явлення прав, реєстрації
транспортного засобу, виготовлених на
бланках, а також документа, що
посвідчує особу.
Згідно Правил дорожнього руху України (п. 2.1г) водій транспортного засобу
повинен мати при собі чинний внутрішній
електронний договір даного виду обов'язкового страхування у візуальній формі
страхового поліса (на електронному або
паперовому носії), відомості про який
підтверджуються інформацією, що
міститься в єдиній централізованій базі
даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Якщо при внесенні інформації в базу

даних МТСБУ страховиком допущена
помилка в даних по держномеру авто, то
договір не буде відображено в додатку.
Крім цього, перевірити дані можна на
сайті Бюро в розділі "Перевірка автоцивілки". Для виправлення помилок необхідно звернутися до страховика, з яким
було укладено договір страхування.
Документи в додатку захищені: дані
ідентифікованого користувача оновлюються відповідно до реєстру при кожному
входженні в додаток. Кожні три хвилини
генерується новий QR код, просканувавши який можна переконатися в достовірності документа.
"Ми зробили великий крок щодо
діджіталізаціі автострахування, тому що
з сьогоднішнього дня поліс страхування
можна перевірити в цифровому додатку
"Дія". А це понад 8 млн. полісів ОСАЦВ по
всій країні. І з кожним роком власників
автоцивілки стає все більше", зазначили
в МТСБУ. "Галузь автострахування активно розвивається в напрямку цифрових технологій та інформаційної прозорості. І за останні роки Моторним бюро
введено ряд електронних сервісів, які
роблять життя сучасного українця
простіше і зручніше: це електронний
поліс, електронний європротокол, система прямого врегулювання, електронні
сервіси МТСБУ. В електронному вигляді
укладається вже майже 25% договорів
ОСАЦВ, загальна кількість яких склала
вже понад 2 млн. Страхові компанії модернізували свою роботу і вже працюють
онлайн щодо продажу полісів і обслуговування клієнтів.
Завдяки цифровому додатком "Дія"
створена єдина інформаційна система, в
рамках якої будуть взаємодіяти і обмінюватися інформацією всі бази даних,
задіяні в процесі забезпечення безпеки
дорожнього руху.

