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Економічний спад в світі, викликаний коронавірусом, призведе до
глобального зниження попиту на страхування
Swiss Re проаналізував економічний ефект від карантину в світі
IATA оцінила збиток авіагалузі від COVID-19 в $252 млрд.
Страхова галузь готується до збитків у зв'язку з перенесенням
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 
Рейтинг безпеки автомобілів Insurance Institute for Highway Safety
В Україні може з'явитися Омбудсмен з розгляду скарг по автоцивілці 
на базі Моторного бюро

Страхова телематика в автострахуванні та медицині. Нові тренди
4 приклади успішної цифрової трансформації в сфері страхування

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
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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.

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. З 2016 по 2019 рік в сег менті бу ло про ве де но 
132 M&A�уго ди, на част ку пря мих інвес тицій при па ло 15% угод.

Майбутнє ринку страхування. Чому страховики
бояться іншуртех-стартапів?
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 сег менті бу ло про ве де но 
132 M&A�уго ди, на част ку пря мих інвес тицій при па ло 15% угод.

Премії і прибуток глобальних перестраховиків
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.

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).

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

Глобальні збитки страхової галузі від природних катастроф
в 2019 році перевищили $56 млрд.
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По каз ник стра хо вих збитків в 2019 році
зни зив ся з $93 млрд. в 2018 році і був ниж -
че се реднь орічно го ($75 млрд.) по пе реднь о -
го де ся тиліття. На при родні ка та ст ро фи в
2019 році при па ло близь ко $133 млрд. еко -
номічних втрат у порівнянні з $166 млрд.
ро ком раніше. За гальні еко номічні втра ти
від при род них і тех но ген них ка та ст роф
ско ро ти ли ся з $176 млрд. до $140 млрд. У
2019 ро ку в ре зуль таті стихійних лих за ги -
ну ло біль ше 11 тис. чо ловік.

В звіті Swiss Re підкрес люєть ся, що
тропічні цик ло ни ста ли при чи ною руй ну -
ван ня в різних час ти нах світу. У першій
по ло вині ро ку цик ло ни Ідай і Кен нет в Мо -
замбіку і сусідніх країнах, а та кож цик лон
Фані в Індії за ли ши ли сліди руй ну вань для
місце вих гро мад, заб рав ши 1400 життів.
Але стра хові пре тензії бу ли ду же низь ки -
ми, вра хо ву ю чи не ви со кий рівень про ник -
нен ня стра ху ван ня в пост раж да лих
регіонах.

У другій по ло вині 2019 ро ку Ба га ми і
Північна Ка роліна в США пост раж да ли
від ура га ну Доріан, який привів до стра хо -
вих збитків в розмірі близь ко $4,5 млрд.

За ко рот кий період в Японії про нес ли -
ся два руйнівних тай фу ни. Тай фун Фак -
сай об ру шив ся на регіон Кан то в се ре дині
ве рес ня, вклю ча ю чи район Ве ли ко го Токіо,
стра хові втра ти оціню ють ся приб лиз но в
$7 млрд. На по чат ку жовт ня тай фун
Хагібіс об ру шив ся на той же регіон, зав -
дав ши ще біль шої шко ди всій Японії. За -
гальні стра хові втра ти від нь о го оціню ють -
ся приб лиз но у $8 млрд.

Після декіль кох років віднос но го спо -

кою досвід ос танніх двох років підтве рд -
жує, що ри зик тай фунів за ли шаєть ся ос -
нов ною враз ливістю для Японії. Faxai і
Hagibis пішли за тай фу ном Jebi в 2018 році,
що приз ве ло до знач них стра хо вих збитків
в розмірі $13 млрд.

Тай фу ни 2019 ро ку ще біль ше підкрес -
лю ють ви со ку схильність місь ких районів
Японії до ри зиків, пов'яза них з вітра ми і
по ве ня ми, нез ва жа ю чи на на явність
інфра ст рук ту ри для пом'як шен ня
наслідків. Хо ча зміну кліма ту не мож на
вик лю ча ти як по си лю чий фак тор ри зи ку,
оче вид но, що ос танні три події підтве рд -
жу ють істо рич ну кар ти ну руйнівних
японсь ких тай фунів в се ре дині ХХ�го
століття.

Вто ринні не без пе ки, як ніко ли, руй -
нівні: зміна кліма ту бе ре своє. У 2019 та кож
спос теріга ли ся хвилі теп ла і сухі періоди, з
но ви ми мак си му ма ми тем пе ра ту ри, за -
реєстро ва ни ми в декіль кох місцях по всь о -
му світу, від Євро пи до Австралії. Лісові
по жежі торк ну ли ся Австралії, Індо незії,
США, Ка на ди, регіону Ама зон ки, Сибіру
та інших.

У 2019 спос теріга ли ся сильні по вені у
ба гать ох регіонах. Сильні му сонні дощі
приз ве ли до ве ли ких по ве ней в Індії, Банг -
ла деші та Не палі, і бу ли пов торні по вені в
інших регіонах, вклю ча ю чи Ки тай, США,
Євро пу, Ка на ду і Австралію. Гро зи і град
зав да ли шко ди май ну, транс по рт ним за со -
бам та сільсь ко му гос по да р ству в ба гать ох
час ти нах світу.

У су куп ності вто ринні не без пе ки, за
оцінка ми пе ре ст ра хо виків, скла да ють

біль ше 50% світо вих стра хо вих втрат в
2019 році від при род них ка та ст роф, що ще
раз де мо н струє ду же знач ний вплив, який
ці події мо жуть спри чи ня ти на суспільство.

Зміна кліма ту приз во дить до частіших
і більш серйоз ним явищ вто рин ної не без -
пе ки, які про яв ля ють ся по�різно му: більш
сильні ло кальні по вені, зли ви, три ва ла по -
су ха, сильні лісові по жежі та інші екстре -
мальні по годні яви ща.

Існує біль ше на у ко вих до казів то го, що
зміна кліма ту впли ває на час то ту і
серйозність вто рин них не без пек сь о годні,
що ви ма гає біль ше ува ги для досліджень,
вва жа ють стра хо ви ки. Крім то го, фак то ри
мак ро е ко номічно го ри зи ку, такі як швид ко
зрос та ю че на се лен ня і вартість май на у
відкри тих зо нах, спри я ють збіль шен ню
втрат в ре зуль таті при род них ка та ст роф у
всь о му світі, що уск лад нює прог но зи май -
бутніх збитків

Ком панія з мо де лю ван ня ри зиків ка та -
ст роф RMS підра ху ва ла, що збит ки стра -
хо вої га лузі від штор му Ciara, та кож відо -
мо го в Європі як ура ган Sabine, бу дуть в
діапа зоні 1,1�1,8 млрд. євро. Шторм
потрапив у де які райо ни Ірландії і Ве ли -
коб ри танії 9 лю то го 2020 ро ку пе ред тим,
як відпра ви ти ся до Євро пи. RMS очікує,
що втра ти в Німеч чині скла дуть близь ко
50% від за галь ної су ми стра хо вих збитків
від цієї події, і до дає, що не очікує
будь�яко го по си лен ня втрат після події, в
той час як втра ти від пе рерв у ро боті,
ймовірно, бу дуть низь ки ми. Ура ган Ciara,
ймовірно, ста не пер шим ура га ном в ць о му
се зоні вартістю по над міль ярд євро. Ця
подія де мо н стру ва ла ха рак те рис ти ки, ти -
пові для євро пейсь ких бу ревіїв, з не ве ли -
ки ми вітра ми, що вик ли ка ють зби ток в
декіль кох країнах, ії мож на порівня ти з
ура га ном Ем ма в 2008 році. Діапа зон втрат
відоб ра жає по точ ну не виз на ченість подій,
яка в ос нов но му обу мов ле на три ва ли ми
шква ль ни ми по ри ва ми, які ло каль но торк -
ну ли ся кіль ка регіонів на кон ти ненті.

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.



$107млрд.
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.
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Людство не впер ше сти каєть ся з не -
без печ ни ми інфекційни ми зах во рю ван -
ня ми, і ба га то полісів вклю ча ють умо ви
на ви па док їх ви ник нен ня. Важ ли во вра -
хо ву ва ти, що нез ва жа ю чи на на явність
стан да рт них стра хо вих про дуктів на
рин ку, су ди ти про те, як са ме пра цює
стра хо ве пок рит тя в конк рет но му ви пад -
ку, мож на тіль ки вив чив ши всі умо ви до -
го во ру стра ху ван ня.

У зв'яз ку з по ши рен ням віру су ска со -
ву ють ся ба га то за ходів. Поліси стра ху -
ван ня ри зиків ска су ван ня за ходів пок ли -
кані пок ри ва ти збит ки і вит ра ти ор -
ганіза торів. Такі поліси, як пра ви ло,
містять вик лю чен ня інфекційних зах во -
рю вань із заст ра хо ва них при чин ска су -
ван ня, про те, мо жуть місти ти і відповідне
вклю чен ня до стра хо во го пок рит тя.

Без по се редньо від ска су ван ня
поїздок страж дає ту рис тич ний бізнес.
Поліс стра ху ван ня відповідаль ності ту -
ро пе ра торів пе ред ба чає відшко ду ван ня
збитків йо го клієнтам в разі не мож ли -

вості ви ко нан ня зо бов'язань, прий ня тих в
рам ках про да них турів. Є на рин ку та кож
поліси стра ху ван ня ска су ван ня поїздки,
які на да ють ман дрівни кам відшко ду ван -
ня по не се них вит рат у разі ска су ван ня,
нап рик лад, че рез рап то ве зах во рю ван ня.

Швид ше за все, вірус не ста не ви нят -
ком і зі стан да рт них полісів стра ху ван ня
від не щас но го ви пад ку і полісів стра ху -
ван ня жит тя. Поліс доб ровіль но го ме дич -
но го стра ху ван ня мо же не спра цю ва ти в
си лу вик лю чен ня особ ли во не без печ них
вірус них інфекцій з пок рит тя, а та кож у
зв'яз ку з ви мо га ми що до ізо ляції в
спеціаль но прис то со ва них для цих цілей
ме дич них ус та но вах.

По ши ре ни ми поліса ми для бізне су є
поліси стра ху ван ня май на. Пок рит тя
збитків від пе рер ви у ви роб ництві за та -
ки ми поліса ми як пра ви ло на даєть ся ра -
зом з пок рит тям са мо го май на і має бу ти
наслідком йо го руй ну ван ня або пош код -
жен ня. По ши рен ня віру су не при во дить
до руй ну ван ня або пош код жен ня май на,

як це відбу ваєть ся, нап рик лад, в разі по -
жежі, і пе рер ва у ви роб ництві, вик ли ка -
на, нап рик лад, ка ран ти ном та ким чи ном
ви яв ляєть ся не за ст ра хо ва ною. Теж са ме
сто суєть ся і пок рит тя збитків від пе рер -
ви у ви роб ництві, яке по ши рюєть ся на
збит ки внаслідок пош код жен ня май на у
пос та чаль ників, підряд ників і по купців.

Де які поліси стра ху ван ня пе рер ви у
ви роб ництві мо жуть місти ти об ме же не
роз ши рен ня для пок рит тя збитків, що
ви ни ка ють внаслідок об ме жен ня дос ту -
пу на об'єкт стра ху ван ня. Од нак заз ви -

чай та ке об ме жен ня по вин но бу ти
пов'яза но з руй ну ван ням або пош код -
жен ням май на поб ли зу від заст ра хо ва но -
го об'єкта. Про те на прак тиці мо жуть
зустріча ти ся спе цифічні роз ши рен ня
пок рит тя на ви па док вве ден ня ка ран ти -
ну, нап рик лад, для го телів і тор го вих
центрів.

У де я ких полісах та кож мо же
зустріча ти ся роз ши рен ня, пов'яза не з
пок рит тям вит рат на усу нен ня заб руд -
нен ня май на. При ць о му мож на очіку ва -
ти, що умо ви стра ху ван ня містять вик -
лю чен ня вірусів, як заст ра хо ва ної при -
чи ни заб руд нен ня. Ви ни кає за ко номірне
пи тан ня � чо му віру си в прин ципі мож на
віднес ти до заб руд нен ня май на? Спра ва в
то му, що во ни осіда ють на різних по ве рх -
нях, за ли ша ю чись при ць о му ак тив ни ми,
що мо же бу ти розг ля ну то як заб руд нен -
ня, і ви ни кає не обхідність дезінфекції
приміщен ня.

У зв'яз ку з об ме жен ням дос ту пу на
будівель ний май дан чик і зат рим кою в

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.



дос тавці об лад нан ня мо же ста ти ся зат -
рим ка здачі об'єктів будівницт ва та мон та -
жу в експлу а тацію, що в зви чайній прак -
тиці стра ху ван ня не бу де пред ме том пок -
рит тя за відсут ності руй ну ван ня або пош -
код жен ня май на. При ць о му в умо вах
стра ху ван ня мо же місти ти ся умо ва по
стра хо во му пок ритті об'єкта на період
при пи нен ня робіт терміном до 6 місяців за
умо ви прий нят тя підряд ни ком на леж них
за ходів з кон сер вації.

Пре тензії у зв'яз ку з по ши рен ням
віру су мо жу ви ни ка ти за поліса ми стра ху -
ван ня відповідаль ності в зв'яз ку з по ру -
шен ням пра вил що до дос ту пу відвіду вачів
і підряд ників, особ ли во в га лузі охо ро ни
здо ров'я, за поліса ми стра ху ван ня
відповідаль ності ди рек торів і ке ру ю чих в
разі збитків че рез відсутність у ком панії
пла ну дій на ви па док надз ви чай них обс та -
вин, за поліса ми відпо відаль ності ро бо то -
дав ця. Підприємства та ор ганізації мо -
жуть зіткну ти ся з пре тензіями з бо ку
клієнтів, предс тав ників гро мадсь кості та
співробітників за нез датність адек ват но
за хис ти ти їх від за ра жен ня ко ро навіру -
сом. Найбільш оче вид ни ми прик ла да ми
мо жуть бу ти го тельні та ту рис тичні ком -
панії, рес то ра ни, ае ро пор ти та авіаком -
панії.

Не вик лю чені на далі пре тензії і су дові
по зо ви до фар ма цев тич них ком паній, зас -

но вані на втра тах, які, як стве рд жуєть ся,
бу ли вик ли кані ви роб ле ни ми ни ми ліка ми,
інгібіто ра ми АПФ, що підви щу ють
кількість білків � ре цеп торів АТ�2, че рез
які ко ро навірус про ни кає в ор ганізм.

Пра во охо ронні ор га ни фіксу ють
сплеск шах рай ства на тлі по ши рен ня ко -
ро навіру са. Кіберз ло чинці на ма га ють ся
на жи ти ся на зло бо ден них но ви нах і
здійсню ють фішин гові роз сил ки елект -
рон них повідом лень з ме тою от ри ман ня
конфіденційної інфор мації або впро вад -
жен ня шкідли вих прог рам. В ре зуль таті
цих дій мож ливі нас тупні кібе ра та ки,
внаслідок яких мо жуть ви ник ну ти пре -
тензії з бо ку третіх осіб за не санкціоно ва не
розк рит тя конфіденційної інфор мації і ко -
мерційної таємниці, пер со наль них да них,
пе рер ва у ви роб ничій діяль ності і до дат -
кові вит ра ти на віднов лен ня пра цез дат -
ності комп'ютер них сис тем і ви роб ни цт ва.

На тлі уповіль нен ня еко номіки
очікуєть ся збіль шен ня кіль кості кор по ра -
тив них банк рутств, що мо же вик ли ка ти
збит ки за поліса ми стра ху ван ня то вар них
кре дитів. Ці поліси пок ли кані за хи ща ти
ком панії, що ре алізу ють свої то ва ри на
умо вах відстроч ки пла те жу, від мож ли вих
фінан со вих втрат.

Ці втра ти мо жуть бу ти наслідком ба -
гать ох фак торів, вклю ча ю чи зак рит тя
роздрібних ма га зинів, тим ча со вої зу пин ки

ви роб ни цт ва че рез ка ран тин і, зви чай но
ж, че рез серйоз не зни жен ня спо жив чо го
по пи ту і купівель ної спро мож ності на се -
лен ня на певні ка те горії то варів та пос луг.
У цих умо вах ком панії не ма ють мож ли -
вості про да ва ти за куп ле ний раніше то вар,
а та кож не от ри му ють нові партії. По ру -
шуєть ся звич ний обіг то варів і ліквідності.

У ць о му виді діяль ності ду же важ ли во
знай ти комп роміс між пос та чаль ни ком і
дист риб'юто ром, а са ме да ти мож ливість
дист риб'юто ра ви ко на ти свої зо бов'язан ня
не хай і з де я ким запізнен ням, тоб то фак -
тич но для збе ре жен ня то вар них пос та вок
в по даль шо му пос та чаль ни кам до ве деть ся
підтри му ва ти дист риб'юторів і на да ва ти
до дат кові від строч ки в оп латі, пом'як шу -
ва ти платіжну дис ципліну. У по точ них
умо вах істот но зміни ли ся обс та ви ни і умо -
ви діяль ності що до мо мен ту ук ла ден ня
дист риб'юторсь ких угод.

Зміна термінів оп ла ти змо же до по мог ти
дист риб'юто рам ви ко на ти свої зо бов'язан -
ня в цей не лег кий час і збе рег ти бізнес.

Вплив на еко номіку в пов но му об сязі
мож ли во бу де оціни ти ли ше після
закінчен ня пан демії. Од нак уже за раз
топ�ме нед же рам слід за ду ма ти ся про
про по но вані стра хо вим рин ком інстру мен -
ти уп равління ри зи ком і фінан со во го за -
хис ту та сте жи ти за по я вою но вих стра хо -
вих про дуктів в не да ле ко му май бутнь о му.

Економічний спад в світі, викликаний коронавірусом,
призведе до глобального зниження попиту на страхування

Рей тин го ва агенція відзна чи ла, що
COVID�19 по тенційно мо же ки ну ти вик -
лик євро пейсь ким пе ре ст ра ху валь ни кам
як за ак ти ва ми, так і за па си ва ми в їх ба -
лан сах, хо ча найбіль ший вплив, ймо -
вірно, спри чи нить еко номічний спад,
вик ли ка ний віру сом. Але, не див ля чись
на не виз на ченість що до збитків для стра -
хо виків, га лузь вже дав но усвідо ми ла по -
тенційну не без пе ку, яку предс тав ля ють
пан демії.

Нап рик лад, фінан сові рин ки бу ли
особ ли во нес табіль ни ми в ос танні тижні,
але очікуєть ся, що стра хо ва га лузь в
ціло му не силь но пост раж дає, вра хо ву ю -
чи її віднос но скром ний вплив на фон дові
рин ки.

Але перс пек ти ва гло баль но го еко -
номічно го спа ду, вик ли ка но го ко ро наві -

ру сом, мо же при вес ти до гло баль но го
зни жен ня по пи ту на стра ху ван ня. A.M.
Best очікує, що це бу де ком пен со ва но
мен шим чис лом стра хо вих вип лат га лузі,
які заз ви чай при хо дять з періода ми
більш слаб кої еко номічної ак тив ності.

Стра ху ван ня кре дитів є однією зі
сфер, які мо жуть відчу ти вплив збоїв на
гло баль ну торгівлю, але стра хові пре -
тензії з'яв лять ся з зат рим кою, по ки пла -
тежі за кре ди та ми не бу дуть прост ро чені.

Про те, аналіти ки стве рд жу ють, що
стра хо ви ки кре дит них ри зиків вже ви ко -
рис то ву ють про ак тив ний підхід, постійно
відсте жу ю чи ри зи ки і го ту ю чись до ско -
ро чен ня лімітів при ви яв ленні проб ле ми.

Зберігаєть ся та кож не виз на ченість у
зв'яз ку з тим, що стра хові ком панії в разі
не пе ред ба че них обс та вин ска су ван ня та -

ких ве ли ких за ходів та ких, як Олім -
пійські ігри в Токіо і чемпіонат Євро пи з
фут бо лу УЄФА, змо жуть не пла ти ти за
до го во ра ми, оскіль ки пан демія, як пра ви -
ло, не пок ри ваєть ся полісом на ви па док
не пе ред ба че них обс та вин.

Існує та кож де я ка розбіжність що до
три герів для стра ху ван ня на ви па док не -
пе ред ба че них обс та вин, оскіль ки ор -
ганіза то ри, які виріши ли ска су ва ти
подію в якості за побіжно го за хо ду, нав -
ряд чи от ри ма ють вип ла ти від стра хо -
виків.

A.M. Best заз на чив, що погіршен ня
ба лан су ак тивів стра хо виків, нап рик лад,
інвес тиційні збит ки, що ве дуть до зни -
жен ня при бут ку і зни жен ня ко ефіцієнта
пла то сп ро мож ності, мо же спри чи ни ти
біль ший вплив на підви щен ня та рифів за
де я ки ми кла са ми стра ху ван ня.

Крім то го, будь�які пре тензії в спе -
ціалізо ва них га лу зях стра хо во го бізне су,
та ких як стра ху ван ня тор го вих кре дитів
або ска су ван ня ма со вих за ходів, мо жуть
ду же швид ко при вес ти до зміцнен ня
стра хо вих ринків.
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На тлі спалаху коронавіруса A.M. Best вважає, що
європейські страховики і перестраховики мають хороші
можливості для управління їх потенційною схильністю до
ризику пандемії.





Аналіз, про ве де ний аналітиками
Swiss Re Institute, по ка зує, що за хо ди
по бо ротьбі з ко ро навіру сом приз во -
дять до зни жен ня еко номічної ак тив -
ності на 20�25% се ред найбільш роз ви -
не них ринків.

Різний склад країн по сек то рам бу -
де ос нов ним чин ни ком, що виз на чає
масш та би впли ву, при чо му на рин ки,
що роз ви ва ють ся, ймовірно, бу де
спри чи не но біль ший вплив, вра хо ву ю -
чи їхні більші сек то ри, орієнто вані на
спо жи ва ча. Тим ча сом, дер жавні пос -
лу ги та ви роб ничі сек то ри бу дуть

спри я ти підви щен ню стійкості.
У звіті відзна чаєть ся, що нинішня

кри за відрізняєть ся від ти по во го еко -
номічно го спа ду, оскіль ки сек тор пос -
луг, який заз ви чай більш стабіль ний,
пост раж дав сильніше, ніж ви роб ни -
цт во.

Це пов'яза но з тим, що ка ран тинні
за хо ди, спря мо вані на бо роть бу з пан -
демією COVID�19, ма ють неп ро -
порційно об ме жені пос лу ги, при ць о му
найбільші втра ти про дукції спос -
теріга ють ся в го тель но�рес то ран но му
сек торі, оп то во�роздрібної торгівлі,

авіа пе  ре  ве зен нях та інших зо нах, які
кон так ту ють зі спо жи ва ча ми.

Се ред країн з роз ви не ною еко -
номікою Іспанія бу ла наз ва на в якості
ви нят ку, з ог ля ду на її ве ли кий ту рис -
тич ний сек тор (6,9% ва ло вої до да ної
вар тості), у порівнянні з 1�3% в інших.
Тим ча сом, Німеч чи на має ве ли ку
част ку ви роб ни цт ва в еко номічній мо -
делі � сек тор, який мен ше схиль ний до
зу пин ки че рез ка ран тин в біль шості
країн, за ви нят ком Італії, де всі не -
суттєві про мис лові ви роб ни цт ва бу ли
зак риті.

Хо ча оцінка Swiss Re ілюст рує сек -
то раль ну враз ливість до ка ран тин них
за ходів, пе ре ст ра хо вик вва жає, що
мож ли вий еко номічний вплив бу де та -
кож за ле жа ти від інших фак торів,
вклю ча ю чи ре акцію фіскаль ної і мо не -
тар ної політи ки.

Нап рик лад, у порівнянні з рин ка -
ми, що роз ви ва ють ся, в біль шості
країн з роз ви не ною еко номікою існу -
ють щедрі схе ми ком пен сацій ро бо то -
дав цям і до по мо ги що до бо роть би з
без робіттям, які бу дуть за хи ща ти час -
ти ну до ходів працівників і, от же, їх
спо жи ван ня.

Ба га то цент раль них банків швид ко
відре а гу ва ли на це, зни зив ши облікові
став ки і відсот ки по кре ди ту ван ню, що
доз во лить пост раж да лим ком паніям
про дов жи ти свою діяльність.

Огляд ринку

Лон донсь кий ри нок стра ху ван ня і пе -
ре ст ра ху ван ня Lloyd's ого ло сив про
зміни в Схемі розг ля ду пре тензій, щоб
до по мог ти аген там ефек тив но ре а гу ва ти
під час гло баль ної пан демії ко ро навіру су.

Зміни, які всту па ють в си лу, спро щу -
ють про цес вип лат, щоб да ти провідно му
ке ру ю чо му аген ту мож ливість об роб ля ти
біль шу кількість ви мог. Зок ре ма, Lloyd's
под воїв фінан сові по ро гові зна чен ня, ко -
ли "стан да рт на ви мо га" стає "склад ною",
яке зас то со вуєть ся до кож но го ко ду ри -
зи ку.

Це оз на чає, що у всіх ко дах ри зи ку в
кла сах "До говір влас ності" та "Енер ге -

тичні ри зи ки" їх фінан со вий поріг
змінив ся з 0,5 млн. фунтів стерлінгів до 1
млн. фунтів стерлінгів, а фінан со вий поріг
всіх інших класів бу ло пе рег ля ну то з 0,25
млн. фунтів до 0,5 млн. фунтів стерлінгів.

Крім то го, Lloyd's доз во лив ке ру ю чо -
му аген ту нес ти відповідальність за пе -
реп риз на чен ня склад них пре тензій в
якості стан да рт них пре тензій відповідно
до п.4 "Схе ми пре тензій". Ке ру ю чий агент
не зо бов'яза ний от ри му ва ти по пе ред ню
зго ду іншо го ке ру ю чо го аген та.

Ри нок вва жає, що ці поп рав ки при не -
суть ко ристь влас ни кам полісів стра ху -
ван ня, ке ру ю чим аген там, бро ке рам та

де ле го ва них аген там. Lloyd's ого ло сив,
що він зву зив фо кус сво го май бутнь о го в
стра тегії у відповідь на вик ли ки пан демії,
але за пев нив, що ро бо та з пре тензіями
за ли шить ся клю чо вою.

Ого ло шені зміни зас то со ву ють ся до
усіх но вих пре тензій і по даль ших тран -
закціях для існу ю чих відкри тих пре -
тензій та бу дуть діяти до кінця 2020 ро ку,
ко ли во ни бу дуть розг ля нуті. Lloyd's за -
пев нив, що ці зміни не впли ва ють на зас -
то су ван ня угод про участь у SCAP.
Комітет з пре тензіями LMA і LIIBA
підтвер ди ли свою підтрим ку змін після
кон суль тацій з Lloyd's.

Lloyd's змінив схему розгляду претензій в умовах
пандемії COVID-19 

Swiss Re Institute проаналізував економічний ефект
від карантину в світі
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Огляд ринку

Відсутність авіапе рель отів, вик ли ка -
на пан демією ко ро навіру су, мо же
повністю зміни ти профіль ан де рай тин го -
во го ри зи ку з авіаційно го стра ху ван ня,
оскіль ки дані Gallagher по ка зу ють, що в
да ний час на землі при пар ко ва но літаків
зі стра хо вим пок рит тям на $164 млрд. 

Ри зи ки від не щас них ви падків і ска су -
ван ня рейсів за раз вже не ак ту альні для
стра хо виків, але замість ць о го авіаційна
га лузь бу де все біль ше і біль ше підда ва -
ти ся ри зи ку на місцях, по ки три ває зу -
пин ка, вклю ча ю чи по го ду і такі при родні
ка та ст ро фи, як град, тор на до й ура га ни,
які мо жуть зав да ти шко ди кор пу су
авіасу ден та інфра ст рук турі ае ро портів.

Міжна род на асоціація повітря но го
транс пор ту (IATA) в да ний час оцінює
фінан со вий вплив COVID�19 на авіат ра -
нс по рт ної га лузь в розмірі близь ко $252
млрд. Але істин ний вплив на авіацію мо же
бу ти не тіль ки куль тур ним, а й фінан со -
вим, так як апе тит гро мадсь кості до по до -
ро жей не ми ну че ви ма га ти ме ча су для
віднов лен ня. Ймовірно, в ре зуль таті цієї
тен денції ви ник нуть збої в ро боті авіаком -
паній, тоб то не оп ла чені стра хові внес ки та
без надійні бор ги, яки ми в кінце во му

підсум ку по винні бу дуть уп рав ля ти стра -
хо ви ки і бро ке ри.

Терміни вип лат гра ти муть на ру ку
авіаційним стра хо ви кам по ки ри нок все
ще на ма гаєть ся ком пен су ва ти де які зі
своїх не давніх знач них втрат.

Для стра хо виків, що пок ри ва ють
війсь кові і те ро рис тичні ри зи ки, зрос та ю -
че чис ло при зем ле них літаків доз во лить
вирівня ти збит ковість авіака та ст роф.
Сте жи ти за ци ми циф ра ми склад но, особ -
ли во в той час, ко ли графіки авіаком паній
фак тич но зас таріва ють.

По ди вив шись на 20 найбіль ших ае ро -
портів світу, стра хо ви ки повідом ля ють,
що в цих місцях, ймовірно, бу де пе ре бу ва -
ти 2278 літаків з роз ра хун ко вою спра вед -
ли вою рин ко вою вартістю $109,6 млрд. і
прог но зо ва ним стра хо вим пок рит тям
$164,4 млрд.

То му, найбіль шу схильність до кри зи
от ри ма ли ае ро пор ти в Азії, при чо му
Сінга пур, Гон конг, Се ул і Пекін є од ни ми з
найбіль ших місць за кількістю при зем ле -
них авіао ди ниць, а та кож за оціноч ним
"при пар ко ва ним" стра хо вим пок рит тям. 

IATA оцінила збиток авіагалузі від COVID-19 в $252 млрд. 

Пе ре не сен ня Олімпійсь ких ігор в
Токіо на 2021 рік суттєво впли не на га лузі
стра ху ван ня і пе ре ст ра ху ван ня. Крім ос -
нов них проб лем пок рит тя ска су ван ня за -
хо ду, японсь ка еко номіка втра тить $12
млрд. Відо мо, що у МОК діє стан да рт не
стра хо ве пок рит тя ска су ван ня за ходів на
$800 млн. Swiss Re ого ло си ла, що її вип ла -
ти за ри зи ком ска су ван ня Олімпійсь ких
ігор скла дуть $250 млн., в той час як
Munich Re го туєть ся до вип лат в розмірі
$300 млн. Але більш значні еко номічні
наслідки відстроч ки мо жуть та кож приз -
вес ти до збіль шен ня стра хо вих ви мог, ніж
очіку ва ло ся. Нап рик лад, Японія вит ра ти -
ла $12 млрд. на підго тов ку до за хо ду, а
спон со ри і те ле ка на ли, які ви ку пи ли пра во
на транс ляцію, та кож інвес ту ва ли ве ликі
су ми. Goldman Sachs підра ху ва ли, що
Японія до дат ко во втра тить $4,5 млрд. у
вхідно му і внутрішнь о му спо жи ванні в
2020 році. За оцінка ми, на вит ра ти ут ри -
ман ня і ре монт стадіонів і підго тов ку до
Ігор потрібно виділи ти до дат ко во $3,8
млрд. Зав дя ки Олімпіаді та кож бу ли
здійснені інвес тиції в ство рен ня міжна -
род них бізнес�центрів, роз ви ток ма ло го і
се реднь о го бізне су і роз ши рен ня індустрії
ро бо то техніки.

Без ць о го еко номічно го підйо му країна
по вин на бу ти го то ва до до дат ко вих еко -

номічних втрат в $2 млрд.
По дальші прог но зи що до збитків

вклю ча ють ско ро чен ня до ходів від ту риз -
му і зни жен ня спо жив чих вит рат, що,
ймовірно, приз ве де до ще біль шо го уда ру,
ніж прог но зу ють аналіти ки.

З ог ля ду на ці мо мен ти, пе ре не сен ня
Олімпіади, при не се значні збит ки для гло -
баль ної індустрії пе ре ст ра ху ван ня, і це
відбу ваєть ся в той час, ко ли ри нок вже по -
тер пає від ве ли чез но го тис ку на бізне си
від спа ла ху ко ро навіру са. З рос том стра -
хо вих ви мог, що над хо дять з різних сфер,
та ких як стра ху ван ня по до ро жей, пе ре -
ри ван ня бізне су, а та кож жит тя і здо ров'я,
ба га то сек торів і ок ремі ком панії вже го ту -

ють ся до ве ли ких втрат, а та кож до знач -
них змін в пла то сп ро мож ності.

Це та кож приз ве ло до серії зни жень
рей тин го ви ми аген т ства ми кре дит них
рей тингів стра хо виків і пе ре ст ра хо виків,
які вва жа ють, що ба га то сек торів ураз -
ливі для пан демії.

До не давнь о го ча су уряд Японії стве -
рд жу вав, що Олімпійські ігри в Токіо по -
винні бу ли прой ти, як і пла ну ва ло ся 24
лип ня 2020 ро ку. Але че рез те, що такі
країни, як Ка на да, Бра зилія, Сло венія і
Нор вегія, за я ви ли, що не бу дуть відправ -
ля ти спор тсменів на ігри, як що во ни
відбу дуть ся в ць о му році, вла да Японії
виріши ла пе ре нес ти Олімпіаду на нас туп -
ний рік. До ць о го Олімпійські ігри ніко ли
раніше не відкла да ли ся, хо ча во ни бу ли
ска со вані в 1916, 1940 і 1944 ро ках під час
двох світо вих воєн. 

В да ний час за ли шаєть ся не яс ним, чи
бу де пок рит тя ска су ван ня повністю вип -
ла чу ва ти ся стра хо ви ка ми за пе ре не сен ня
Ігор. Як пра ви ло, стра хо ве пок рит тя за -
без пе чує за хист від зат ри мок, а та кож від
пов но го ска су ван ня події. Од нак в да ний
час умо ви цих до го ворів стра ху ван ня з
орг коміте том Ігор невідомі. То му за раз
стра хо ви кам склад но оціни ти точ ний
розмір стра хо вих вип лат до тих пір, по ки
не відбу деть ся "стра хо ва подія".

Страхова галузь готується до збитків у зв'язку 
з перенесенням Олімпійських ігор в Токіо на 2021 рік
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Ре пу таційні ри зи ки � це мож ливі
втра ти че рез не га тив не став лен ня
клієнтів, парт нерів та інвес торів до
ком панії. До ць о го приз во дять хамство
співробітників і керівницт ва на ро боті
або в публічно му полі, не дот ри ман ня
термінів, витік да них про клієнтів і
парт нерів че рез збой в технічно му за -
без пе ченні.

На імідж ком панії та кож мо жуть
впли ну ти якість і рівень сервісу, ціно ва
політи ка, відгу ки клієнтів, ау дит, історія
взаємин з дер жав ни ми ор га на ми (про ку -
ра ту рою, по дат ко вою інспекцією, су дом).

Стра хо ви ку і йо го ко манді не -
обхідно про ду му ва ти ре пу таційні ри -
зи ки, ро зуміти їх при чи ни і про ра хо ву -
ва ти мож ливі втра ти. Чим біль ше ри -
зиків ком панія змо же пе ред ба чи ти і
де тальніше їх оп ра цю ва ти, тим лег ше
бу де підтри му ва ти по зи тив ний імідж.

Як од но го ра зу ска зав інвес -
тиційний гу ру Уор рен Баф фет:
"Потрібно 20 років, щоб за ро би ти ре пу -
тацію і п'ять хви лин, щоб зруй ну ва ти
її". От же, за хист ре пу тації зна хо дить ся
на вер шині по ряд ку ден но го ком паній.

Стра хо ви ки за хи ща ють кор по ра -
тив ну ре пу тацію кіль ко ма спо со ба ми,
ви ко рис то ву ю чи пря ме пок рит тя, а та -
кож інші про дук ти, такі як
відповідальність бізне су чи стра ху ван -
ня кібер�ри зиків.

Beazley, Tokio Marine Kiln і
RenaissanceRe є час ти ною Custodian
Consortium в Lloyd's, який про по нує
рішен ня для за хис ту ре пу таційних ри -
зиків для за хис ту стра ху валь ників під
час кри зи.

Стра хо ве пок рит тя спеціаль но
приз на че не для ком паній з до хо дом до
$5 млрд., вклю ча ю чи як дер жавні, так і

при ватні ком панії, а та кож ко мерційні і
не ко мерційні підприємства.

Рей чел Терк, керівник фо кус�гру -
пи лон донсь кої ко ман ди Beazley, вва -
жає, що в епо ху, ко ли но ви ни по ши рю -
ють ся швид ше в соціаль них ме ре жах,
ри зик для ре пу тацій ви ще, ніж
будь�ко ли раніше. Го товність і
швидкість ре а гу ван ня ма ють
вирішаль не зна чен ня. Стра хо ви ки роз -
роб ля ють поліси та ким чи ном, щоб за -
без пе чи ти на явність екс пе рт них знань
з ре а гу ван ня на кри зи, як тіль ки відбу -
деть ся інци дент.

Ре пу таційні заг ро зи мож на 
розділи ти на 3 ка те горії:

Технічні ри зи ки � збій прог рам або
по лом ка прист роїв. Сю ди ж мож на
віднес ти й інфор маційну без пе ку, що
вклю чає збе ре жен ня пер со наль них
да них і таємни цю лис ту ван ня.

Людські ри зи ки � хамство і нед -
балість співробітників, нев далі рішен ня
керівницт ва, не га тивні відгу ки по купців
про от ри ма ний то вар чи пос лу гу.

Еко номічні ри зи ки � по дат кові
спо ри, співпра ця з не надійни ми ком -
паніями (з вже зіпсо ва ною ре пу -
тацією), парт не р ство з криміналь ни -
ми струк ту ра ми.

Страхування репутаційних ризиків: можливості,
які відкриваються для нового бізнесу

Огляд ринку

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.



Пок рит тя пе ре ри ван ня бізне су вик -
ли ка но падінням до ходів, яке бу ло по -
пе редньо про пи са но в до го во рах стра -
ху ван ня.

Од нак ре пу тацію склад но оціни ти,
то му що не лег ко зро зуміти, виміря ти,
заст ра ху ва ти і пом'як ши ти ре пу -
таційний ри зик. Більш то го, на нь о го
впли ває не тіль ки влас на по ведінка
ком панії, але й га лузь, в якій во на пра -
цює, ма ю чи на увазі, що це ме ре жа або
пов'яза ний ри зик.

Вар то вра хо ву ва ти, що де які при -
чи ни за ле жать від дій ком панії, а де які
ні. Еко номічний, технічний і людсь кий
чин ни ки сто су ють ся і ор ганізації, і її
кон ку рентів та конт ра гентів, які мог ли
ви пад ко во чи нав мис не за подіяти шко -
ду підприємству.

Ком панія Russell Group, вва жає, що
ро зуміння ри зиків життєво важ ли во

для вирішен ня проб ле ми стра ху ван ня
ре пу тації. Це доз во лить пе ре ст ра хо ви -
ку або кор по ра тив но му підприємству
зро зуміти не тіль ки те, з ким ком панія
без по се редньо пов'яза на, але та кож і
те, наскіль ки во на за ле жить від ме -
режі, а ме ре жа від ком панії. З ог ля ду на
те, що ре пу тація до по ма гає ство рю ва ти
цінності, ра ди ди рек торів по винні праг -
ну ти за хи ща ти і ство рю ва ти ре пу тацію
в своїх кор по ра тив них ме ре жах, що пе -
ред ба чає більш ефек тив ну співпра цю
зі стра хо ви ка ми в масш табі всь о го сек -
то ра і обмін інфор мацією.

Стра ху ван ня та кож по ши рюєть ся
на ре пу тацію в рам ках "Business
Liability", яке за хи щає клієнта в разі
та ких ви падків, як нак леп, і "Cyber",
що за хи щає клієнта в разі ха керсь ких
атак або ви то ку конфіденційних да них
клієнта, пок ри ва ю чи кібер�ри зи ки.

Життєво важ ли вим ком по нен том
будь�яко го ре пу таційно го освітлен ня
є кри зо ве уп равління, яке до по мо же
пом'як ши ти шко ду від серйоз ної
проб ле ми, що впли ває на ком панію.

Haggie Partners, вва жає, що го лов -
не � це сце нарій, план при по яві ре пу -
таційно го інци ден ту.  Те, що мо же зав -
да ти вашій ре пу тації найбіль шої шко -
ди, � це зас та ти зне наць ка. Як що ви
зап ла ну ва ли сце нарій для найгіршо го
ви пад ку, і у вас є план ре а гу ван ня, і ви
ви ко нуєте це, ви змен ши те наслідки,
навіть як що не поз бу де те ся від проб -
ле ми. На ша по ра да � пла нуй те, тес -
туй те і, як що щось тра пить ся, ви ко -
най те план і стеж те за ним. Про те, під
час про це су все мо же зміни ти ся, то му
ко жен по ви нен бу ти швид ким, щоб
ма ти мож ливість пе ре ос мис ли ти і
зро би ти щось інше в разі пот ре би.
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Та ри фи на стра ху ван ня відпові -
даль ності ди рек торів та по са до вих
осіб в пер шо му квар талі 2020 ро ку
різко зрос ли, при ць о му вартість з
пок рит тям біль ше $1 млн. збіль ши ла -
ся на 73% при ко ри гу ванні за пев ни ми
стат тя ми, йдеть ся у звіті бро ке ра
АОN.

З пок рит тя вик лю чені опції, що
відно сять ся до ве ли ко го про мис ло во го
сек то ра, який був но вач ком в індексі,
чия премія різко зрос ла про тя гом
квар та лу че рез ак тивність пре тензій,
не виз на че ності що до нор ма тив них ви -
мог і ри зи ку, а та кож двох ве ли ких
пер вин них публічних розміщень про -
тя гом квар та лу.

Вартість прог рам, про лон го ва них в
1 квар талі 2020 ро ку на нас туп ний
період, збіль ши ла ся на 82,9%. Згідно зі
звітом, усі до го во ри стра ху ван ня, які
ав то ма тич но про дов жу ють ся тим же
лімітом і фран ши зою, ма ли підви щен -
ня цін. За галь на зміна цін на
D&O�стра ху ван ня за ти ми ж ліміта ми
зрос ла на 26,2%.

В ціло му 90% полісів бу ли про дов -
жені з тим же лімітом, 56,6% з тієї ж
фран ши зою, 52,2% з тим же лімітом і
фран ши зою, а 94,2% з тим же стра хо -
ви ком.

D&O � це стра ху ван ня фінан со вих

ри зиків членів рад ди рек торів і
керівницт ва (directors and officers,
D&O). У разі, як що дтоп�ме нед же ру
ста вить ся ви мо га чи су до вий по зов,
поліс оп ла тить як вит ра ти ди рек торів
на за хист від та ких ви мог, так і вит ра -
ти на їх оп ла ту.

Навіщо ком панії D&O? У разі як що
керівник своїми по мил ко ви ми рішен -
ня ми або нед ба ли ми діями зав дасть
шко ди інте ре сам третіх осіб, йо му мо -
же бу ти пред'яв ле ний по зов або пре -
тензія з бо ку акціонерів, спів -
робітників, кре ди торів, клієнтів то що.

Ри зик керівни ка ком панії збіль -
шуєть ся за ра ху нок то го, що він по -
тенційно не се відповідальність за
будь�які дії або упу щен ня ви го ди ком -
панії. Навіть як що він сам не брав
участі в прий нятті рішен ня і відповідні
дії чи бездіяльність бу ли до пу щені
інши ми по са до ви ми осо ба ми ком панії
або осо ба ми, що ма ють довіреність від
ком панії. Ри зик за за мов чу ван ням ле -
жить на керівни ку, навіть як що він не
знає про вчи нен ня від імені ком панії
дій, які мо жуть при вес ти до йо го
відповідаль ності.

Вартість страхування відповідальності директорів 
та посадових осіб (D&O) зросла на 73%



ARA пок ри ває приб лиз но по ло ви ну
гло баль них премій з ри зи ко во го пе ре ст -
ра ху ван ня і пе ре важ ну більшість
премій зі стра ху ван ня жит тя. Роз ра ху -
нок звіту грун ту вав ся на ши ро ко му
вимірі капіта лу, дос туп но го стра хо ви -
кам для торгівлі ри зи ка ми, і вклю чає як
тра диційні, так і аль тер на тивні фор ми
капіта лу пе ре ст ра хо ви ка.

Та кож бу ло вста нов ле но, що на
кінець 2019 ро ку тра диційний капітал
ста но вив $530 млрд., що на $42 млрд.
або 9% біль ше, ніж ро ком раніше. Ак -
ти ви під уп равлінням в сек торі аль -
тер на тив но го капіта лу на кінець 2019
ро ку оціню ва ли ся в $95 млрд., що на
2% або $2 млрд. мен ше, ніж ро ком
раніше.

Аналіти ки по яс ни ли, що ос нов ною
рушійною си лою бу ли сильні інвес -
тиційні по каз ни ки, оскіль ки фон дові

рин ки в ми ну ло му році відно ви ли ся до
ре ко рд них мак си мумів, а зни жен ня
про це нт них ста вок приз ве ло до не ре -
алізо ва но го зрос тан ня порт фелів
облігацій.

У 2019 році пе ре ст ра хо ви ки зіткну -
ли ся з неп рос тим опе раційним се ре до ви -
щем. З бо ку ан де рай тин гу, бу ли більш
ви сокі рет ро цесійні вит ра ти, несп ри ят -
ли вий роз ви ток не що давніх ка та ст -
рофічних збитків і погіршен ня тен денцій
в бізнесі не щас них ви падків. У той же
час про центні став ки на клю чо вих рин -
ках Азії, США і Ве ли коб ри танії ста ли
не га тив ни ми, оскіль ки політи ки праг ну -
ли вра ху ва ти погіршен ня перс пек тив
гло баль но го еко номічно го зрос тан ня.

Aon та кож ви я вив, що премії пе ре -
ст ра хо виків і при бу ток до опо дат ку -
ван ня збіль ши ли ся в 2019 році че рез
збіль шен ня по пи ту на пе ре ст ра хо вий

за хист і пе ре оцінку бізне су, який пост -
раж дав від збитків.

За галь ний капітал склав в кінці
2019 ро ку $255 млрд., що на $23 млрд.
або 10% біль ше, ніж ро ком раніше. Тим
ча сом, за галь ний капітал зріс на $19
млрд., або на 11%, до $204 млрд.

І, на решті, за галь на кре ди торсь ка
за бор го ваність зрос ла на 7% до $52
млрд., в ре зуль таті чо го відно шен ня
бор гу до за галь но го капіта лу скла ло
20,3% про ти 20,8% в 2018 році.

По зи тив ним мо мен том є те, що пе -
ре ст ра хо ви ки виг ра ли від помірно го
збіль шен ня по пи ту на пок рит тя і пе ре -
оцінку бізне су, в той час як збит ки від
при род них ка та ст роф ско ро ти ли ся до
рівня, в ціло му відповідно го дов го ст ро -
ко вим се реднім по каз ни кам.

Що сто суєть ся інвес тицій, за галь ний
дохід був підкріпле ний силь ни ми по каз -
ни ка ми фон до во го рин ку і не ре алізо ва -
ним при бут ком по порт фе лях облігацій,
пов'яза но му зі ско ро чен ням про це нт них
ста вок. В ре зуль таті, після дворічно го
пе ре оцінки при бут ку в 2017 і 2018 ро ках,
дохід пе ре ст ра хо виків на капітал відно -
вив ся до 9,5% в 2019 році, що кіль ка ви -
пе ре ди ло се ред ню вартість капіта лу. .

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.
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Премії і прибуток глобальних перестраховиків світу в
2019 році зросли через збільшення попиту на захист
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За да ни ми міжна род ної юри дич ної
фірми Clyde&Co, об сяг злиттів і пог ли -
нань зріс з 382 у 2018 році, чо му спри я ло
вик люч но силь не пер ше півріччя і ак -
тивізація гравців на рин ку. І хо ча об ся ги
угод зни зи ли ся в другій по ло вині ро ку, во -
ни все ще за ли ша ли ся ви со ки ми в
порівнянні з рівня ми ос танніх років.

Аме ри ка як і раніше за ли ша ла ся
найз начнішим регіоном (182 уго ди в 2019
році), тро хи зни зив шись у порівнянні з 189
в 2018 році, при ць о му ак тивність бу ла
зба лан со ва на між пер шою і дру гою по ло -
ви ною ро ку (93 і 89 угод відповідно).

Так, нап рик лад, об сяг угод зі злит тя і
пог ли нан ня в стра хо во му сек торі США в
чет вер то му квар талі 2019 ро ку склав
$11,43 млрд. На част ку США при па дає
56,5% в за галь но му об сязі угод стра хо вої
га лузі, який в чет вер то му квар талі 2019
ро ку склав $20,24 млрд., йдеть ся в звіті
GlobalData.

M&A�уго ди в стра ховій га лузі в ос -
тан нь о му квар талі ви рос ли на 174% в
порівнянні з по пе реднім квар та лом і на
355,3% в порівнянні з се реднім по каз ни -
ком за ос танні чо ти ри квар та ли в розмірі
$2,5 млрд.

П'ять найбіль ших M&A�угод зі стра -
ху ван ня в 4�му квар талі 2019 ро ку скла ли
99,8% від за галь ної вар тості, їх су мар на
вартість пе ре ви щи ла $11,41 млрд. 

Але в Європі спос терігав ся найбіль -
ший ріст в річно му об чис ленні: 155 угод
(88 в першій по ло вині і 67 у другій) в
порівнянні з 122 в 2018 році, мож ли во, че -
рез ак тивність M&A�угод, яка раніше бу -
ла при пи не на під час пе ре го ворів по

Brexit. Азіатсь ко�Ти хо оке ансь кий регіон
сліду вав ана логічною схе мою річно го при -
рос ту з ве ли кою кількістю опе рацій, що
здійсню ва лись в пер шо му півріччі, в той
час як на Близь ко му Сході і Аф риці про -
тя гом ро ку спос теріга ло ся зрос тан ня, хо -
ча і з низь кої ба зи. Clyde&Co вва жає, що
іншур тех�сек тор був рушійною си лою
злиттів і пог ли нань в кож но му регіоні в
ми ну ло му році, з помітни ми інвес тиціями,
вклю ча ю чи $250 млн. від Munich Re в про -
ект Next Insurance, $90 млн. Singapore Life

і Sumitomo Life, а та кож по куп ку MS
Amlin Envelop Risk.

Тех но логічність те пер є клю чо вим
фак то ром в будь�якій угоді. По тенційні
по купці ду ма ють, як во ни мо жуть
поліпши ти існу ючі про це си, а та кож роз -
ро би ти нові. Во ни бу дуть шу ка ти цілі, які
мо жуть при нес ти тех но логічні ви го ди для
ком панії з точ ки зо ру біль шої ефек тив -
ності та роз ши рен ня охоп лен ня клієнтів.

З ог ля ду на те, що ба га то стар тапів у
сфері стра ху ван ня те пер до ся га ють точ ки
зрілості, ко ли їх бізнес�мо делі пе ревірені,
аналіти ки очіку ють но вої хвилі інвес тицій
з бо ку ав то ст ра хо виків, ав то ви роб ників і
логістич них ком паній. 

Заг ля да ю чи в май бутнє, аналіти ки
прог но зу ють, що пе ре ст ра хо вий бізнес
про дов жить вив ча ти уго ди по злит тю і
пог ли нан ню, щоб за без пе чи ти своє зрос -
тан ня, вра хо ву ю чи, що зміцнен ня рин ку
ще не до сяг ло то го рівня, ко ли це зро -
бить знач ний вплив на вартість ком -
паній.

Очікуєть ся, що в першій по ло вині 2020
ро ку ак тивність у сфері злиттів і пог ли -
нань збе ре же рівень ос танніх тен денцій
на рівні 200 угод по всь о му світу. Ряд
регіональ них фак торів впли не на злит тя і
пог ли нан ня в ць о му році. Пре зи дентські
ви бо ри в США мо жуть підшто вх ну ти де -
я ких гравців, які ук ла да ють уго ди, до їх
за вер шен ня до мож ли вої зміни
Адміністрації Пре зи ден та Трам па, в той
час як інші бу дуть че ка ти до тих пір, по ки
не бу дуть підве дені підсум ки ви борів. 

Обсяг злиттів і поглинань в секторі перестрахування
і страхування в 2019 році збільшився на 10% до 419 угод 
по всьому світу

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

KBW очікує зростання глобальних тарифів
на перестрахування до 2021 року

KBW опубліку ва ла свої прог но зи на
май бутні про лон гації до го ворів в червні і
липні 2020 років після серії он -
лайн�зустрічей з керівни ка ми пе ре ст ра -
хо вих бро керів і гло баль них пе ре ст ра хо -
виків.

Ри нок очікує черв не вих про лон гацій,
які бу дуть вклю ча ти збіль шен ня се -
редніх темпів зрос тан ня кіль кості ка та -
ст роф на 25�45%, що відоб ра жає ро ки
зни жен ня темпів, які тіль ки зміни ли ся в
ми ну ло му році. Інші фак то ри вклю ча ють
значні і по га но змо дель о вані збит ки, зни -
же ний рівень капіта лу ком паній і
подвійний вплив COVID�19 на ак ти ви і
зо бов'язан ня пе ре ст ра хо виків.

Ри зи ки ка та ст роф на рин ку не ру хо -
мості Півден но�східно го регіону, які в ос -
нов но му віднов люєть ся в липні і зрос та ють
на 5�15%. Став ки рет ро цесійно го пе ре ст ра -
ху ван ня та кож зрос туть на 20�25%, що

відоб ра жає зни жен ня капіта лу на рин ку
пе ре ст ра ху ван ня. По ряд з фак тич ним
збіль шен ням збит ко вості ка та ст роф, пе ре -
ст ра хо ви ки повідо ми ли про по си лен ня та -
рифів пер вин но го стра ху ван ня від не щас -
них ви падків, які до пов ню ють ся підви щен -
ням ста вок від не щас них ви падків з двоз -
нач ним чис лом. Це конт рас тує з про дов -
жен ням U�подібної фор ми, ко ли фіксо вані
став ки пе ре ст ра ху ван ня суп ро вод жу ва -
ли ся зрос тан ням пер вин но го розміщен ня і
рет ро�пе ре ст ра ху ван ня, мож ли во, че рез
стра х на рин ку, вик ли ка но го COVID�19, в
поєднанні зі зни жен ням та рифів в по пе -
редні ро ки, погіршен ням соціаль но го
інфляції і зни жен ням реінвес ту ван ня.

Про те, KBW вва жає, що як дос туп на
пе ре ст ра ху валь на місткість, так і очіку -
ва не підви щен ня та рифів пе ре ст ра ху -
ван ня бу дуть знач но варіюва ти ся в за -
леж ності від наст роїв рин ку.



За 2019 рік част ка ва ло вих стра хо -
вих премій у відно шенні до ВВП ста но -
ви ла 1,3%, що на 0,1 в.п. мен ше в
порівнянні з 2018 ро ком; част ка чис тих
стра хо вих премій у відно шенні до ВВП
за ли ши лась на рівні 2018 ро ку та ста -
но ви ла 1%.

У порівнянні з 2018 ро ком на 3 633,7
млн грн (7,4%) збіль шив ся об сяг над -
ход жень ва ло вих стра хо вих премій,
об сяг чис тих стра хо вих премій збіль -
шив ся на 5 161,7 млн грн (15%). 

Збіль шен ня ва ло вих стра хо вих
премій відбу ло ся по та ким ви дам стра -
ху ван ня: ав то ст ра ху ван ня (КАС КО,
ОСЦПВ, "Зеле на карт ка") (збіль шен ня
ва ло вих стра хо вих пла тежів на 2 135,1
млн грн (16,5%)); ме дич не стра ху ван ня
(збіль шен ня ва ло вих стра хо вих пла -
тежів на 983,6 млн грн (28,2%)); стра ху -
ван ня жит тя (збіль шен ня ва ло вих
стра хо вих пла тежів на 717,9 млн грн

(18,4%)); стра ху ван ня ме дич них вит рат
(збіль шен ня ва ло вих стра хо вих пла -
тежів на 539,6 млн грн (40,1%)); стра ху -
ван ня від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ (збіль шен ня ва ло вих
стра хо вих пла тежів на 249,2 млн грн
(5,5%)); стра ху ван ня май на (збіль шен -
ня ва ло вих стра хо вих пла тежів на
164,6 млн грн (2,6%)); стра ху ван ня від
не щас них ви падків (збіль шен ня ва ло -
вих стра хо вих пла тежів на 118 млн грн
(6,7%)). Вод но час, змен ши ли ся ва лові
стра хові премії зі стра ху ван ня фінан -
со вих ри зиків (змен шен ня ва ло вих
стра хо вих пла тежів на 737,9 млн грн
(14,4%)); авіаційне стра ху ван ня (змен -
шен ня ва ло вих стра хо вих пла тежів на
338 млн грн (32,4%)); стра ху ван ня
відповідаль ності пе ред третіми осо ба -
ми (змен шен ня ва ло вих стра хо вих
пла тежів на 328,5 млн грн (12,8%));
стра ху ван ня ван тажів та ба га жу

(змен шен ня ва ло вих стра хо вих пла -
тежів на 64 млн грн (2,2%)).

Пи то ма ва га чис тих стра хо вих
премій у ва ло вих стра хо вих преміях за
2019 рік ста но ви ла 74,7%, що на 5 в.п.
біль ше в порівнянні з 2018 ро ком.

Про тя гом аналізо ва но го періоду
змен ши лась кількість ук ла де них до го -
ворів стра ху ван ня на 4 153,8 тис. оди -
ниць (або на 2,1%), при ць о му на 330,4
тис. оди ниць (або на 0,5%) зрос ла
кількість до го ворів з доб ровіль но го
стра ху ван ня, в то му числі зрос ла
кількість ук ла де них до го ворів стра ху -
ван ня ме дич них вит рат на 2 023,9 тис.
оди ниць (або на 45,4%), кількість ук ла -
де них до го ворів стра ху ван ня відпо -
відаль ності пе ред третіми осо ба ми
зрос ла на 942 тис. оди ниць (або на
58,6%), кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня від не щас них ви падків
змен ши лась на 3 507,5 тис. оди ниць (або
на 9,3%). Кількість ук ла де них до го ворів
з обов'яз ко во го стра ху ван ня змен ши -
лась на 6 369,1 тис. оди ниць (або на
4,8%) за ра ху нок змен шен ня кіль кості
до го ворів стра ху ван ня від не щас них
ви падків на транс порті на 6 929,9 тис.
оди ниць (5,6%).

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип -
лат/відшко ду вань у порівнянні з 2018
ро ком збіль шив ся на 1 474,9 млн грн
(11,5%), об сяг чис тих стра хо вих вип лат
збіль шив ся на 1 607,9 млн грн (12,9%).
Збіль ши ли ся ва лові стра хові вип ла ти з
та ких видів стра ху ван ня, як: ав то ст ра -

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.

Огляд страхового ринку України за 2019 рік.
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ху ван ня (збіль шен ня ва ло вих стра хо -
вих вип лат на 883,1 млн грн (15,1%)),
ме дич не стра ху ван ня (збіль шен ня ва -
ло вих стра хо вих вип лат на 507,4 млн
грн (24,2%)), стра ху ван ня ван тажів та
ба га жу (збіль шен ня ва ло вих стра хо -
вих вип лат на 92,8 млн грн (76%)). Вод -
но час, змен ши ли ся ва лові стра хові
вип ла ти зі стра ху ван ня май на (змен -
шен ня ва ло вих стра хо вих вип лат на
263,1 млн грн (18,5%)), стра ху ван ня
жит тя (змен шен ня ва ло вих стра хо вих
вип лат на 129 млн грн (18,3%)).

Рівень ва ло вих вип лат у порів -

нянні з ана логічним періодом 2018 ро -
ку збіль шив ся на 1 в.п. та ста но вив
27,1%. Рівень чис тих стра хо вих вип -
лат на 31.12.2019 ста но вив 35,5%, що
мен ше на 0,6 в.п. у порівнянні з ана -
логічним періодом ми ну ло го ро ку. 

Ви со кий рівень ва ло вих та чис тих
стра хо вих вип лат спос терігаєть ся з
ме дич но го стра ху ван ня � 58,2% та 61%,
за ви да ми доб ровіль но го осо бис то го
стра ху ван ня � 36,1% та 40%, за ви да ми
не дер жав но го обов'яз ко во го стра ху -
ван ня � 39% та 39,4% відповідно.

Опе рації вихідно го пе ре ст ра ху -

ван ня за 2019 рік змен ши лись на 6,8%
з 17940,7 млн грн до 16 713,4 млн грн за
ра ху нок змен шен ня на 1 528 млн грн
(10,2%) об сягів пе ре ст ра ху ван ня із
стра хо ви ка ми�ре зи ден та ми. При ць о -
му, опе рації з пе ре ст ра ху ван ня із
стра хо ви ка ми�не ре зи ден та ми збіль -
ши лись на 300,7 млн грн (10%). 

Стра хові ре зер ви на 31.12.2019
зрос ли на 2 583,2 млн грн (9,6%) у
порівнянні з ана логічною да тою 2018
ро ку, при ць о му ре зер ви зі стра ху ван -
ня жит тя зрос ли на 938,6 млн грн
(10,1%), технічні ре зер ви � на 1 644,6
млн грн (9,3%).

У порівнянні з ана логічною да тою
2018 ро ку збіль ши лись такі по каз ни -
ки, як за гальні ак ти ви стра хо виків на
373,5 млн грн (0,6%), з них ак ти ви, виз -
на чені за ко но да в ством для пок рит тя
стра хо вих ре зервів � на 3 943,4 млн грн
(9,7%).

Кількість стра хо вих ком паній (СК)
на 31.12.2019 ста но ви ла 233, з яких 23
СК зі стра ху ван ня жит тя (СК "Life")
та 210 СК, що здійсню ва ли ви ди стра -
ху ван ня, інші, ніж стра ху ван ня жит тя
(СК "non�Life"). За 2019 рік кількість
стра хо вих ком паній змен ши лась на 48
СК.

Стра хові премії та виплати

Ва лові стра хові премії, от ри мані
стра хо ви ка ми при стра ху ванні та пе -
ре ст ра ху ванні ри зиків від стра ху -
валь ників та пе ре ст ра ху валь ників за
2019 рік, ста но ви ли 53 001,2 млн грн,
що на 3 633,7 млн грн біль ше порівня -
но з 2018 ро ком та на 9 569,4 млн грн
біль ше порівня но з 2017 ро ком.

За 12 місяців 2019 ро ку су ма от ри -
ма них стра хо ви ка ми ва ло вих премій з
видів стра ху ван ня, інших, ніж стра ху -
ван ня жит тя ста но ви ла 48 377,2 млн
грн (або 91,3% від за галь ної су ми стра -
хо вих премій), а зі стра ху ван ня жит тя
� 4 624 млн грн (або 8,7% від за галь ної
су ми стра хо вих премій).

Чисті стра хові премії за 2019 рік
ста но ви ли 39 586 млн грн, що ста но -
вить 74,7% від ва ло вих стра хо вих
премій. Чисті стра хові премії за 2018
рік ста но ви ли 34 424,3 млн грн, або
69,7% від ва ло вих стра хо вих премій. 

Об ся ги ва ло вих стра хо вих премій
за 2019 рік збіль ши лись порівня но з
2018 ро ком на 7,4%, порівня но з 2017
ро ком зрос ли на 22%. Чисті стра хові
премії збіль ши ли ся на 15% порівня но
з 2018 ро ком, та на 38,9% порівня но з
2017 ро ком. 

Нез ва жа ю чи на знач ну кількість
ком паній, фак тич но на стра хо во му
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рин ку ос нов ну част ку ва ло вих стра -
хо вих премій � 98,1% � аку му лю ють
100 СК "non�Life" (47,6% всіх СК
"non�Life") та 96,7% � 10 СК "Life"
(43,5% всіх СК "Life"). 

По рин ку стра ху ван ня жит тя
Індекс Герфінда ля � Гіршма на (ННІ)
склав 1 517,18 (у 2018 році � 1 441,37),
по рин ку ри зи ко вих видів стра ху ван -
ня ста но вив 230,88 (у 2018 році �
247,95). В ціло му по стра хо во му рин -
ку Індекс Герфінда ля � Гіршма на
склав 203,90 (у 2018 році � 219,29). 

Збіль шен ня чис тих стра хо вих
вип лат за 2019 рік (1 607,9 млн грн)
відбу ло ся за ра ху нок суттєво го

збіль шен ня чис тих стра хо вих вип лат
за до го во ра ми ав то ст ра ху ван ня на
880,4 млн грн, ме дич но го стра ху ван -
ня � 507,9 млн грн, стра ху ван ня
фінан со вих ри зиків � 176,8 млн грн.
Вод но час, спад чис тих стра хо вих
вип лат спос терігав ся зі стра ху ван ня
май на на 265,6 млн грн, стра ху ван ня
жит тя � 129 млн грн.

У струк турі чис тих стра хо вих
вип лат на 31.12.2019 найбіль ша пи то -
ма ва га стра хо вих вип лат при па дає
на такі ви ди стра ху ван ня, як: ав то ст -
ра ху ван ня (КАС КО, ОСЦПВ, "Зе ле -
на карт ка") � 6504,2 млн грн  (або
46,3%) (на 31.12.2018 да ний по каз ник

ста но вив 5 623,8 млн грн (або 45,2%));
ме дич не стра ху ван ня (без пе ре рв не
стра ху ван ня здо ров'я) ста но вить
2 602,8 млн грн (або 18,5%) (на
31.12.2018 � 2 094,9 млн грн (або
16,9%)); стра ху ван ня фінан со вих ри -
зиків � 1 570,2 млн грн (або 11,2%) (на
31.12.2018 � 1 393,4 млн грн (або
11,2%)); стра ху ван ня май на � 1 146,8
млн грн (або 8,2%) (на 31.12.2018 да -
ний по каз ник ста но вив � 1 412,4 млн
грн (або 11,4%)); стра ху ван ня жит тя �
575,9 млн грн (або 4,1%) (на 31.12.2018
� 704,9 млн грн (або 5,7%)); стра ху ван -
ня ме дич них вит рат � 349,7 млн грн
(або 2,5%) (на 31.12.2018 � 311,5 млн

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

Динаміка страхових премій за 2017-2019 рр. (млн. грн.)
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грн (або 2,5%)). 
Струк ту ра чис тих стра хо вих вип -

лат на 31.12.2019 пе ре роз поділи ла ся на
ко ристь добровільного ме дич но го стра -
ху ван ня (з 16,9% до 18,5%), ав то ст ра ху -
ван ня (з 45,2% до 46,3%), стра ху ван ня
ван тажів та ба га жу (з 1% до 1,5%) за ра -
ху нок змен шен ня част ки стра ху ван ня
май на (з 11,4% до 8,2%), стра ху ван ня
жит тя (з 5,7% до 4,1%).

Рівень стра хо вих вип лат за ви да ми
стра ху ван ня

Ви со кий рівень ва ло вих стра хо вих
вип лат (біль ше за за галь ний по рин ку)
спос терігав ся за та ки ми ви да ми стра -
ху ван ня: з ме дич но го стра ху ван ня �
58,2% (на 31.12.2018 � 60,1%), обов'яз ко -
во го стра ху ван ня цивіль ної відпо -

відаль ності влас ників транс по рт них за -
собів � 45% (на 31.12.2018 � 44,7%), доб -
ровіль но го осо бис то го стра ху ван ня �
36,1% (на 31.12.2018 � 37,2%), не дер жав -
не обов'яз ко ве стра ху ван ня � 39% (на
31.12.2018 � 36,2%), стра ху ван ня фінан -
со вих ри зиків � 36,9% (на 31.12.2018 �
30,9%).

Рівень чис тих стра хо вих вип лат
(відно шен ня чис тих стра хо вих вип лат
до чис тих стра хо вих премій) на
31.12.2019 ста но вив 35,5% (на 31.12.2018
� 36,1%). Ви со кий рівень чис тих стра хо -
вих вип лат на 31.12.2018 спос терігав ся з
обов'яз ко во го стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності влас ників транс по рт -
них за собів � 44,9%, за ви да ми доб -
ровіль но го осо бис то го стра ху ван ня �
40% та за ви да ми доб ровіль но го май но -
во го стра ху ван ня � 39,7% (в то му числі

зі стра ху ван ня фінан со вих ри зиків �
73%). 

Рівень чис тих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків на
31.12.2019 змен шив ся на 10,8 в.п. до
рівня 73%; рівень чис тих стра хо вих
вип лат з обов'яз ко во го стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності
влас ників на зем них транс по рт них за -
собів (ОСЦПВ) збіль шив ся на 2,2 в.п. до
рівня 50,7%; рівень чис тих стра хо вих
вип лат зі стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО) змен шив ся на 2,3
в. п. до рівня 49,2%; рівень чис тих стра -
хо вих вип лат зі стра ху ван ня май на
змен шив ся на 11,2 в.п. до рівня 32,6%;
рівень чис тих стра хо вих вип лат зі
стра ху ван ня цивіль ної відповідаль ності
влас ників транс по рт них за собів ("Зе ле -
на карт ка") змен шив ся на 2,5 в.п. до

Страхові виплати за видами страхування за 2018-2019 р. (обсяги, структура та темпи приросту)

Концентрація страхового ринку України за 2019 р.
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рівня 26,7%; рівень чис тих стра хо вих
вип лат зі стра ху ван ня ме дич них
вит рат змен шив ся на 7,6 в.п. до рівня
20,7%; рівень чис тих стра хо вих вип -
лат із стра ху ван ня ван тажів та ба га -
жу збіль шив ся на 6,8 в.п. до рівня
14,9%; рівень чис тих стра хо вих вип -
лат із стра ху ван ня жит тя змен шив ся
на 5,5 в.п. до рівня 12,5%; рівень чис -
тих стра хо вих вип лат із стра ху ван ня
здо ров'я на ви па док хво ро би збіль -
шив ся на 4,3 в.п. до рівня 11,3%;
рівень чис тих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня від вог не вих ри зиків та
ри зиків стихійних явищ змен шив ся
на 3,4 в.п. до рівня 9,6%. До сить ви со -
ким за ли шаєть ся рівень чис тих вип -
лат з ме дич но го стра ху ван ня (61%).

Стра ху ван ня фізич них осіб

Від стра ху валь ників�фізич них
осіб за 2018 рік надійшло 21 632 млн
грн ва ло вих стра хо вих премій, що на
17,4% біль ше, ніж за 2018 рік. 

Струк ту ра ва ло вих стра хо вих
премій, які надійшли від фізич них
осіб за 2019 рік:

17 141,3 млн грн � за ви да ми стра -
ху ван ня, інши ми, ніж стра ху ван ня
жит тя (на 17,1% біль ше, ніж за 2018
рік);

4 490,7 млн грн � за ви дом стра ху -
ван ня жит тя (на 18,4% біль ше, ніж за
2018 рік).

Стра хові вип ла ти стра ху валь ни -
кам�фізич ним осо бам за 2018 рік ста -

но ви ли 6 618,1 млн грн (46,2% від за -
галь них ва ло вих вип лат), що на
11,9% біль ше, ніж за відповідний
період 2018 ро ку. 

Рівень стра хо вих вип лат фізич -
ним осо бам (відно шен ня стра хо вих

вип лат до стра хо вих премій) на
31.12.2019 ста но вив 30,6%, що на 1,5 в.
п. мен ше порівня но з 31.12.2018. 

Струк ту ра стра хо вих пла тежів
та стра хо вих вип лат при стра ху -
ванні фізич них осіб на 31.12.2019

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

Динаміка страхових виплат за 2017-2019 р. (млн. грн.)



має та кий виг ляд:
� від стра ху ван ня жит тя надійшло

4 490,8 млн грн (або 20,8% всіх стра хо -
вих премій від гро ма дян), що на 697,9
млн грн (або на 18,4%) біль ше в
порівнянні з відповідною да тою 2018
ро ку; від стра ху ван ня цивіль но�пра -
во вої відповідаль ності влас ників на -
зем них транс по рт них за собів
(ОСЦПВ) надійшло 4 297,5 млн грн
(або 19,9% всіх стра хо вих премій від
гро ма дян), що на 456,5 млн грн (або на
11,9%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2018 ро ку; від
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту
(КАС КО) надійшло 4 280 млн грн (або
19,8% всіх стра хо вих премій від гро -
ма дян), що на 680,6 млн грн (або на
18,9%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2018 ро ку; від ме -
дич но го стра ху ван ня (без пе ре рв не
стра ху ван ня здо ров'я) � 1 624,3 млн
грн (або 7,5% всіх стра хо вих премій
від гро ма дян), що на 317,6 млн грн
(або на 24,3%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2018 ро ку; від
стра ху ван ня від не щас них ви падків �
1 391,9 млн грн (або 6,4% всіх стра хо -
вих премій від гро ма дян), що на 118,9
млн грн (або на 9,3%) біль ше в
порівнянні з відповідною да тою 2018
ро ку;

� ос нов на час ти на стра хо вих вип -
лат (30,6%) здійсне на за до го во ра ми
стра ху ван ня цивіль но�пра во вої
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів (ОСЦПВ) �
2 025,7 млн грн, що на 325,8 млн грн
(або на 19,2%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2018 ро ку; 29,5%
стра хо вих вип лат здійсне но за до го -
во ра ми стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО) і ста но вить
1 950,9 млн грн, що на 214,5 млн грн
(або на 12,4%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2018 ро ку; за ме -
дич ним стра ху ван ням (без пе ре рв не
стра ху ван ня здо ров'я) фізич ним осо -
бам бу ло вип ла че но 1 155,8 млн грн
(або 17,5% від за галь но го розміру
стра хо вих вип лат/відшко ду вань
стра ху валь ни кам�фізич ним осо бам),
що на 142,6 млн грн (або на 14,1%)
біль ше в порівнянні з відповідною да -
тою 2018 ро ку.

Рівень стра хо вих вип лат за до го -
во ра ми стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО), ук ла де ни ми зі
стра ху валь ни ка ми � фізич ни ми осо -
ба ми, на 31.12.2019 ста но вив 45,5%, за
до го во ра ми стра ху ван ня цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників на зем них транс по рт них за собів

(ОСЦПВ) � 47,1%, за ме дич ним стра -
ху ван ням � 71,2%.

Кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня з фізич ни ми осо ба ми за
підсум ка ми 2019 ро ку заз на ла, зок ре -
ма, та ких змін:

� кількість ук ла де них до го ворів
осо бис то го стра ху ван ня відповідаль -
ності від не щас них ви падків на транс -
порті змен ши лась на 1 307,2 тис. оди -
ниць (до 114 370,1 тис. оди ниць) у

порівнянні з відповідним по каз ни ком
на 31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня від не щас них ви падків
змен ши лась на 3 469 тис. оди ниць (до
33 868,4 тис. оди ниць) у порівнянні з
відповідним по каз ни ком на 31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків
збіль ши лась на 346,1 тис. оди ниць (до
6 159,5 тис. оди ниць) у порівнянні з
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відповідним по каз ни ком на 31.12.2018;
� кількість ук ла де них до го ворів стра -

ху ван ня ме дич них вит рат збіль ши лась
на 2 010,6 тис. оди ниць (до 6 091,6 тис.
оди ниць) у порівнянні з відповідним по -
каз ни ком на 31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня здо ров'я на ви па док хво ро би
змен ши лась на 201,8 тис. оди ниць (до
5 134,7 тис. оди ниць) у порівнянні з
відповідним по каз ни ком на 31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня май на збіль ши лась на 285,4 тис.
оди ниць (до 2 821,7 тис. оди ниць) у
порівнянні з відповідним по каз ни ком на
31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня відповідаль ності пе ред третіми
осо ба ми збіль ши ла ся на 942,4 тис. оди -
ниць (до 2 471,8 тис. оди ниць), у
порівнянні з відповідним по каз ни ком на
31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ змен ши ла ся на 605,8 тис.
оди ниць (до 1 385,6 тис. оди ниць), у
порівнянні з відповідним по каз ни ком на
31.12.2018;

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня жит тя збіль ши ла ся на 167,2 тис.
оди ниць (до 1 037 тис. оди ниць), в
порівнянні з відповідним по каз ни ком на
31.12.2018.

Ос новні по каз ни ки ав то ст ра ху ван ня 

За 2019 рік об сяг ва ло вих стра хо вих
премій з ав то ст ра ху ван ня (КАС КО,
ОСЦПВ, "Зе ле на карт ка") збіль шив ся на
16,5%, об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат
зріс на 15,1%. При ць о му част ка ва ло вих
стра хо вих премій та ва ло вих стра хо вих
вип лат стра ху ван ня цивіль но�пра во вої
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів (ОСЦПВ) в ав то ст -
ра ху ванні ста но вить 33,7% та 37,6%
(відповідно).

Над ход жен ня ва ло вих стра хо вих
премій КАС КО за 2019 рік збіль ши ло ся
на 16,7% у порівнянні з 2018 ро ком і ста -
но ви ло 8 133,9 млн грн, при стра ху ванні
цивіль но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників на зем них транс по рт них за собів
(ОСЦПВ) об сяг ва ло вих стра хо вих
премій збіль шив ся на 13,1% і ста но вив
5 087,3 млн грн; при стра ху ванні цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності влас ників
на зем них транс по рт них за собів (за
міжна род ни ми до го во ра ми) "Зе ле на
карт ка" об сяг ва ло вих стра хо вих премій
збіль шив ся на 25,7% і ста но вив 1 889 млн
грн.

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат
КАС КО за 2019 рік ста но вив 3 576 млн

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

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

Структура чистих страхових виплат за видами страхування
станом на 31.12.2019 (млн грн)
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грн, що на 13,6% біль ше, ніж за ана -
логічний період 2018 ро ку; об сяг ва ло -
вих стра хо вих вип лат ОСЦПВ ста но -
вив 2 527,9 млн грн, що на 17,9% біль ше,
ніж за ана логічний період 2018 ро ку;
об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат при
стра ху ванні цивіль но�пра во вої відпові -
даль ності влас ників на зем них транс по -
рт них за собів (за міжна род ни ми до го -
во ра ми) "Зе ле на карт ка" ста но вив 610,8
млн грн, що на 13,6% біль ше, ніж за
ана логічний період 2018 ро ку.

За 2019 рік на 274,7 тис. оди ниць
(або на 3,6%) збіль ши лась кількість ук -
ла де них до го ворів ОСЦПВ � до 7 958,3
тис. оди ниць. 

Рівень ва ло вих стра хо вих вип лат зі
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту
(КАС КО) на 31.12.2019 ста но вив 44% (на
31.12.2018 � 45,2%), ОСЦПВ � 49,7% (на
31.12.2018 � 47,7%).

За підсум ка ми 2019 ро ку:
� при стра ху ванні на зем но го транс -

пор ту об сяг чис тих стра хо вих премій
ста но вив 7 218 млн грн, ОСЦПВ �
4 983,7 млн грн; при стра ху ванні
цивіль но�пра во вої відповідаль ності
влас ників на зем них транс по рт них за -
собів (за міжна род ни ми до го во ра ми)
"Зе ле на карт ка" � 1 599,5 млн грн;

� при стра ху ванні КАС КО об сяг
чис тих стра хо вих вип лат ста но вив
3 549,8 млн грн, ОСЦПВ � 2 527,4 млн
грн, Зе ле на карт ка � 427 млн грн.

Ва лові стра хові пла тежі (премії,
внес ки) при стра ху ванні жит тя за 2019
рік ста но ви ли 4 624 млн грн, що на
18,4% біль ше, ніж за 2018 рік (на
31.12.2018� 3 906,1 млн грн). 

Струк ту ра над ход жень ва ло вих
стра хо вих пла тежів (премій, внесків)
на 31.12.2019 має та кий виг ляд:

4 490,8 млн грн (або 97,1%) від
фізосіб;

133,2 млн грн (або 2,9%) від юросіб.
За 2019 рік збіль ши ла ся кількість

заст ра хо ва них фізич них осіб на 14,7%
або на 659 138 осіб (на 31.12.2018 заст ра -
хо ва но 4 473 911 фізич них осіб, на
31.12.2019 � 5 133 049 фізич них осіб).

Про тя гом 2019 ро ку заст ра хо ва но
4 596 863 фізичні осо би, що на 52,4% або
на 1 580 252 осо би біль ше про ти

відповідно го періоду 2018 ро ку (за 2018
рік заст ра хо ва но 3 016 611 фізич них
осіб).

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня жит тя за 2019 рік ста но -
вив 575,9 млн грн, що на 18,3% мен ше в
порівнянні з 2018 ро ком (704,9 млн грн). 

На 31.12.2019 ве ли чи на зміни ре -
зервів із стра ху ван ня жит тя ста но ви ла

Динаміка основних показників автострахування за 2018-2019 р.

Структура страхових премій з автострахування                            Структура страхових виплат з автострахування 
12 місяців 2018-2019 р.                                                              12 місяців 2018-2019 р.
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1 016,9 млн грн, що на 1,4 млн грн мен ше у
порівнянні з по пе реднім ро ком та на 33,9
млн грн біль ше у порівнянні з відпо -
відним періодом 2017 ро ку.

Ос нов на час ти на ве ли чи ни зміни ре -
зервів зі стра ху ван ня жит тя сфор мо ва на
за інши ми до го во ра ми на ко пи чу валь но го
стра ху ван ня, а са ме � 898,9 млн грн.

За підсум ка ми 2019 ро ку 7 СК "Life"
от ри ма ли від'ємне зна чен ня при рос ту ре -
зервів із стра ху ван ня жит тя на за галь ну
су му 76,1 млн грн, що пов'яза но з дост ро -
ко вим розірван ням до го ворів стра ху ван -
ня (за підсум ка ми 2018 ро ку від'ємне зна -
чен ня за дек ла ру ва ли 8 СК "Life" на за -
галь ну су му 60,9 млн грн). Приріст ре -
зервів із стра ху вання жит тя ста но вив
1093 млн грн Найбіль ший приріст стра хо -
вих ре зервів зі стра ху ван ня жит тя (біль -
ше 100 млн грн) відоб ра же но чо тир ма
стра хо ви ми ком паніями "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 за галь но го при рос ту ре зервів
відповідно).

Пе ре ст ра ху ван ня

За до го во ра ми пе ре ст ра ху ван ня ри -
зиків за 2019 рік ук раїнські стра хо ви ки
(це ден ти, пе ре ст ра ху валь ни ки) спла ти ли
час ток стра хо вих премій 16 713,4 млн грн
(за 2018 рік � 17 940,7 млн грн), з яких: пе -
ре ст ра хо ви кам�не ре зи ден там � 3298,2
млн грн, що на 10% біль ше порівня но з
2018 ро ком (за 2018 рік � 2 997,5 млн грн);
пе ре ст ра хо ви кам�ре зи ден там � 13415,2
млн грн, що на 10,2% мен ше порівня но з
відповідним по каз ни ком 2018 ро ку (за
2018 рік � 14 943,2 млн грн).

За галь на су ма час ток стра хо вих вип -
лат, ком пен со ва них пе ре ст ра хо ви ка ми,
ста но ви ла 2 508,2 млн грн (за 2018 рік �
2459 млн грн), в то му числі ком пен со ва но:
пе ре ст ра хо ви ка ми�не ре зи ден та ми �
2210,4 млн грн, що на 9% біль ше порівня -
но з 2018 ро ком (за 2018 рік � 2 028,2 млн
грн); пе ре ст ра хо ви ка ми�ре зи ден та ми �
297,8 млн грн, що на 30,9% мен ше
порівня но з відповідним по каз ни ком 2018
ро ку (за 2018 рік � 430,8 млн грн). 

У струк турі вихідно го пе ре ст ра ху -
ван ня на 31.12.2019 найбіль ше спла че но
час ток стра хо вих премій за та ки ми ви да -
ми стра ху ван ня, як: стра ху ван ня май на �
3 679,1 млн грн (або 22%) (на 31.12.2018 �
3 771,3 млн грн (або 21%)); стра ху ван ня
від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ � 2 870 млн грн (або
17,2%) (на 31.12.2018 � 2 772,3 млн грн (або
15,5%)); стра ху ван ня фінан со вих ри зиків
� 2 396,5 млн грн (або 14,3%) (на 31.12.2018
� 3 617,2 млн грн (або 20,2%)); стра ху ван -

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

Валові премії Валові виплати

Динаміка страхових премій та виплат із страхування життя
за 2017-2019 рр. (млн. грн.)

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

Валові премії Валові виплати



ня ван тажів та ба га жу (ван та жо ба га -
жу) � 1 535,2 млн грн (або 9,2%) (на
31.12.2018 � 1 538,8 млн грн (або 8,6%));
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту
(КАС КО) � 1 401,3 млн грн (або 8,4%)
(на 31.12.2018 � 1 273,8 млн грн (або
7,1%)); стра ху ван ня відповідаль ності
пе ред третіми осо ба ми � 1 034,1 млн грн
(або 6,2%) (на 31.12.2018 � 1 221,9 млн
грн (або 6,8%)); стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності влас ників транс по рт -
них за собів ("Зе ле на кар та") � 490,9
млн грн (або 2,9%) (на 31.12.2018 � 370,4
млн грн (або 2,1%)).

Співвідно шен ня вихідно го пе ре ст -
ра ху ван ня до ва ло вих стра хо вих
премій на 31.12.2019 ста но ви ло 31,5%,
що на 4,8 в.п. мен ше ана логічно го по -
каз ни ка ми ну ло го ро ку та на 10,7 в.п.
мен ше по каз ни ка 2017 ро ку (на
31.12.2018 � 36,3%, на 31.12.2017 � 42,2%). 

Про тя гом 2017�2019 років не знач но
зміню ва лись об ся ги вихідно го пе ре ст -
ра ху ван ня, та не знач но зміни ли ся і
част ки ре зи дентів та не ре зи дентів у
вихідно му пе ре ст ра ху ванні. При змен -
шенні у 2019 році порівня но з 2017 ро -
ком опе рацій з пе ре ст ра ху ван ня із
стра хо ви ка ми�не ре зи ден та ми на 2,9%
їх част ка у вихідно му пе ре ст ра ху ванні
збіль ши лась на 1,2 в.п. до рівня 19,7%.
Відповідно змен ши лась част ка ре зи -
дентів з рівня 81,5% за 2017 рік, до
рівня 80,3% за 2019 рік.

Від за галь ної су ми спла че них час -
ток стра хо вих премій на пе ре ст ра ху -
ван ня не ре зи ден там найбіль ше спла -
че но до Німеч чи ни � 22,3%, Австрії �
19,4%, Ве ли коб ри танії � 17,3%, , Польщі
� 10%, Швей царії � 7%.

Струк ту ра вихідно го пе ре ст ра ху -
ван ня на 31.12.2019 порівня но з ана -
логічним періодом 2018 ро ку заз на ла
змін на ко ристь та ких країн, як:
Австрії (з 8,5% до 19,4%), Німеч чи ни (з
18,6% до 22,3%), Франції (з 5% до 6%) за
ра ху нок змен шен ня част ки стра хо вих
пла тежів Ве ли коб ри танії (з 23,7% до
17,3%), Швей царії (з 10,6% до 7%),
Польщі (з 12,4% до 10%).

Струк ту ра пе ре ст ра ху ван ня ри -
зиків у не ре зи дентів на 31.12.2019 має
та кий виг ляд: 

� Німеч чи на, зай має 22,3% в за -
гальній сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти
18,6% на 31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху -
ван ня збіль шив ся на 176,9 млн грн (на
31.12.2018 � 558,2 млн грн, на 31.12.2019
� 735,1 млн грн);

� Австрія, зай має 19,4% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 8,5% на
31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся на 385,2 млн грн (на
31.12.2018 � 253,9 млн грн, на 31.12.2019

� 639,1 млн грн);
� Ве ли коб ри танія, зай має 17,3% в

за гальній сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти
23,7% на 31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху -
ван ня змен шив ся на 141,3 млн грн (на
31.12.2018 � 711,2 млн грн, на 31.12.2019
� 569,9 млн грн);

� Поль ща, зай має 10% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 12,4% на
31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
змен шив ся на 40,8 млн грн (на
31.12.2018 � 372,1 млн грн, на 31.12.2019
� 331,3 млн грн);

� Швей царія, зай має 7% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 10,6% на
31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
змен шив ся на 89,3 млн грн (на
31.12.2018 � 319,1 млн грн, на 31.12.2019
� 229,8 млн грн);

� Франція, зай має 6% в за гальній

сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 5% на
31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся на 47,3 млн грн (на
31.12.2018 � 149,5 млн грн, на 31.12.2019
� 196,8 млн грн);

� США, зай ма ють 3,6% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 4,2% на
31.12.2018. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
змен шив ся на 6,5 млн грн (на 31.12.2018
� 126,1 млн грн, на 31.12.2019 � 119,6 млн
грн).

Ак ти ви стра хо виків та сфор мо вані
стра хові ре зер ви

На 31.12.2019 об сяг за галь них ак -
тивів стра хо виків ста но вив 63 866,8
млн грн, що на 0,6% біль ше в
порівнянні з відповідним по каз ни ком
ми ну ло го ро ку. 
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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.



Ве ли чи на ак тивів, виз на че них
відповідно до статті 31 За ко ну Ук раїни
"Про стра ху ван ня", збіль ши лась в
порівнянні з відповідним по каз ни ком
на 31.12.2018 на 3 943,4 млн грн або на
9,7% та скла ла 69,8% за галь них ак тивів
стра хо виків (на 31.12.2018 ак ти ви, виз -
на чені по статті 31 За ко ну "Про стра ху -
ван ня" ста но ви ли 40 666,5 млн грн, на
31.12.2019 � 44 609,9 млн грн).

Струк ту ра ак тивів стра хо вих ком -
паній, виз на че них відповідно до статті
31 За ко ну Ук раїни "Про стра ху ван ня",
для предс тав лен ня стра хо вих ре зервів
на 31.12.2019 у порівнянні з інфор -
мацією на 31.12.2018, ма ла такі зміни:

� на 1 782,2 млн грн (або на 12,6%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них

для предс тав лен ня банківсь ки ми вкла -
да ми (де по зи та ми), і ста но вив 15 884
млн грн (або 35,6% від за галь но го об ся -
гу ак тивів). При ць о му, об сяг ак тивів,
доз во ле них для предс тав лен ня
банківсь ки ми вкла да ми (де по зи та ми)
на по точ них ра хун ках в іно земній ва -
люті змен шив ся на 158,7 млн грн (або
на 10,4%) і ста но вив 1 367,5 млн грн
про ти 1 526,2 млн грн на 31.12.2018;

� на 1 747,5 млн грн (або на 22,1%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра ми,
що еміту ють ся дер жа вою, і ста но вив
9 643,4 млн грн (або 21,6% від за галь но -
го об ся гу ак тивів); 

� на 91,9 млн грн (або на 1,7%) змен -
шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них для

предс тав лен ня пра ва ми ви мог до пе ре -
ст ра хо виків, і ста но вив 5 326,2 млн грн
(або 11,9% від за галь но го об ся гу ак -
тивів); 

� на 1 342,6 млн грн (або на 26,4%)
змен шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня акціями, і ста но вив
3 734,7 млн грн (або 8,4% від за галь но го
об ся гу ак тивів); 

� на 199,1 млн грн (або на 6,7%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня гро шо ви ми кош та -
ми на по точ них ра хун ках, і склав 3
167,6 млн грн (або 7,1% від за галь но го
об ся гу ак тивів);

� на 556,1 млн грн (або на 49,1%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня інвес тиціями в еко -
номіку Ук раїни за нап ря ма ми, виз на -
че ни ми Кабіне том Міністрів Ук раїни, і
склав 1 687,9 млн грн (або 3,8% від за -
галь но го об ся гу ак тивів).

Розміщен ня стра хо вих ре зервів
здійснюєть ся згідно зі стат тею 31 За -
ко ну Ук раїни "Про стра ху ван ня", де
виз на че но пе релік ак тивів за
відповідни ми ка те горіями.

На 31.12.2019 об сяг ак тивів, доз во -
ле них для предс тав лен ня коштів стра -
хо вих ре зервів, ста но вив 44 609,9 млн
грн (на 3 943,4 млн грн біль ше, ніж на
відповідну да ту 2018 ро ку), які в
розмірі 29 551,5 млн грн ви ко рис та но з
ме тою предс тав лен ня коштів стра хо -
вих ре зервів.

У струк турі ак тивів, яки ми предс -
тав лені технічні ре зер ви та ре зер ви зі
стра ху ван ня жит тя, на 31.12.2019 у
порівнянні з інфор мацією на 31.12.2018
відбу ли ся такі зміни:

� на 1 547,9 млн грн (або на 14,1%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня банківсь ки ми вкла -
да ми (де по зи та ми), і ста но вив 

12 497,7 млн грн (або 42,3% від за -
галь но го об ся гу ак тивів, яки ми предс -
тав лені технічні ре зер ви та ре зер ви зі
стра ху ван ня жит тя). При ць о му, об сяг
ак тивів, доз во ле них для предс тав лен -
ня банківсь ки ми вкла да ми  на по точ -
них ра хун ках в іно земній ва люті змен -
шив ся на 246,7 млн грн (або на 10,2%) і
ста но вив 2 168,8 млн грн про ти 2 415,5
млн грн на 31.12.2018;

� на 1 619,5 млн грн (або на 21,5%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра ми,
що еміту ють ся дер жа вою, і ста но вив
9 145,5 млн грн (або 30,9% від за галь но -
го об ся гу);

� на 251,2 млн грн (або на 6,9%)
змен шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня пра ва ми ви мог до
пе ре ст ра хо виків, і ста но вив 3 374,7 млн
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Динаміка активів та страхових резервів страховиків 
за 2017-2019 р. (млн грн)

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



Зміна резервів із страхування життя за 2017-2019 р.грн. (або 11,4% від за галь но го об ся гу
ак тивів);

� на 27,4 млн грн (або на 1,2%)
змен шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках, і ста но вив 2 198,5
млн грн (або 7,4% від за галь но го об ся -
гу ак тивів).

У струк турі ак тивів, яки ми
предс тав лені технічні ре зер ви, на
31.12.2019 у порівнянні з інфор мацією
на 31.12.2018 відбу ли ся такі зміни:

� на 1 111,6 млн грн (або на 14,3%)
збіль шив ся об сяг коштів у банківсь -
ких вкла дах (де по зи тах) і ста но вив
8 870,7 млн грн (або 46% від за галь но -
го об ся гу ак тивів);

� на 1 415 млн грн (або на 60,3%)
збіль шив ся об сяг коштів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра -
ми, що еміту ють ся дер жа вою, і ста -
но вив 3 760,2 млн грн (або 19,5% від
за галь но го об ся гу ак тивів)

� на 192,5 млн грн (або на 5,5%)
змен шив ся об сяг коштів, доз во ле них
для предс тав лен ня пра ва ми ви мог до
пе ре ст ра хо виків, і ста но вив 3 280,1
млн грн (або 17% від за галь но го об ся -
гу ак тивів);

� на 76,7 млн грн (або на 4,4%)
збіль шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках, і ста но вив 1 802,6
млн грн (або 9,4% від за галь но го об ся -
гу ак тивів).

У струк турі ак тивів, яки ми
предс тав лені ре зер ви зі стра ху ван ня
жит тя, на 31.12.2019 у порівнянні з
інфор мацією на 31.12.2018 відбу ли ся
такі зміни:

� на 204,6 млн грн (або на 3,9%)
збіль шив ся об сяг коштів, вкла де них
у цінні па пе ри, що еміту ють ся дер -
жа вою, і ста но вив 5 385,3 млн грн (або
52,4% від за галь но го об ся гу ак тивів,
яки ми предс тав лені ре зер ви зі стра -
ху ван ня жит тя);

� на 436,3 млн грн (або на 13,7%)
збіль шив ся об сяг коштів у банківсь -
ких вкла дах (де по зи тах), і ста но вив
3 627 млн грн (або 35,3% від за галь но -
го об ся гу ак тивів, яки ми предс тав -
лені ре зер ви зі стра ху ван ня жит тя).
При ць о му, об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня банківсь ки ми
вкла да ми (де по зи та ми) на по точ них
ра хун ках в іно земній ва люті змен -
шив ся на 170,1 млн грн (або на 16,9%)
і ста но вив 836,9 млн грн про ти 1 007
млн грн на 31.12.2018;

� на 104,2 млн грн (або на 20,8%)
змен шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках і ста но вив 395,9
млн грн (або 3,9% від за галь но го об ся -
гу ак тивів, яки ми предс тав лені ре -
зер ви зі стра ху ван ня жит тя).
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Структура активів, якими представлено кошти страхових резервів
на 31.12.2019 (млн грн)

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

Страховий ринок



За га лом за весь період ро бо ти сис те -
ми "елект рон ний поліс" (з лю то го 2018
р.) стра хо ви ка ми ОСЦПВ ук ла де но по -
над 1,3 млн. шт. елект рон них до го ворів,
от ри ма но по над 1,03 млрд. грн. стра хо -
вих премій.

Ліде ри за кількістю ук ла де них
елект рон них до го ворів (за період
2018�2019 рр.): "ПЗУ Ук раїна" (212,2
тис. до го ворів, 184,1 млн. грн. стра хо вих
пла тежів); "КНЯ ЖА" (190,5 тис. до го -
ворів, 116,6 млн. грн. стра хо вих пла -
тежів) та "ВУ СО" (183,7 тис. до го ворів,
132,3 млн. грн. стра хо вих пла тежів).

Част ка ТОП�10 стра хо виків скла дає
71,4% від за галь ної кіль кості ук ла де них
елект рон них до го ворів, ТОП�20 � 91,5%.

За раз  елект ронні дого во ри ОСЦПВ
ук ла да ють 44 стра хові ком панії.

Зап ро вад жен ня елект рон но го
полісу в лю то му 2018 р. ста ло од ним з
пер ших кроків сис тем ної діджи -
талізації ОСЦПВ, що виз на че но як один
з пріори тетів роз вит ку га лузі та ро бо ти
Бю ро. В рам ках ре алізації цієї ме ти вже
пра цює сис те ма "елект рон ний європ ро -
то кол", сис те ма green card on�line, он -
лайн сервіси пе ревірки полісів ОСЦПВ,
сервіси для опе ра тив но го вне сен ня
інфор мації до ЦБД МТСБУ. Ство ре но
вірту аль ний "кабінет от ри му ва ча рег -
ла ме нт них вип лат" і ав то ма ти зо ва но
про цес здійснен ня рег ла ме нт них вип -
лат, по бу до ва на сис те ми ав то ма ти зації

взаємодії і взаємо роз ра хунків між стра -
хо ви ми ком паніями�чле на ми сис те ми
пря мо го вре гу лю ван ня збитків, на ла -
год же на інфор маційно�тех но логічна
взаємодія з дер жав ни ми ор га на ми. 

В 2019 р. МТСБУ та кож роз по ча ло
зап ро вад жен ня сис те ми елект рон но го
до ку мен то обігу (СЕД) Бю ро. Вже з
кінця січня 2020 р. зап ла но ва но впро -
вад жен ня у дослідну експлу а тацію СЕД
у час тині реєстрації вхідної ко рес пон -
денції.

Част ка елект рон них до го ворів
ОСЦПВ за підсум ка ми 2019 р. пе ре ви -
щує 14% від за галь ної кіль кості ук ла де -
них до го ворів. Тоді як в 2018 р. во на ста -
но ви ла ли ше близь ко 2%.
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Кількість електронних договорів ОСЦПВ 
в 2019 році перевищила 1,2 млн. шт.

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%.

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.

// Можливість здійснювати оплату
договору ОСАЦВ після онлайн-
розрахунку.

// У разі виключення страховика з
членів МТСБУ, укладення договорів
ОСАЦВ з такою компанією
припиняється автоматично.
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ТОП-20 страховиків за розміром премій по е-ОСЦПВ та кількістю проданих
електрополісів в 2019 році 

№ Страховик Кількість ел. полісів Страхова премія, грн.

1 ПЗУ Україна 212 167 184 143 154
2 КНЯЖА 190 481 116 578 820
3 ВУСО 183 680 132 256 096
4 УНІКА 65 488 64 001 885
5 Ю.Ес.Ай. 59 891 46 796 736
6 УСГ 56 766 58 277 803
7 УПСК 51 074 20 324 670
8 ТАС 50 240 32 411 760
9 ПРОВІДНА 49 264 30 240 190
10 АРКС 47 505 55 481 227
11 АСКО-Донбас Північний 46 051 30 760 133
12 Арсенал Страхування 43 776 36 705 812
13 АСКА 38 637 30 941 111
14 Альфа Страхування 26 996 23 105 811
15 Альфа-Гарант 24 339 17 754 238
16 Універсальна 24 078 20 081 370
17 Мега-гарант 20 257 11 777 472
18 ОРАНТА 20 164 16 037 197
19 ГАРДІАН 14 817 9 926 127
20 БРОКБІЗНЕС 13 381 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

Ра зом зі швид ки ми тем па ми зрос тан -
ня кіль кості елект рон них полісів це
свідчить, що ук раїнські ав тов лас ни ки
ціну ють мож ливість швид ко та зруч но
ук лас ти до говір ОСЦПВ в елект ронній
формі.  За раз МТСБУ ста вить пе ред со -
бою амбітне зав дан ня ство ри ти пов -
ноцінне циф ро ве се ре до ви ще в мо тор но -
му стра ху ванні. Стра тегічний курс, за яв -
ле ний керівницт вом країни на фор му ван -
ня "дер жа ви у смарт фоні", та йо го ак тив -
на ре алізація (нап рик лад, вже тес ту ють -
ся сервіси із зап ро вад жен ня і ви ко рис -
тан ня елект рон них водійсь ких прав, циф -
ро во го тех пас пор ту) да ють змо гу синх -
ронізу ва ти зу сил ля вла ди та бізне су, щоб
приш вид шить сис тем ну транс фор мацію
стра хо вої га лузі".

На га даємо, що мож ливість ук ла да ти
до говір обов'яз ко во го стра ху ван ня ав то -
цивіль ної відповідаль ності з'яви ла ся в ук -
раїнсь ких водіїв з 7 лю то го 2018 ро ку в
відповідно до Роз по ряд жен ня Нац -
комфінпос луг №3631 від 31.08.2017 "Про
зат ве рд жен ня змін до По ло жен ня про
особ ли вості ук ла дан ня до го ворів
ОСАЦВ". Впро вад жен ня елек т рон но го
полісу не ска со вує мож ли вості ук ла да ти
до го во ри стра ху ван ня в па пе ровій формі.
Пра во ви бо ру фор ми до го во ру обов'яз ко -
во го стра ху ван ня за ли шаєть ся за
клієнтом.

КМУ закріпив в пра ви лах до рожнь о го
ру ху пра во підтве рд жу ва ти на явність
стра хо во го поліса ОСАЦВ на ав то з ек ра -
ну гад же та. Пос та но ва КМУ прий ня то 27
бе рез ня 2019 ро ку.

У зв'яз ку з цим пункт 2.1 ПДР до пов -
не ний тим, що при на яв ності елект рон но -
го поліса ОСАЦВ водій мо же підтвер ди ти
йо го на елект рон но му або па пе ро во му
носії. Ав тов лас ник мо же са мостійно розд -
ру ку ва ти поліс ОСАЦВ або по ка за ти йо го
на ек рані смарт фо на, план ше та або но ут -
бу ка.

Зміни приб ра ли пра во ву колізію, і
Пра ви ла до рожнь о го ру ху офіційно уза -
ко ни ли існу ван ня елект рон но го полісу.
Те пер водіям під час ко рис ту ван ня ав то -
мобілем дос татньо ма ти при собі смарт -
фон з візу альній формі елект рон но го
поліса, а Національ на поліція має за кон не
пра во пе ревіря ти на явність поліса в базі
да них МТСБУ.

Кількість елект рон них до го ворів і на -
далі бу де зрос та ти, зав дя ки ак тивній
роз'яс ню вальній ро боті, яку ве дуть стра -
хові ком панії і МТСБУ. Та кож все біль ше
стра хо виків за раз от ри мує пра во ук ла да -
ти елект ронні до го во ри ОСАЦВ.
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Най суттєвішою стат тею вип лат є
вип ла ти за влас ників не за без пе че них
транс по рт них за собів (які ста ли ви -
ну ват ця ми ДТП, не ма ю чи чин но го
полісу ОСЦПВ). Пи то ма ва га та ких
вип лат у за гальній кіль кості скла ла
44,2%, у за гальній сумі � 52%
(відповідні по каз ни ки 2018 р. � 56,3%
та 68,3%).

За влас ників не за без пе че них
транс по рт них за собів в 2019 р. зроб -
ле но 3189 рег ла ментні вип ла ти на за -
галь ну су му 110,42 млн. грн. У по пе -
реднь о му 2018 р. відповідні по каз ни -
ки ста но ви ли 3384 шт. та по над 110,41
млн. грн. Впер ше після декіль кох
років щорічно го зрос тан ня та ких вип -
лат, в 2019 р. у порівнянні з 2018 р.
кількість вип лат за не за ст ра хо ва них
водіїв зни зи лась на 5,8%. Тренд до
зни жен ня кіль кості вип лат за не за -

без пе чені транс портні за со би спос -
терігав ся по чи на ю чи з дру го го квар -
та лу 2019 р., про те ли ше за підсум ка -
ми 2019 р. су ма вип лат та кож є май же
незмінною у порівнянні з по каз ни ка -
ми за ана логічний період по пе реднь о -
го ро ку.

Ще однією суттєвою стат тею вип -
лат за ли ша ють ся вип ла ти за водіїв
піль го вих ка те горій, пи то ма ва га
яких в 2019 р. ста но ви ла 13,7% за
кількістю та 13,9% за су мою вип лат (у
порівнянні з по пе реднім 2019 р. за
кількістю пи то ма ва га зни зи лась на
1,4 п.п., за су мою � на 2,4 п.п.).

Про тя гом ми ну ло го ро ку МТСБУ
здійсни ло за та ких водіїв 986 вип лат
на за галь ну су му май же 29,6 млн. грн.
У порівнянні з ана логічним періодом
2018 р. кількість вип лат зрос ла на
9,2%, су ма � на 12,5%. 

В 2019 р. в декіль ка разів зрос ли
вип ла ти за зо бов'язан ня ми по
ОСЦПВ стра хо виків, що виз нані
банк ру та ми: з фондів МТСБУ зроб -
ле но 1 892 вип ла ти на за галь ну су му
май же 42,3 млн. грн. Част ка та ких
вип лат у за гальній кіль кості ста но -
вить 26,2%, у за гальній сумі� 19,9%.
Різке зрос тан ня вип лат за цією стат -
тею пов'яза не с роз по ча ти ми у треть -
о му квар талі 2019 ро ку вип ла та ми за
СК "НАС ТА" та СК "Ук раїна", знач -
ни ми вип ла та ми за СК "Доб ро бут" і
СК "Місь ка", здійснен ня яких роз по -
ча лось у 4 кв. 2018 ро ку та три ва ло
про тя гом ми ну ло го ро ку.

Найбільші су ми спла чені за зо -
бов'язан ня ми та ких стра хо -
виків�банк рутів: СК "Ук раїна" (32,7
млн.), СК "Доб ро бут" (4,3 млн) та СК
"Місь ка" (3,1 млн).

За зо бов'язан ня ми 14 стра хо виків,
що при пи ни ли ро бо ти на рин ку
ОСЦПВ, але ще не виз нані банк ру та -
ми у вста нов ле но му за ко но да в ством
по ряд ку, зроб ле но 1028 вип лат шля -
хом по вер нен ня ба зо во го га рантійно -
го внес ку (БГВ) та ких стра хо виків до
фон ду МТСБУ на за галь ну су му май -

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%.



же 23,7 млн. грн. (�27,0% за кількістю,
43,4% за су мою до по каз ників 2018
р.). Пи то ма ва га та ких вип лат у за -
гальній кіль кості � 14,2%, у сумі вип -
лат � 11,2%.

Тра диційно нез начні по каз ни ки
за кількістю та су мою вип лат ста нов -
лять вип ла ти за ДТП з ви ни невс та -
нов ле но го транс по рт но го за со бу та
скоєних внаслідок про тип рав них дій:
111 шт. на су му 5,6 млн. грн. та 11
вип лат на су му 0,6 млн. відповідно.

� "В ми ну ло му році МТСБУ про -
ве ло ве ли чез ну ро бо ту по ком пен -
саціям шко ди тим пост раж да лим у
ДТП, хто за за ко ном має пра во на от -
ри ман ня вип лат з фондів Бю ро. Зок -
ре ма, бу ло спла че но ду же знач ну су -
му за зо бов'язан ня ми СК "Ук раїна" �
за ци ми вип ла та ми сто ять долі біль -
ше 1,3 ти сячі лю дей, хто пот ре бу вав
до по мо ги, але не от ри мав її від
збанк рутіло го стра хо ви ка", �за у ва -
жив Ге не раль ний Ди рек тор МТСБУ
Во ло ди мир Шев чен ко. � "На го ло шу
це раз, що всім учас ни кам до рожнь о -
го ру ху в нашій вкрай потрібне прий -
нят тя но во го за ко ну "Про ОСЦПВ",
який дасть змо гу приш вид ши ти про -
це ду ру вип лат за ком панії, що при -
пи ня ють ви ко нан ня зо бов'язань пе -
ред пост раж да ли ми в ДТП, бо це є
соціаль но зна чу щим пи тан ням.
МТСБУ ць о го ро ку пла нує скон це нт -
ру ва тись на по даль шо му роз вит ку
сервісної скла до вої у діяль ності Бю -
ро. Є пла ни що до ство рен ня
регіональ ної ме режі от ри ман ня до -
ку ментів на вип ла ту на базі
банківсь ких відділень, ство рен ня но -
во го сай ту МТСБУ, який за без пе чу -
ва ти ме но вий су час ний рівень ко -
мунікації та зруч ний інтер фейс
взаємодії з Бю ро".
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Кількість виплат з фондів МТСБУ за категоріями, 2016-2019

Динаміка кількості регламентних виплат 
за незастрахованими ТЗ, 2016-2019

Динаміка сум регламентних виплат 
за незастрахованими ТЗ, 2016-2019

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

Тип виплати Кількість, шт. Сума, млн. грн.

Період 2018  2019   Темп, %   2018  2019   Темп, %

Невстановлений ТЗ 101 111 9,9% 4,4 5,6 28,0%
Незастрахований ТЗ 3 384 3 189 -5,8% 110,4 110,4 0,0%
Пільгова категорія 905 986 9,0% 26,3 29,6 12,5%
Протиправні дії 7 11 57,1% 0,4 0,6 66,6%
СК-банкрут 203 1 892 832,0% 3,7 42,3 1022,2%
Повернення БГВ 1 408 1 028 -27,0% 16,5 23,7 43,4%

РАЗОМ 6 008 7 217 20,1% 161,7 212,2 31,2%
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Фахівці IIHS досліджу ва ли транс -
портні за со би, по чи на ю чи від уда -
роміцності до ефек тив ності дос туп них
сис тем без пе ки. В ході краш�тестів ав -
то мобілі оціню ють ся за та ки ми па ра -
мет ра ми, як без пе ка водія і па са жирів
при ударі з ма лим пе рек рит тям з бо ку
водія або пе реднь о го па са жи ра, без пе -
ку при ударі зі знач ним пе рек рит тям,
рівень за хис ту при бічно му ударі, а та -
кож в разі пе ре вер тан ня ав то мобіля.

Ок ре мо оціню ють рівень за хис ту
ший па са жирів від трав ми при ударі
зза ду, ефек тивність сис тем ак тив ної
без пе ки (зок ре ма, сис те ми екстре но го
ав то ма тич но го галь му ван ня), які до по -
ма га ють за побігти зіткнен ню, і фар го -
лов но го світла (найк ра щий ре зуль тат
про де мо н стру ва ли повністю світло -
діодні фа ри), а та кож сис те му
кріплен ня ди тя чих сидінь.

30 ав то мобілів увійшли до рей тин -
гу Top Safety Pick+, без печ ни ми не за -
леж но від комп лек тації або до дат ко во -
го об лад нан ня з них мож на наз ва ти
тіль ки дві мо делі ав то (Honda Insight і
Genesis G90), то му що для інших ав то в
ць о му рей тин гу потрібно ма ти до дат -
ко ве об лад нан ня, дос туп не тіль ки в
мак си маль них комп лек таціях.

Рей тинг Top Safety Pick+ виз на чає

кра щий вибір транс по рт но го за со бу
для за без пе чен ня без пе ки в ка те горіях
розмірів про тя гом. Ве ликі, більш
важкі транс портні за со би заз ви чай за -
без пе чу ють біль ший за хист, ніж
менші, легші. Та ким чи ном, ма лень кий
ав то мобіль, який мо же пре тен ду ва ти
на на го ро ду, мо же не за хис ти ти своїх
па са жирів, як і біль ший ав то мобіль,
який не от ри мує ви со кий рей тинг
IIHS.

Рей тинг IIHS най без печніших ав то -
мобілів Top Safety Pick +

Не ве ли кий ав то мобіль
Honda Insight
Hyundai Elantra
Kia Forte
Kia Niro hybrid
Kia Niro Plug�In Hybrid
Subaru Crosstrek
Subaru Impreza се дан
Subaru Impreza універ сал
Subaru WRX
Ав то мобілі се реднь о го розміру
Hyundai Sonata
Kia Optima
Subaru Legacy
Subaru Outback
Toyota Camry

Ав то мобілі се реднь о го розміру
преміум�кла су
Genesis G70
Lexus ES
Ве ли кий ав то мобіль
Toyota Avalon
Ве ли кий ав то мобіль 
преміум�кла су
BMW 5 series
Genesis G80
Genesis G90
Mercedes�Benz E�Class
Не ве ликі кро со ве ри
Hyundai Kona
Mazda CX�5
Се реднь о розмірні по заш ля хо ви ки
Hyundai Santa Fe
Kia Sorento
Subaru Ascent
Се реднь о розмірні по заш ля хо ви ки
преміум�кла су
Acura RDX
BMW X3
Mercedes�Benz GLC
Mercedes�Benz GLE�Class

Insurance Institute for Highway Safety
� не ко мерційна ор ганізація, що фінан -
суєть ся ав то ст ра хо ви ка ми, зас но ва на в
1959 році в США. Її діяльність спря мо ва -
на на змен шен ня кіль кості ДТП, збитків, а
та кож тяж кості травм, от ри ма них в
аваріях. Інсти тут здійснює досліджен ня,
вста нов лює рей тин ги без пе ки по пу ляр -
них па са жирсь ких ав то мобілів, а та кож
спо жив чих то варів, що ма ють відно -
шен ня до без пе ки на до розі, та ких як
ав то мобільні ди тячі крісла.

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.

Рейтинг безпеки автомобілів 
Insurance Institute for Highway Safety
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Так як Мо тор не бю ро має функції са -
мо ре гулівної ор ганізації, то мож на прий -
ня ти на за галь них збо рах, що рішен ня
ом бу дс ме на бу де обов'яз ко вим до ви ко -
нан ня для усіх стра хо виків�членів Бю ро,
вва жає Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ
Во ло ди мир Шев чен ко. "Це істот но роз -
ван та жить су ди дрібни ми май но ви ми
спо ра ми і дасть по зи тив ний ефект в

підви щенні довіри спо жи ва ча до стра ху -
ван ня".

При на яв ності нез го ди стра ху валь -
ни ка за ве ли чи ною стра хо вої вип ла ти за
до го во ра ми ав то ст ра ху ван ня, ав тов лас -
ник спо чат ку по ви нен на пи са ти стра хо -
ви ку відповідну пре тензію у виг ляді за я -
ви. Як що відповідь стра хо вої ком панії не
надійшла у виз на че ний термін або не

влаш ту ва ла по терпіло го, то він змо же
звер ну ти ся до ом бу дс ме на для вре гу лю -
ван ня спірно го пи тан ня.

Для ць о го на по чат ко во му етапі до -
сить рішен ня Мо тор но го бю ро, а вже з
прий нят тям но во го за ко ну про ОСАЦВ
мож на закріпи ти і легітимізу ва ти ство -
рен ня ом бу дс ме на за цим ви дом стра ху -
ван ня.

На довіру клієнтів впли ває від -
сутність но во го за ко ну про ав то цивілку в
Ук раїні, так як більшість пунктів, яки ми
не за до во лені ав тов лас ни ки, � це зас -
тарілі нор ми за ко ну 17�річної дав ності,
на кшталт вип ла ти зі зно сом або
відсутність га рантій пов ної вип ла ти за
неп ла то сп ро мож ну ком панію, яка пішла
з рин ку. Так що но вий за кон � пер шо чер -
го ве пи тан ня. По ки Бю ро ак тив но зай -
маєть ся роз'яс ню валь ною ро бо тою, щоб
стра ху валь ни кам бу ли зро зумілі їхні
пра ва і обов'яз ки. Крім то го, йде постійне
поліпшен ня клієнтсь ко го обс лу го ву ван -
ня, підви щуєть ся рівень за хис ту стра ху -
валь ників".

Елект рон ний поліс дав мож ливість
клієнту ук ла да ти до говір ОСАЦВ он -
лайн. Вне сені відповідні зміни в нор ма -
тивні до ку мен ти доз во ли ли Нац поліціі
пе ревіря ти на явність поліса по базі да -
них МТСБУ. Вре гу лю ван ня ДТП за до -
по мо гою європ ро то ко лу доз во ляє швид -
ко офор ми ти ДТП і швид ко от ри ма ти
вип ла ту. Май бутнє за та ки ми циф ро ви -
ми плат фор ма ми, які бу дуть по лег шу ва -
ти лю дині про цес вре гу лю ван ня, вва жа -
ють в МТСБУ.

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.

Японський страховик Tokio Marine почав використовувати
штучний інтелект для аналізу пошкоджень автомобілів

Стра хо ва ком панія Tokio Marine ого -
ло си ла, що бу де ви ко рис то ву ва ти тех -
но логії штуч но го інте лек ту (AI) в стра -
ху ванні для об роб ки пош код жень
транс по рт них за собів, щоб прис ко ри ти
об роб ку пре тензій для стра ху валь ників.

Рішен ня для штуч но го інте лек ту,
ство ре не тех но логічною ком панією
Tractable, ви ко рис то вує комп'ютер ний
зір, щоб розпізна ва ти на фо тог рафії
пош код жен ня ав то мобілів і інтерп ре ту -
ва ти їх так, як це ро бить лю ди на в ре -
аль но му часі. Tokio Marine бу де ви ко -
рис то ву ва ти АІ, щоб зро зуміти весь
спектр дос туп них рішень по ре мон ту,
вклю ча ю чи ре ко мен до вані опе рації по
заміні зап час тин, фар бу ван ня, а та кож
роз ра ху ва ти не обхідний ро бо чий час.

Ви ко рис тан ня AI та ким спо со бом
мо же збіль ши ти швидкість відда ле но го

розг ля ду пре тензій від декіль кох днів до
декіль кох хви лин, усу ва ю чи не ефек -
тивність про це су, до по ма га ю чи стра хо -
ви кам і СТО швид ше до мов ля ти ся про
ре монт і по вер та ю чи клієнтам віднов ле -
не ав то. Ком панія за яв ляє, що це пер -
ший ви па док, ко ли ве ли кий японсь кий
стра хо вик впро ва див AI�рішен ня з
оцінки збитків.

З 2018 ро ку ком панії пра цю ють над
поліпшен ням оціноч них опе рацій, які ви -
ма га ють склад них візу аль них оцінок за
до по мо гою рішен ня, зас но ва но го на
комп'ютер но му зорі. Після успішних вип -
ро бу вань Tokio Marine пла нує ви ко рис то -
ву ва ти цю тех но логію в од но му зі своїх
центрів обс лу го ву ван ня пре тензій влітку і
по тенційно роз гор не йо го по всій країні.

"В Японії після аварії мо же зна до би -
ти ся два�три тижні, щоб виз на чи ти су -

му, яка по вин на бу ти вип ла че на", � ка -
жуть в Tokio Marine. "Комп'ютер ний зір
прис ко рює віднов лен ня після аварії. Ви -
ко рис то ву ю чи штуч ний інте лект для
оцінки ав то пош код жень, ми роз ра хо -
вуємо знач но ско ро ти ти цей час,
зміцню ючи на шу по зицію як ком -
панії�піоне ра в роз робці но вих тех но -
логій, які пок ра щу ють про цес вре гу лю -
ван ня".

АІ від ком панії Tractable ви ко рис то -
вує гли бо кий аналіз для комп'ютер но го
зо ру і ма шин но го нав чан ня. Штуч ний
інте лект, нав че ний мільйо на ми фо тог -
рафій уш код жень ав то мобілів і рішень
оціню вачів, і йо го ал го рит ми вчать ся на
но во му досвіді, аналізу ю чи ве ли ку
різно манітність прик ладів. Тех но логія
мо же зас то со ву ва тись по всь о му світі до
будь�яко го транс по рт но го за со бу.
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З інвес тицій, зроб ле них в ць о му році,
май же тре ти на націле на на євро пейські
ком панії, при чо му по ло ви на з де ся ти
найбіль ших інвес тицій спря мо вуєть ся в
гер манські іншур тех�стар та пи. Ве ли коб -
ри танія і Франція та кож є цент ра ми
InsurTech на кон ти ненті і спри я ють зрос -
тан ню част ки євро пейсь ких інвес тицій в
світі.

Звіт та кож по ка зав, що з 2016 по 2019
рік в сег менті бу ло про ве де но 132 уго ди по
злит тю і пог ли нан ню, при ць о му на част ку
пря мих інвес тицій при па ло 15% угод.

У ць о му швид ко зрос та ю чо му сек торі
ми ба чи мо, що все біль ше вен чур но го
фінан су ван ня спря мо вуєть ся на більш до -
рогі опе рації, які вже по ка за ли успіх. Нові
тех но логії про по ну ють рішен ня для
ринків з не дос татнім обс лу го ву ван ням,
пок ра щу ють бізнес�мо делі або ство рю ють
нові рин ки в ціло му. Іншур те хи ви ко рис -
то ву ють пе ре ва ги гло баль них тен денцій в
тех но логії прист роїв для ро зум но го бу -
дин ку, щоб пе рей ти до по пе ред жу ю чо го
уп равління ри зи ка ми для до мов лас ників,
а не до оцінки ре ак тив но го ри зи ку, в цій

новій транс фор маційній бізнес�мо делі,
вва жа ють аналіти ки.

Три нові тех но логії, які вик ли ка ють
інте рес у інвес торів

Те ле ма ти ка: дані, зібрані з підклю че -
них прист роїв бу дин ку, в ма шині або за
до по мо гою смарт фо на, мо жуть до по мог ти
стра хо ви кам ство ри ти профіль, що вра хо -
вує звич ки спо жи ва ча. Це доз во ляє стра -
хо ви кам адап ту ва ти стра хові поліси для
кож ної лю ди ни. Од ним із прик ладів ць о го
є те, що стра хо ви ки ви ко рис то ву ють тех -
но логії для моніто рин гу здо ров'я і фізич -
ної ак тив ності заст ра хо ва ної осо би. В ре -
зуль таті стра хо вик мо же зни зи ти премію
заст ра хо ва но го, який ве де здо ро вий спосіб
жит тя чи підтри мує йо го. Hampleton
Partners відзна чає, од нак, що го лов ний
стра тегічний пріори тет стра хо виків що до
те ле ма ти ки � це простір стра ху ван ня на
ос нові ви ко рис тан ня смарт фонів (UBI).

Дро ни: дро ни до по ма га ють стра хо ви -
кам зби ра ти інфор мацію про пре тензії
спо со ба ми, які раніше бу ли не мож ливі,

нап рик лад, оцінка руй ну ван ня від по жеж
або оцінка пош код жен ня да ху будівлі.
Дро ни та кож да ють пов ну кар ти ну си ту -
ації швид ше, ніж будь�ко ли, особ ли во
після по год них явищ або стихійних лих.

"Мобільні" плат фор ми: іншур -
тех�про ек ти, що пра цю ють на мобіль них
прист ро ях, зміню ють спосіб взаємодії спо -
жи вачів зі стра ху ван ням і ста ють но ви ми
зірка ми стра хо вої індустрії. Root
Insurance, мобіль ний стра хо вик, ви ко рис -
то вує тех но логію смарт фо на і дані для
оцінки по ведінки водія, щоб вста но ви ти
та ри фи ав то ст ра ху ван ня (в серпні 2019
ро ку йо го бізнес був оціне ний в $3,65
млрд.). Lemonade, пер ша мобіль на пос лу га
зі стра ху ван ня для орен дарів жит ла і до -
мов лас ників, на по чат ку ць о го ро ку за лу -
чи ла до дат ко ве фінан су ван ня в розмірі
$300 млн.

Май бутнє іншур тех в уго дах M&A

У той час як ак тивність у сфері злиттів
і пог ли нань в InsurTech за ли шаєть ся
стабіль ною, аналіти ки очіку ють, що ри нок
бу де на би ра ти обертів, оскіль ки все біль -
ше стар тапів ста ють зріли ми і ста ють
більш життєздат ни ми об'єкта ми інвес -
тицій для стра хо виків і пос та чаль ників
ІТ�рішень. Але ду же не ве ли ка кількість
стар тапів в кінце во му підсум ку вий де на
IPO. Ряд, зви чай но, заз нає нев дачі. Іншіх
знай дуть но вих парт нерів в ком паніях з

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.



більш ши ро ким асор ти мен том про дуктів
або пос луг або у інно ваційних стра хо виків,
які хо чуть во лодіти і конт ро лю ва ти тех но -
логії, які во ни ви ко рис то ву ють.

Інвес тиції в іншур тех

За 2019�й рік бу ло за реєстро ва но 239
угод, про 83 з яких бу ло ого ло ше но про тя -
гом 3 квар та лу. Об сяг інвес тицій ли ше за 3
квар тал склав $1,5 млрд., що ста но вить
тре тю за ве ли чи ною су му квар таль них
інвес тицій за весь час спос те ре жень.

Кількість угод зрос ла на 20%, з дру го го
квар та лу 2018 ро ку це дру гий ви па док,
ко ли інвес тицій в B2B іншур тех�про ек ти
бу ло за реєстро ва но біль ше, ніж в
підприємства, сфо ку со вані на ка на лах
про су ван ня пос луг.

Найбіль ши ми уго да ми ста ли інвес -
тиції в Root Insurance, Hippo і PolicyBazaar
(найбіль ший індійсь кий аг ре га тор стра хо -
вих пос луг з част кою рин ку близь ко 90%).

По даль ше зрос тан ня інвес тицій в
іншур тех відоб ра жає най важ ливішу
роль, яку тех но логії відігра ють в нашій га -
лузі, але при ць о му важ ли во не пе ре си ти -
ти ся та не роз ча ру ва ти ся ни ми, вва жа ють
у Willis Towers Watson. У сь о годнішнь о му
іншур те ху стіль ки ж хай па і
підприємниць кої куль ту ри, скіль ки й тех -
но логій, що за до воль ня ють пот ре би стра -
хо вої та пе ре ст ра хо вої га лузі. Лю ди все -
ре дині га лузі більш по зи тив но го во рять
про зас то су ван ня но вих тех но логій. Ба га -
то хто розг ля дає їх як по ря ту нок від "тра -
диційної сис те ми".

Зав дя ки інно ваційним рішен ням
іншур тех�ком паній стра хо ви ки от ри ма ли
мож ливість знай ти комп лексні тех но -
логічні рішен ня, роз роб лені під їх
індивіду альні пот ре би, і відмо ви ти ся від
універ саль них од но тип них рішень на ко -
ристь підбо ру тих, що підхо дять са ме їм.
Те пер стра хо ви ки мо жуть зна хо ди ти
найбільш дос туп не за ціною рішен ня в
одній функціональ ної сфері та вкла да ти -
ся в кра ще в своєму класі.

Гло бальні інвес тиції в іншур тех про -
дов жуть збіль шу ва ти ся. Тре ба за у ва жи -
ти, що іншур тех по ки зай має порівня но
не ве ли ку част ку в за галь но му об сязі
фінтех�інвес тицій. Їх су куп ний об сяг за
рік ком панія KPMG оціни ла в $76 млрд.,
та ким чи ном част ка іншур те ха за раз 7,9%.
Це оз на чає, що розс лаб ля ти ся ще ра но, і
вип ро бо ву ва ний оп тимізм по ви нен бу ти
обе реж ним.

Але привід для оп тимізму є. Са мих
угод стає все біль ше. Ціка во в ць о му плані,
що мак си мум угод і мак си мум інвес тицій
діста ли ся різни ми нап рям ка ми. Як що
гроші інвес торів здебіль шо го діста ють ся
дист риб'юторсь ким про ек там і циф ро вим
стра хо ви кам пов но го цик лу (що не див но,
вра хо ву ю чи ви мо ги до капіта лу стра хо -
виків), то са мих вкла день ви я ви ло ся

найбіль ше в B2B�сфері (по ло ви на усіх
угод), а та кож уп равлінні поліса ми, тех но -
логічних про ектів для пе ре ст ра хо виків і
бро керів. Кор по ра тив ний сек тор силь но
відстав від роздрібно го сек то ру в час тині
циф ро вої транс фор мації і ак тив но пот ре -
бу вав при то ку но вих ідей і їх ре алізації.
Схо же, що очіку ван ня по чи на ють ви ко ну -
ва ти ся.

Ге ог рафія інвес тицій
іншур тех�сек то ру

Важ ли ва од но час но з ге ог рафічної та
тех но логічної то чок зо ру но ви на по ля гає в
то му, що 13% світо вих інвес тицій в іншур -
тех при па ли на Ки тай. Одер жу ва ча ми
гро шей ста ли та кож плат фор ми для
об'єднан ня спо жи вачів з ме тою пок рит тя
ри зиків зах во рю вань, які сто ять не прос то
на пе реднь о му краї, а й за ме жею тра -
диційно го стра ху ван ня.

Найбіль шим регіоном � одер жу ва чем
інвес тицій в 2019 році ста ли, зви чай но ж,
США (44%), 6% у Ве ли коб ри танії, по 4% �
у Японії, Індії, Франції та Австралії.

Ціка ва си ту ація з інвес тиціями в
іншур тех від стра хо виків і пе ре ст ра хо -
виків. На пер шо му місці зно ву США (37%),
але част ка істот но відрізняєть ся. Далі слід
Ве ли коб ри танія (12%), за те потім кар ти на
різко міняєть ся: Німеч чи на (9%), Франція,
Сінга пур і Швей царія (по 7%). Серйоз но
за я ви ла про се бе пе ре ст ра хо ва га лузь, яка
відзна чи лась кіль ко ма ве ли ки ми інвес -
тиціями. Всь о го пе ре ст ра хо ви ки взя ли
участь у 50 уго дах, що та кож є ре кор дом.

Як і очіку ва ло ся, фо кус інвес торів
зміщуєть ся до нап рям ку внутрішніх про -
цесів стра ху ван ня та роз роб ки прин ци по -
во но вих циф ро вих сис тем уп равління
стра хо вим бізне сом. І це теж по ка зо во,
оскіль ки за кількістю зас тарілих інфор -
маційних сис тем стра хо ва га лузь є однією
з найбільш проб лем них. Ба га то стра хо вих
ком паній пе ре но сять уп равління своїми
стра хо ви ми опе раціями в хма ру.

Доміну ю чою на стра хо во му рин ку,
зав дя ки но вим іншур тех�про ек там стає
кон цепція ком панії, що ке рує да ни ми �
пря мо го ана ло га стра хо вої ком панії 2.0,
яка ви ко рис то вує "біг�да ту", вклю ча ю чи
прист рої інтер не ту ре чей, що зберігає і об -
роб ляє їх за до по мо гою відповідних циф -
ро вих інстру ментів, "ви тя га ю чи" з них
інфор мацію для прий нят тя рішень і прог -
но зи інстру мен та ми про су ну тої
бізнес�аналіти ки і ма шин но го нав чан ня.

Вся ця ве ли ка і до ро га ро бо та в кінце -
во му підсум ку спря мо ва на на од не � щоб
стра ху валь ник одер жу вав ціка вий і зро -
зумілий йо му про дукт за мінімаль ний час
і гроші, і точ но в то му ж ре жимі здійсню -
ва ли ся вре гу лю ван ня збитків та вип ла та
відшко ду ван ня.

Ри зи ки гігантів 

Аналіти ки вва жа ють, що ком панії на
рин ку стра ху ван ня май на все частіше ви -
би ра ють insurtech�нап ря мок для підви -
щен ня ефек тив ності і гнуч кості в умо вах
зрос тан ня кон ку ренції на рин ку.

Ефек тив не ви ко рис тан ня но вих тех -
но логій в іншур тех�сек торі до по мог ло
зни зи ти опе раційні вит ра ти і роз ши ри ти
дос туп до клієнтів. Вартість і складність
впро вад жен ня но вих тех но логій за ли ша -
ють ся проб ле мою для стра ху ван ня при -
ват них до мов лас ників, але іншур -
тех�стар та пи вже по ка за ли свою ефек -
тивність в сег менті ав то ст ра ху ван ня, ви -
ко рис то ву ю чи те ле ма тичні дат чи ки,
аналіти ку да них і нові ка на ли дист ри буції.

Ви ко рис тан ня штуч но го інте лек ту і
пе ре до вих ме тодів мо де лю ван ня до по мог -
ло ць о му сег мен ту у виз на ченні та рифів
стра ху ван ня, а та кож в ут ри манні
клієнтів, підви щенні кон версії і про дажів.

Інвес тиції в іншур тех та кож спри я ли
оп тимізації про цесів і підви щен ню ефек -
тив ності в та ких сфе рах, як фінан си, ан -
де рай тинг та уп равління про це сом вре гу -
лю ван ня.

Більш ши ро ке ви ко рис тан ня мобіль -
них прист роїв до по мог ло зни зи ти збит ки
стра хо виків, а зв'язок до і після події до по -
ма гає влас ни кам стра хо вих полісів в про -
цесі от ри ман ня стра хо вих вип лат.

Крім то го, прог рам не за без пе чен ня,
яке ви ко рис то вуєть ся пе ревізни ка ми для
ге о тар ге тин гу і оцінки ри зиків, до по ма гає
в ан де рай тин гу та роз ра хун ку пе ре ст ра -
хо во го пок рит тя по кож но му ок ре мо му
ри зи ку.

Аналіти ки та кож вка зу ють на вплив
ма шин но го нав чан ня на прог ноз не мо де -
лю ван ня і ціно ут во рен ня стра хо вих прог -
рам, що поліпши ло прог но зи по де -
талізації втрат, а та кож спри я ло більш
точ но му ан де рай тин гу.

У зв'яз ку з цим інте лек ту альні тех но -
логії в бу дин ках ос таннім ча сом на бу ли
ве ли кої по пу ляр ності і до по ма га ють
клієнтам більш ефек тив но уп рав ля ти
своїм май ном і ри зи ка ми за до по мо гою
вдос ко на ле них сис тем без пе ки, а та кож
де тек торів ви то ку во ди, ди му, чад но го га -
зу та очи щу вачів повітря.

Од нак, екс пер ти ба чать ри зи ки для
роз вит ку іншур тех�сек то ру че рез по я ву
інте ре су і зрос тан ня кон ку ренції з бо ку
тех но логічних гігантів, та ких як Google і
Amazon.

Нап рик лад, Google прид бав част ку в
Applied Systems, пос та чаль ни ка прог рам -
но го за без пе чен ня для за хис ту від вторг -
нень і хмар них об чис лень, в той час як
Amazon співпра цює з Travelers, про по ну -
ю чи комп лек ти ро зум них бу динків, стра -
хові про дук ти та інфор мацію з уп равління
ри зи ка ми.
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Сь о годні, на дум ку ком панії Berg
Insight, нас ту па ють добрі ча си для
рин ку стра хо вої те ле ма ти ки. 

Впро вад жен ня те ле ма тич ної тех -
но логії в кон тексті ав то ст ра ху ван ня
заз ви чай на зи ва ють стра ху ван ням на
ос нові ви ко рис тан ня (usage�based
insurance, UBI) або стра хо вої те ле ма -
ти кою. Розмір стра хо вої премії виз на -
чаєть ся стра хо ви ком на ос нові оцінки
водіння, яка роз ра хо вуєть ся з ура ху -
ван ням та ких фак торів, як ви ко рис -
тан ня транс по рт но го за со бу, місце
роз та шу ван ня, пе ре ви щен ня швид -
кості, галь му ван ня, про ход жен ня по -
во ротів, нічне водіння і абстра кт не
водіння. На підставі та кої оцінки стра -
хові ком панії про по ну ють зниж ку на
стра хо ве пок рит тя.

Та ким чи ном, UBI про по нує стра -
хо ви кам мож ливість адап ту ва ти свої
прог ра ми стра ху ван ня, роб ля чи їх
гнуч ки ми і пер со налізо ва ни ми. Цей
підхід впли ває на про зорість та рифів і
пос луг, а та кож за без пе чує спро ще ну і
ди намічну взаємодію з ко рис ту ва чем.

Згідно з да ни ми EY, про вай де ри
те ле ма ти ки прог но зу ють, що ефек -
тив не рішен ня мо же зни зи ти розмір
стра хо вих вип лат на 40%, ско ро ти ти
адміністру ван ня на 50% і істот но зни -
зи ти вит ра ти на прид бан ня та ціно ву
політи ку більш ефек тив но. Те ле ма ти -
ка вигідна як для клієнтів, які мо жуть
без по се редньо зни зи ти ціну своєї
стра хо вої премії, так і для стра хо -
виків, які мо жуть поліпши ти свій
вибір ри зиків, зро би ти ви яв лен ня

шах рай ства більш ефек тив ним і
підви щи ти взаємодію з клієнта ми. Це
вірно як для стра ху ван ня ав то мобілів,
так і для ме дич но го стра ху ван ня.

Не од ноз начність що до норм і за ко -
но дав чих умов діє як стри му ю чий
фак тор для рин ку стра ху ван ня,
оскіль ки стра хо ви ки, які ви ко рис то -
ву ють те ле ма ти ку, по винні пла ну ва ти
но вий про дукт для різних регіонів тієї
чи іншої країни.

Рішен ня та ко го ти пу, як пра ви ло,
доз во ля ють ав то ст ра хо ви кам удос ко -
на лю ва ти ме ханізми ціно ут во рен ня на
ос нові фак тич них да них про уп -
равління ав то, кра ще конт ро лю ва ти
вре гу лю ван ня збитків і ди фе -
ренціюва ти свої про по зиції з по точ ни -
ми і по тенційни ми стра ху валь ни ка ми.

Варіан ти стра хо вої те ле ма ти ки, які
ста ли по пу ляр ни ми про тя гом ба гать ох
років, вклю ча ють мо делі виз на чен ня
та ри фу ав то ст ра ху ван ня на ос нові по -
ведінки, такі як Pay�As�You�Drive
(PAYD), Pay�How�You�Drive (PHYD),
Manage�How�You�Drive (MHYD) і
Distance Based Insurance (DBI). Кон -
цепція Pay As You Live (PAYL) мо же
ста ти пе ре лом ним мо мен том у стра ху -
ванні здо ров'я.

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.
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Страхова телематика в автострахуванні та
медицині. Нові тренди та динаміка розвитку
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Подібно рішен ням те ле ма ти ки у
сфері ав то ст ра ху ван ня, UBI в сек торі
ме дич но го стра ху ван ня мо же при нес -
ти ви го ду клієнтам не тіль ки за ра ху -
нок більш низь ких стра хо вих премій, а
й стра хо ви кам, які мо жуть зап ро по ну -
ва ти кращі ціни, і уря ду, який мо же
зни зи ти вартість ме дич но го обс лу го -
ву ван ня.

Ри нок стра хо вої те ле ма ти ки має
ве ли ке зна чен ня. В Євро со юзі бу ло
задіяно близь ко 280 млн. ав то мобілів, в
то му числі по над 240 млн. лег ко вих ав -
то. За оцінка ми, в Північній Аме риці
ви ко рис то ву ва ло ся 270 млн. транс по -
рт них за собів, з яких лег кові ав то мобілі
та легкі ван тажівки � 256 млн. ав то.

Де які ви ди ба зо во го ав то мобіль но -
го стра ху ван ня є обов'яз ко ви ми в
біль шості роз ви не них країн, крім то -
го, існує ряд підка те горій стра ху ван -
ня, які за без пе чу ють пок рит тя для
різних типів не пе ред ба че них подій,
пов'яза них з ав тот ра нс по рт ни ми за -
со ба ми.

Ри нок стра хо вої те ле ма ти ки в да -
ний час зна хо дить ся в фазі силь но го
рос ту, який, як очікуєть ся, прис ко -
рить ся в найб лижчі ро ки.

Мо же зда ти ся оче вид ним, що ри нок
UBI по чав свою тен денцію ра зом з роз -
вит ком Інтер не ту ре чей (IoT).

До те перішнь о го ча су Євро па і
Північна Аме ри ка предс тав ля ють пе -
ре важ ну більшість всіх прог рам стра -
хо вої те ле ма ти ки і ак тив них полісів з
міжна род ної точ ки зо ру, а провідні
національні рин ки вклю ча ють США,
Італію та Ве ли коб ри танію.

За оцінка ми Berg Insight, за галь на
кількість стра хо вих те ле ма тич них
полісів, що діють на євро пейсь ко му
рин ку, до сяг ло 4,8 млн. в кінці 2014 ро -
ку. При зрос танні су куп но го річно го
зрос тан ня у 42,4% чис ло діючих полісів
з те ле ма ти кою в Європі оцінюєть ся в
2019 році в 28,1 млн. до го ворів. У
Північній Аме риці за галь не чис ло
діючих стра хо вих полісів те ле ма ти ки
збіль шить ся з 4,2 млн. полісів в кінці
2014 ро ку до 32,5 млн. полісів у 2019
році. Су куп не щорічне зрос тан ня на
50,6%.

Ве ликі гравці на рин ку 
стра хо вої те ле ма ти ки

Стра хо вий те ле ма тич ний лан цю -
жок ство рен ня вар тості охоп лює кіль ка
га лу зей. Стра хо ви ки з помітним при -
сутністю на рин ку те ле ма ти ки вклю ча -
ють в се бе Progressive, UnipolSai, State
Farm, Allstate, Generali, Allianz і Insure
The Box.

Стра хові гравці мо жуть са мостійно

роз роб ля ти те ле ма тичні прог ра ми або
пок ла да ти ся на парт нерів. Нап рик лад,
відомі пос та чаль ни ки те ле ма ти ки, що
пра цю ють в стра ху ванні, вклю ча ють
Octo Telematics і Cobra Automotive
Technologies, а та кож Intelligent
Mechatronic Systems, Baseline
Telematics і Scope. Wunelli, Modus,
MyDrive Solutions і DriveFactor та кож
є помітни ми грав ця ми на рин ку. Meta
System, Xirgo і Danlaw є ліде ра ми се -
ред пос та чаль ників те ле ма тич них тех -
но логій (TTP) за кількістю ви ко рис то -
ву ва них в світі прист роїв UBI.

Ав то ви роб ни ки все ак тивніше бе -
руть участь в еко сис темі. Прик ла ди
вклю ча ють BMW, Fiat, Citro?n,
Renault�Nissan, General Motors і
Ford. Крім то го, мобільні опе ра то ри,
такі як Vodafone, Telefоnica, Verizon і
Sprint, по ча ли про по ну ва ти стра хові
те ле ма тичні рішен ня, пра цю ючи з
парт не ра ми.

В ос танні ро ки на рин ку стра хо вої
те ле ма ти ки спос терігаєть ся знач на ак -
тивність у сфері злиттів і пог ли нань, в
якій бе руть участь різні учас ни ки з
різних час тин еко сис те ми. M&A�уго ди
вклю ча ють прид бан ня Vodafone Cobra,
прид бан ня Renova Group Octo
Telematics, ANDIE (MS&AD), яка
прид ба ла Insure the Box і LexisNexis
Wunelli.

Трен ди роз вит ку рин ку 
те ле ма ти ки

Очікуєть ся, що май бутнє зрос тан ня
рин ку те ле ма ти ки бу де зу мов ле не низ -
кою тен денцій. Ди фе ренційо вані про -
по зиції в цій сфері прог но зу ють ся для
більш ши ро ко го діапа зо ну сег ментів, і
від стра хо виків все частіше очікуєть ся
ви ко рис тан ня та рифів, які ба зу ють ся
на ви ко рис танні, а та кож стра хо вої те -
ле ма ти ки, пов'яза ної з пре тензіями,
вре гу лю ван ням збитків.

Більш ши ро ке ви ко рис тан ня стра -
хо ви ка ми інтер не ту ре чей оз на чає, що
во ни мо жуть от ри му ва ти біль ше да -
них, що відно сять ся до своїх клієнтів, і
більш ре тель но їх аналізу ва ти, та ким
чи ном ви яв ля ю чи їхні пот ре би і ри зи -
ки, а та кож ско ро чу ю чи час то ту
пред'яв лен ня пре тензій і їх
серйозність. Тех но логії підклю че но го
до му та "ро зум них" прист роїв на би ра -
ють по пу лярність у всь о му світі � прог -
но зуєть ся, що до 2020 ро ку в усь о му
світі бу де ви ко рис то ву ва ти ся 29,5
млрд. та ких прист роїв.

Клю чо ви ми фак то ра ми, які бу дуть
сти му лю ва ти роз ви ток рин ку те ле ма -
ти ки, є по ши рен ня рішень на базі
смарт фонів і тен денції в га лузі підклю -

че них ав то мобілів, які прок ла да ють
шлях для ма со во го ви ко рис тан ня.

Очіку ють ся та кож по зи тивні зру -
шен ня в сфері во лодіння да ни ми і їх пе -
ре не сен ням. Berg Insight пе ред ба чає
май бутній сце нарій, в яко му підтри -
муєть ся "пе ре не сен ня да них", що доз -
во ляє влас ни кам стра хо вих полісів пе -
ре да ва ти свої дані про якість водіння і
пов'язані з ни ми оцінки ри зи ку но вим
пос та чаль ни кам стра хо вих пос луг,
ана логічно кре дит но му рей тин гу.

Зру шен ня у бік те ле ма ти ки в сек -
торі стра ху ван ня ав то мобілів був вик -
ли ка ний зрос тан ням мож ли вос тей
смарт фонів, зрос тан ням чис ла підклю -
че них ав то мобілів, а та кож зрос тан ням
по пу ляр ності прог рам і те ле ма тич них
рішень для смарт фонів. Очікуєть ся, що
до 2020 ро ку стра ху ван ня на ос нові ви -
ко рис тан ня те ле ма ти ки бу де ви ко рис -
то ву ва ти ся приб лиз но 36% ав то ст ра хо -
ви ка ми. Це го во рить про те, що з'яв -
лять ся нові мож ли вості для іншур -
тех�стар тапів, що ви ко рис то ву ють
роз роб ку но вих мобіль них до датків.

З'явить ся ба га то но вих мож ли вос -
тей для роз роб ки но во го прог рам но го
за без пе чен ня для ство рен ня до датків,
які при вер нуть клієнтів Generation�X і
Generation�Y, які звик ли гра ти в ігри в
пов сяк ден но му житті.

Більш ши ро ке ви ко рис тан ня стра -
хо ви ка ми до датків mHealth обу мов -
ле не ви со ким рівнем впро вад жен ня
мобіль них і безд ро то вих тех но логій і
не обхідністю виз на чен ня ста ну здо -
ров'я клієнтів. Мобільні до дат ки з
охо ро ни здо ров'я доз во ля ють спрос -
ти ти оцінку профілю ри зи ку, ско ро -
ти ти адміністра тивні вит ра ти і зни зи -
ти вит ра ти на медстра ху ван ня. Ця
тен денція та кож є ба га то обіця ю чою
для но вих гравців рин ку, оскіль ки
нові до дат ки бу дуть ви пу щені відо -
ми ми стра хо ви ми ком паніями і но -
вач ка ми на ць о му рин ку.

Ши ро ке ви ко рис тан ня до датків з
аналізу здо ров'я клієнтів є однією з
тен денцій, ха рак тер них для сек то ру
ме дич но го стра ху ван ня. І тут клю чо ви -
ми фак то ра ми є впро вад жен ня мобіль -
них тех но логій і ви сокі вит ра ти
клієнтів на охо ро ну здо ров'я. До дат ки
Adherence до по ма га ють клієнтам от -
ри му ва ти більш адек ватні знан ня про
своє ліку ван ня і ре гу ляр но сте жи ти за
прийо мом ліків. Во ни та кож вигідні для
стра хо виків, оскіль ки дот ри ман ня
планів ліку ван ня оз на чає мен шу
кількість стра хо вих ви падків. По ки цей
ри нок не ста не зрілим, існує безліч
мож ли вос тей для роз роб ки но вих до -
датків для за лу чен ня і ут ри ман ня біль -
шої кіль кості клієнтів.  



Інно вації є кри тич ним фак то ром
для ве ли ких тра диційних ком паній, які
сти ка ють ся з найз начніши ми вик ли ка -
ми за всю свою історію з бо ку но вих
гравців, як ве ли ких, так і ма лень ких.

Ось кіль ка прик ладів успіху, до сяг -
ну то го стра хо ви ка ми зав дя ки циф -
ровій транс фор мації своїх зас тарілих
сис тем з ви ко рис тан ням інте лек ту аль -
ної ав то ма ти зації про цесів.

1. Без пе ка і комп ла енс

За да ни ми досліджен ня Nasdaq's
Global compliance survey, 92% ком -
паній вва жа ють стан дар ти комп ла ен са
надз ви чай но важ ли ви ми. З ог ля ду на
те, що стра ху ван ня відно сить ся до чис -
ла найбільш за ре гуль о ва них га лу зей, в
ць о му не має нічо го див но го. Циф ро ва
транс фор мація тех но логічної інфра ст -
рук ту ри стра хо ви ка є відмінним спо со -
бом за без пе чи ти ви ко нан ня нор ма тив -
них ви мог усіма підрозділа ми в ком -
панії.

Од на стра хо ва ком панія шу ка ла
спосіб мо дернізу ва ти свою зас тарілу
сис те му внутрішнь о го ау ди ту, яка
проп ра цю ва ла вже май же 20 років і
ма ла за свою історію біль ше 500 до ро -
бок. "Зо опарк" розрізне них сис тем і ор -
ганізація спілку ван ня між співробітни -
ка ми по елект ронній пошті оз на ча ли,
що дот ри ма ти ви мо ги комп ла ен са
відповідно до мінімаль них стан дартів
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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.



ан де рай тин гу Lloyd's Underwriting
Minimum Standards бу де вкрай
склад но.

Стра хо вик повністю пе ре бу ду вав
сис те му внутрішнь о го ау ди ту за 4
місяці, поліпшив ши якість про це су на
200% і ско ро тив ши час на об роб ку на
25%. Цент ралізо ва на плат фор ма те -
пер ство рює жур на ли ау ди ту ав то ма -
тич но і в час тині дот ри ман ня нор ма -
тив них ви мог пок ла даєть ся на ав то -
ма ти зо вані про це си.

2. Прис ко рен ня про цесів

Здібності ско ро ти ти про е кт ний ри -
зик і швид ко прис то су ва ти ся до змін
рин ку є пред мет найбіль шої стур бо -
ва ності в стра ховій га лузі. Зас тарілі
сис те ми ду же час то ви яв ля ють ся
неп ри дат ни ми до змін і впро вад жен ня
функціона лу, здат но го збіль ши ти
цінність для спо жи вачів і са мих стра -
хо виків. Але циф ро ва транс фор мація
в стра ху ванні ство ри ла інстру мент
вирішен ня ць о го зав дан ня: ав то ма ти -
зацію бізнес�про цесів.

Generali CEE Holding провів
бізнес�транс фор мацію всієї своєї
струк ту ри і знач но поліпшив про дук -
тивність і підви щив ефек тивність
бізне су. Ав то ма ти зація бізнес�про -
цесів відбу ва ла ся од но час но в

підрозділах в різних країнах, на
різних мо вах. Та ке масш та бу ван ня ще
біль ше збіль ши ло ефект від впро вад -
жен ня. Пе рехід на ав то ма ти зо вані
бізнес�про це си дав не гай ний ре зуль -
тат у виг ляді 60% ско ро чен ня вит рат в
порівнянні з інши ми сис те ма ми. Од -
ним з ре зуль татів впро вад жен ня ста -
ло ско ро чен ня ча су на ан де рай тинг
найбільш склад них ри зиків на 50%.

3. Про дук тивність співробітників

Ча су в добі завж ди бу ває не дос -
татньо. Ме ханічні опе рації, такі як пе -
ре не сен ня да них з однієї сис те ми в
іншу і онов лен ня інфор мації по елект -
ронній пошті, мо жуть зай ма ти ду же
ба га то ча су, і все, що доз во лить більш
ефек тив но ви ко рис то ву ва ти ро бо чий
час співробітників, ви я вить ся ду же до
речі.

Азіатсь кий підрозділ міжна род но -
го стра хо ви ка не що дав но провів інте -
лек ту аль ну ав то ма ти зацію про цесів
для своїх служб вре гу лю ван ня
збитків. Во ни впро ва ди ли рішен ня
для спро щен ня бізнес�про цесів, ав то -
ма ти зу ва ли про це ду ру виз нан ня ви -
пад ку стра хо вим, оцінку су ми збит ку
і, в кінце во му підсум ку, уз год жен ня
вип ла ти.

Ав то ма ти зація руч ної праці, яка
бу ла час ти ною про це су, в т.ч. вне сен -
ня да них до сис те ми, роз ра хунків і
лис ту ван ня по елект ронній пошті,
доз во ли ли вивіль ни ти 15
співробітників, яких пе ремісти ли в
інші підрозділи ком панії. У тих, хто
за ли шив ся у відділі вре гу лю ван ня
збитків, ро бо чий день ско ро тив ся на 2
го ди ни в день. Ав то ма ти зація та кож
доз во ли ла дот ри ма ти ви мо ги комп ла -
ен са за ра ху нок мінімізації ри зи ку не -
ко ре кт но го вве ден ня да них.

4. Про зорість та звітність

Складні сис те ми з розрізне ни ми
да ни ми є серйоз ною проб ле мою для
стра хо виків. За ре зуль та та ми не -
давнь о го досліджен ня MarkLogic
Corporation, у 9 з 10 стра хо виків не -
має єди но го уніфіко ва но го пог ля ду на
приз на чені для ко рис ту ва ча дані ("зо -
лоті за пи си"), при ць о му 70% го во рять
про те, що от ри ма ти йо го � зав дан ня,
як мінімум, ду же важ ли ве, а, як мак -
си мум, � кри тич не для їхнь о го бізне су.

Prose�Chile, асоціація, в яку вхо -
дять 11 провідних стра хо вих ком паній
Чилі, впро ва ди ла інте лек ту аль ну ав -
то ма ти зацію про цесів для то го, щоб
впо ра ти ся з однією з найбільш зна чу -
щих проб лем для місце во го рин ку �

стійко го зрос тан ня чис ла не за ст ра хо -
ва них вик ра де них ав то мобілів.
Об'єднав ши цент ралізо ва не схо ви ще
да них, ав то ма ти зацію про цесів,
поліпшені бізнес�про це си і інтег рацію
з національ ним Цивіль ним реєстром,
чилійські стра хо ви ки те пер мо жуть
шу ка ти, ви яв ля ти та по вер та ти ав то -
мобілі зі швидкістю, яка раніше бу ла
не дос туп на.

В сис темі, яку ви ко рис то вує більш
ніж 90% чилійсь ких стра хо виків, є по -
над мільйон за писів. Ре зуль та том її
ви ко рис тан ня ста ло зрос тан ня на 17%
чис ла по вер ну тих ав то мобілів і ско ро -
чен ня шах райсь ких подвійних вип лат
за ра ху нок про зо рості вип лат них
справ в сис темі.

Циф ро ва транс фор мація у стра ху -
ванні відбу ваєть ся по всь о му світу, і
на ве де ни ми прик ла да ми во на, зро -
зуміло, не ви чер пуєть ся. Чим хо роші ці
прик ла ди � во ни по ка зу ють, що масш -
таб транс фор мації мо же бу ти різним.
Іноді мож на об ме жи ти ся циф -
ровізацією од но го, але ду же важ ли во -
го, час то клю чо во го для бізне су про це -
су. Прав да, в ць о му ви пад ку з ви со кою
вірогідністю поч нуть про яв ля ти ся не -
доліки ста рих тех но логій в усіх
суміжних про це сах, так що все од но
не ми нучі масш табні зміни, хо ча їх
мож на розк лас ти на кіль ка етапів. При
на яв ності уп равлінсь кої волі і ре сурсів
є мож ливість про во ди ти транс фор -
мацію більш масш таб но, зміню ючи цілі
бло ки бізне су або зовсім кар ди наль но
пе ре бу до ву ю чи бізнес�мо дель, пе ре во -
дя чи її на циф рові рей ки.

Тут спра ва не прос то в "циф ро вих"
тех но логіях, які, як і будь�які інші тех -
но логії, слу жать інте ре сам бізне су
(прос то одні слу жать кра ще, а інші �
гірше). Спра ва в то му, що циф ро ва
стра хо ва ком панія � це інша бізнес�мо -
дель в прин ципі. Інший прин цип по бу -
до ви відно син з клієнтом (про ак тив -
ность замість ре ак тив ності), інший
підхід до ри зиків (ке ру ва ти, а не тіль ки
оціню ва ти), інші масш та би інфор мації і
підхо ди до її об роб ки. Зовсім інші швид -
кості, але це вже ближ че до тех но логій.
В кінце во му підсум ку, "циф ра" доз во -
ляє по бу ду ва ти стра хо ви ка но во го ти -
пу, з на ба га то біль ши ми мож ли вос тя ми
і перс пек ти ва ми, ніж по пе редній.

То му циф ро ва транс фор мація
стра хо во го бізне су відбу ваєть ся і в
Бри танії, і в Ки таї, і в Чилі, і в Азії, і
по всь о му світу. А в США там, де
гіган ти га лузі роз ви ва ють не дос тат ню
швидкість змін, з'яв ля ють ся де сят ки
іншур тех�стар тапів, що відби ра ють у
тра диційних стра хо виків відповідний
шма ток рин ку.
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Як і в ба гать ох інших га лу зях, стра -
хо ви ки ак тив но пра цю ють над
поліпшен ням клієнтсь ко го сервісу, на -
ма га ю чись зрівня ти ся з тех но логічни ми
ком паніями. Во ни праг нуть мак си маль -
но ско ро ти ти час між по да чею стра хо во -
го по зо ву і вип ла тою відшко ду ван ня:
нап рик лад, оціню ють збит ки за до по мо -
гою дронів, ко ли це мож ли во, щоб звіль -
ни ти агентів для ро бо ти з більш склад -
ни ми проб ле ма ми. Тех но логії аналізу
да них доз во лять ран жу ва ти звер нен ня
за сту пе нем терміно вості.

43% аме ри канців і 39% ка надців
хотіли б ма ти мож ливість відсте жу ва ти
ста тус своєї спра ви з вре гу лю ван ня за
до по мо гою мобіль них до датків.

Де які ком панії вже взя ли інно вації
на озб роєння. Аме ри кансь кий стра хо -
вик Progressive за пус тив у жовтні 2019
ро ку мобіль ний до да ток, що доз во ляє не
тіль ки спла ти ти стра хові внес ки, але й
за ван та жи ти влас не фо то (нап рик лад,
пош код же но го ав то мобіля чи май на)
для оцінки збит ку.

Під час руйнівних ура ганів в США в
то му ж місяці стра хо ви ки з State Farm
ого ло си ли, що по да ти пре тензію мож на,

як че рез аген та чи по те ле фо ну, так і в
но во му до дат ку ком панії.

Фінан со ва ор ганізація USAA до мо -
ви ла ся про парт не р ство з хмар ним
сервісом Google Cloud для підви щен ня
ефек тив ності про це су вип лат у разі ав -
то мобіль ної аварії. Фо то пош код же них
ав то мобілів за ван та жу ють ся в хма ру,
де штуч ний інте лект виз на чає розмір
збит ку, а потім відправ ляє от ри мані дані
в USAA.

Довіра клієнтів � вкрай бо лю ча те ма
для стра хо виків: тіль ки 4% учас ників
досліджен ня Mintel довіря ють стра хо -
ви кам біль ше, ніж іншим фінан со вим
ор ганізаціям. Щоб впо ра ти ся з цією
проб ле мою, ком панії на ма га ють ся зро -
би ти про цес взаємодії з клієнтом більш
швид ким і ком фо рт ним, ви ко рис то ву ю -
чи більш прос ту і зро зумілу мо ву і роз -
ши рю ють функціонал мобіль них до -
датків.

Різні по коління по�різно му ви би ра -
ють собі стра хо ву ком панію. Для мо ло -
дих лю дей ве ли ку роль грає мож ливість
ціло до бо во го дос ту пу до стра хо вих
сервісів і їх без пе ребійна ро бо та, а для
стар шо го по коління, як і раніше, на пер -

шо му місці за ли шаєть ся кваліфікація
стра хо вих фахівців.

30% жи телів Ка на ди вва жа ють, що
ско рис та ти ся пос лу га ми стра хо во го
бро ке ра вигідніше, ніж ку пу ва ти стра -
хов ку нап ря му.

Для 45% аме ри канців стар ше 55
років ком пе тентність аген та є виз на -
чаль ним фак то ром при ви борі стра хо -
ви ка.

Клю чо вий пункт мар ке тин го вої
стра тегії аме ри кансь кої ком панії
TruStage � ясність і дос тупність для ро -
зуміння. Ка надсь ка Aviva ство ри ла
сервіс Aviva Cannox, що про по нує до по -
мо гу двох ко манд фахівців, од на з яких
націле на на бро керів, інша � на зви чай -
них по купців. Роз роб ник Salesforce,
який ство рив Financial Services Cloud,
до по ма гає стра хо вим ком паніям зібра ти
дані про клієнтів, щоб ті мог ли пер со -
налізу ва ти свій про дукт, зро би ти йо го
мак си маль но вигідним і зруч ним для
клієнта.

Стра хо вим ком паніям потрібні пер -
со нальні дані для поліпшен ня якості
своїх пос луг, і клієнти охо че їх на да ють
� за за о хо чен ня і зниж ки. Ком панії роз -
ви ва ють "ро зум не" стра ху ван ня і про -
по ну ють до поліса те ле ма тичні прист рої
� гад же ти, що сте жать за здо ров'ям і
без пе кою, нап рик лад де тек то ри
протікан ня во ди або кардіомоніто ри.
Доз во лив ши своєму стра хо ви ку зби ра -
ти дані, влас ник поліса змен шує свої
стра хові внес ки і підви щує рівень влас -

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.
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ної без пе ки. Зни жен ня ри зи ку стра хо -
во го ви пад ку вигідне ком паніям, а дані
до по ма га ють роз роб ля ти пер со налізо -
вані про по зиції.

Так, 10 лідерів рин ку стра ху ван ня в
США вже про по ну ють стра хов ку ав то -
мобіля з те ле ма ти кою. Ще в 2018 році
стра хо ва ком панія Allstate за я ви ла, що
в май бутнь о му са ме дані те ле ма тич них
прист роїв бу дуть відігра ва ти го лов ну
роль в оцінці су ми відшко ду ван ня збит -
ку. А вже в 2019 році стра хо вик Wilson
по яс нив свої успіхи са ме інвес тиціями в
те ле ма ти ку.

75% ка надців го тові діли ти ся да ни ми
з дат чиків ди му, як що от ри ма ють за це
бо ну си від стра хо виків, але для "ро зум -
них" двер них дзвінків з ка ме ра ми ця
част ка ста но вить ли ше 59%.

Нап рик лад, іншур тех�стар тап
Ethos, який спеціалізуєть ся на стра ху -
ванні жит тя, оформ ляє поліс, грун ту ю -
чись на да них ме дич ної карт ки. А про -
тя гом 2020 ро ку ме дич на стра хо ва ком -
панія Oscar Health за пус тить Car dio -
gram � до да ток, яке сте жи ти ме за здо -
ров'ям клієнта і сиг налізу ва ти ме про
мож ливі симп то ми діабе ту та аритмії.

Стар та пам час то вдаєть ся виріши ти
проб ле ми га лузі, які ігно ру ють ве ликіи
ком панії. Ство рен ня дочірніх циф ро вих
сервісів � за по ру ка успіху та кон ку рен -
то сп ро мож ності в найб лижчі ро ки. Для
по коління 20�тирічних ав то ри тетність
стра хо ви ка виз на чаєть ся не віком, і для
їх за лу чен ня потрібні інші пе ре ва ги.

80% жи телів США від 40 років і
стар ше швид ше ви бе руть стра хо ву
ком панію з дов гою історією і міцною ре -
пу тацією. Для 36% аме ри канців по -
коління Z всі стра хові ор ганізації од на -
кові не за леж но від їх віку.

Але тур бо та про ре пу тацію вий де в
ць о му ви пад ку на но вий рівень. У 2016
році близь ко 43% аме ри канців бу ли го -
тові ку пи ти стра хов ку у та ко го циф ро -
во го гіган та, як Amazon, а в 2019 році го -
товність вис ло ви ли ли ше 19%. При чи -
ною не довіри ста ла низ ка скан далів з
розк рит тям і крадіжкою пер со наль них
да них, в центрі яких опи ни ли ся ве ликі
тех но логічні кор по рації.

Де які аме ри канські стра хові аген т -
ства вже за пус ти ли сервіси, які скла -
дуть кон ку ренцію стар та пам. Farmers
Insurance ство ри ла плат фор му Taggle,
націле ну на пер со налізацію па ке та
стра хо вих пос луг. До да ток HiRoad, що
на ле жить State Farm, сте жить за по -
ведінкою водія і дає бо ну си за аку рат не
водіння. З 2018 ро ку HiRoad в ко ла бо -
рації з Uber до по ма гає про да ва ти ав то -
мобілі, що пот ра пи ли у ДТП. Свої циф -
рові сервіси з'яви ли ся і у та ких стра хо -
вих ком паній, як MassMutual та
Nationwide.
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Зручність сервісу стає од ним з
фак торів ви бо ру стра хо вої ком панії
клієнтом по ряд з фінан со вою стій -
кістю. Гравці рин ку в кон ку рен тній бо -
ротьбі успішно впро вад жу ють тех но -
логічні digital�рішен ня, ство рю ючи
зручні фор ми взаємодії зі спо жи ва -
чем, нес тан дартні рішен ня та вдос ко -
на лю ючи внутрішні бізнес�про це си.

Крім то го, спос терігаєть ся орі -
єнтація спо жи ва ча на не до рогі про -
дук ти, що підтве рд жуєть ся тес ту ван -
ням но вих кон цепцій се ред по -
тенційних і діючих клієнтів, про ве де -
них стра хо ви ка ми в 2020 році. В усіх
фо кус�гру пах ліде ра ми за при ваб -
ливістю ста ли рішен ня, що доз во ля -
ють еко но ми ти. Ви хо дя чи з ць о го
трен да, ком панії роз роб ля ють прог ра -
ми, що поєдну ють інно ваційні тех но -
логії та мож ливість зни жу ва ти
вартість стра ху ван ня. Ці про дук ти
підійдуть тим, хто ре аль но оцінює свої
ри зи ки і хо че са мостійно уп рав ля ти
стра хо вим за хис том. Але циф ровізації
раді не всі.

Згідно досліджен ня, про ве де но го
ком панією JD Power, рівень за до во ле -
ності вре гу лю ван ням пре тензій по
стра ху ван ню май на в США до сяг ви -
со ких оцінок, оскіль ки стра хо ви ки зо -
се ре ди ли ся на уп равлінні відно си на ми
з клієнта ми.

Досліджен ня, опубліко ва не на по -
чат ку 2020 ро ку, ба зуєть ся на від -
повідях 6025 стра ху валь ників�до мов -
лас ників, які во ни да ва ли в період з

квітня по гру день 2019 ро ку. За галь на
за до во леність клієнтів вре гу лю ван ням
пре тензій по стра ху ван ню жит ла ста но -
вить 881 (за шка лою 1000 балів), що є
знач ним збіль шен ням в порівнянні з по -
пе реднім ро ком і ре ко рд но ви со ким по -
каз ни ком для всіх років досліджен ня.
Цей по каз ник та кож предс тав ляє най -
ви щий за галь ний рівень за до во ле ності
клієнтів се ред усіх по точ них дос -
ліджень JD Power пос луг для спо жи -
вачів в Спо лу че них Шта тах і Ка наді,
вклю ча ю чи вре гу лю ван ня в ав то ст ра -
ху ванні (868) і банківські пос лу ги (860).

Циф ровізація повідом лен ня про
стра хо вий ви па док і оцінку збит ку, по -
ряд з інстру мен та ми уп равління ра -
хун ка ми са мо обс лу го ву ван ня, ро бить
по зи тив ний вплив на зручність і
швидкість про це су по дачі та об роб ки
стра хо вих ви мог. Про те, віднос но не -
ба га то рес пон дентів го во рять, що во ни
го тові до повністю циф ро во го вре гу лю -
ван ня, при чо му біль ше 25% за я ви ли,
що вва жа ють за кра ще, щоб вся про -
це ду ра вре гу лю ван ня бу ла оф флайн.
Тіль ки 4% за я ви ли, що хо чуть ви ко -
рис то ву ва ти вик люч но циф рові тех но -
логії.

Пра виль не ви ко рис тан ня цієї
інфор мації має вирішаль не зна чен ня
для стра хо виків, то му що будь�які
надмірні зу сил ля або не потрібні зат -
рим ки в про цесі вре гу лю ван ня без по -
се редньо пов'язані з відто ком клієнтів
до іншо го стра хо ви ка. 

Цифровізація та продукти, що дозволяють
економити, стануть одними з головних
трендів страхового ринку в 2020 році, 
але не всі клієнти та страховики готові
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Eos Venture Partners ого ло си ла
про зак рит тя сво го фон ду Strategic
InsurTech Fund, який інвес тує в гло -
бальні іншур тех�стар та пи, од но час но
про су ва ю чи і по лег шу ю чи взаємодію
між пос та чаль ни ка ми тех но логій. 

Та кож бу ло ого ло ше но про про -
дов жен ня співпраці зі стра хо ви ка ми
та пе ре ст ра хо ви ка ми з усь о го світу,
вклю ча ю чи Tokio Marine і Direct
Line, в рам ках фон ду Strategic
Limited Partners із за галь ним об ся -
гом коштів в уп равлінні $85 млн.

В умо вах пан демії підприємства

всіх форм і розмірів з ціло го ря ду га -
лу зей ви я ви ли ся відда ле ни ми, і, в
свою чер гу, циф ровізація зрос ла, й
очікуєть ся, що во на тіль ки по си лить -
ся. Eos Venture відзна чає це, опи су ю -
чи нинішню кри зу як "ка таліза тор
змін", оскіль ки він сти му лює інно -
ваційну діяльність.

Eos ка же, що для збе ре жен ня ак -
ту аль ності циф ро вої взаємодії, гнуч -
кості про дуктів, які ба зу ють ся на ви -
ко рис танні, індивіду аль не ціно ут во -
рен ня і дис танційна оцінка стра хо вих
збитків, є життєво важ ли ви ми,

оскіль ки очіку ван ня клієнтів, ме то ди
ро бо ти і обізнаність про ри зи ки істот -
но зміни ли ся.

На да ний мо мент фонд уже здійснив
6 інвес тицій у Ве ли коб ри танії, США,
Ки таї та Індії. Eos за яв ляє, що порт -
фельні ком панії пра цю ють по всь о му
лан цюж ку ство рен ня стра хо вої вар -
тості, в то му числі в сфері ав то ма тич но -
го ан де рай тин гу за до по мо гою AI, і охоп -
лю ють кіль ка вер ти каль них про дуктів,
охоп лю ючи SME, гло бальні лан цюж ки
пос та вок, еко номіку спіль но го ви ко рис -
тан ня, ав то мобілі та бу дин ки.

Eos Venture Partners оголосила про закриття
фонду, що інвестує в глобальні іншуртех-стартапи

Кор по ра тив ний блок чейн�кон сор -
ціум B3i, ство ре ний ве ли ки ми стра хо -
ви ка ми та пе ре ст ра хо ви ка ми, тес то во
об ро бив 30 до го ворів пе ре ст ра ху ван -
ня для про лон гу ван ня. Од нак це не
був пе рехід на но ву плат фор му. Про -
цес ав то ма тич но го розміщен ня про хо -
див па ра лель но.

9 стра хо виків, чо ти ри бро керські
фірми і 8 пе ре ст ра хо виків бра ли
участь в ук ла денні до го ворів пе ре ст -
ра ху ван ня "Catastrophe Excess of Loss
(XoL)" в рам ках блок чейн�плат фор ми
B3i, яка доз во ляє знач но по лег ши ти
про цес розміщен ня ри зиків для всіх
за лу че них сторін.

Як за я ви ли в Allianz Re, XoL був
пер шим рішен ням, зап ла но ва ним з
са мо го по чат ку, але в да ний час ком -
панія роз роб ляє інші ви ди пе ре ст ра -
ху ван ня, прог рамні мо дулі для обліку
та вре гу лю ван ня збитків, а та кож ко -
мерційно го стра ху ван ня. Про те, B3i
пла нує ста ти плат фор мою, ба га то в
чо му схо жою на iOS або Android для
стра хо вої індустрії, а інші бу дуть
ство рю ва ти до дат ки на її базі.

B3i ви пов ни ло ся два ро ки, про ект
впер ше був за пу ще ний як кон сорціум
ще в жовтні 2016 ро ку. У червні 2018
ро ку тех но логія бу ла пе рек лю че на з
Hyperledger Fabric на Corda R3.

При реєстрації стра хо ви ки внес ли
$6,8 млн. У ми ну ло му році бу ло про ве -
де но чер го вий ра унд фінан су ван ня на
су му по над $20 млн., до яко го
приєдна ли ся ще три пе ре ст ра хо ви ка
Mapfre Re, Deutsche R?ck і VIG Rе.

2019�й рік був на си че ним для B3i.
Крім за лу че них $20 млн. до них
приєдна ли ся ще чо ти ри інвес то ри:
японсь кий ВОО, China Pacific
Insurance (CPIC), IRB Brasil Re і
Africa Re. Джон Ка ролін зай няв пост
ге не раль но го ди рек то ра.

B3i пла нує ще один ра унд фінан -
су ван ня в 2020 році.

"Ми зап ро шуємо всіх учас ників
стра хо вої га лузі пра цю ва ти з B3i для
поліпшен ня пе ре дачі ри зиків з ви ко -
рис тан ням тех но логії роз поділе ної
ме режі (distributed ledger technology)
� будь�то шля хом інвес ту ван ня і
приєднан ня до кон сорціуму, ви ко рис -
тан ня плат фор ми для тран закцій або
парт не р ства для роз роб ки но вих
рішень", � ска зав Джон Ка ролін, СЕО
B3i.

Сь о годні учас ни ка ми 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, Мюн хен Ре, SBI
Group, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine,
VIG Re і Zurich Insurance Group.

Блокчейн-консорціум B3i планує стати для страхової
індустрії платформою, схожою на iOS і Android



Польсь ка стра хо ва ком панія LINK4
виріши ла ау тен тифіку ва ти і пе ревіря ти
до ку мен ти зав дя ки блок чей ну, роз роб ле -
но му Національ ною клірин го вою па ла -
тою (KIR) і стар та пом Coinfirm.

LINK4 праг не ви ко рис то ву ва ти dis-
tributed ledger technology (DLT) для без -
печ но го зв'яз ку зі своїми клієнта ми і
обміну до ку мен та ми в елект рон но му виг -
ляді.

Для банків, стра хо вих ком паній та

інших підприємств зберіган ня, от ри ман -
ня та дос туп до до ку ментів є од ни ми з
клю чо вих проб лем. Блок чейн на дає роз -
поділе ний реєстр для вирішен ня цих
проб лем, а йо го незмінний ха рак тер га -
ран тує, що до ку мен ти не мо жуть бу ти
підроб лені. Крім то го, він мо же об ме жу -
ва ти дос туп до інфор мації інших сторін,
розк ри ва ю чи важ ливі дані.

"LINK4 � пер ша стра хо ва ком панія,
яка бу де ви ко рис то ву ва ти рішен ня для

надійних носіїв в блок чейн�тех но логії для
спілку ван ня з клієнта ми", � ка жуть в
ком панії KIR. "Блок чейн має ве ли чез ний
по тенціал у сфері стра ху ван ня".

Рішен ня зберігає стра хові до ку мен ти,
хе шує їх в блок чейні, і во ни підпи су ють ся
зак ри тим клю чем ком панії. LINK4 на дає
своїм клієнтам пор тал для пе рег ля ду і пе -
ревірки цих до ку ментів че рез свій
веб�сайт. Це ско ро тить час оформ лен ня
до ку ментів і за о ща дить вит ра ти стра хо -
ви ка.

Coinfirm роз ро би ла блок чейн�плат -
фор му Trudatum для пе ревірки і
реєстрації до ку ментів. За пуск орієнто ва -
ний на дот ри ман ня нор ма тив них ви мог
що до іден тифікації клієнтів, та ких як
KYC та AML. Ге не раль ний ди рек тор
Пав ло Кус ко вс кий раніше був гла вою
гло баль но го підрозділу по бо ротьбі з
відми ван ням гро шей в Royal Bank of
Scotland і ди рек то ром по відповідності
UBS в Польщі. Йо го плат фор ма AML
орієнто ва на на крип то�тран закції і за без -
пе чує відповідність приб лиз но 270 пе -
ревірок ри зи ку. В да ний час рішен ня ви -
ко рис то вуєть ся найбіль шим польсь ким
бан ком PKO Bank Polski та BNP Paribas
Bank Polska. 

Польський страховик LINK4 почав використовувати
блокчейн для ідентифікації клієнтів та документообігу

Комісія з фінан со во го наг ля ду
Тай ва ню схва ли ла тес ту ван ня но во -
го стра хо во го блок чейн�про ек ту, щоб
спрос ти ти жит тя заст ра хо ва ним. Як -
що клієнт хо че зміни ти свою ад ре су і
у нь о го кіль ка полісів для різних
стра хо виків, оно вив ши свої дані один
раз, во ни бу дуть пе ре дані іншим
стра хо ви кам ав то ма тич но.

Са ме так, як що заст ра хо ва ний
має кіль ка стра хо вих полісів і він
ста вить ви мо гу на відшко ду ван ня на
один з до го ворів, смарт�конт ракт
повідо мить інші ком панії, з яки ми
во ни ма ють пок рит тя, щоб ініціюва ти
вип ла ту.

11 стра хо вих ком паній, що бе руть
участь в Аль янсі 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 -
єдна ла ся Ки тайсь ка асоціація стра -
ху ван ня жит тя. Тес то вий період
поч неть ся з 1 лип ня і три ва ти ме
шість місяців.

Хо ча ос нов ною ме тою мо же бу ти
зручність, стра хо ви ки змо жуть от -
ри ма ти до дат ко ву інфор мацію про
стра хо ве шах рай ство. Побічним
ефек том є усвідом лен ня інши ми
стра хо ви ка ми то го, що клієнт є бе -
нефіціаром декіль кох полісів. У ба -
гать ох ви пад ках, та ких як стра ху -
ван ня жит тя, та ка си ту ація вва -
жаєть ся нор маль ною, як що стра ху -
ван ня бу ло оформ ле но заз да легідь.
Але обмін да ни ми або їх зміна мо же
сиг налізу ва ти про те, що кіль ка

стра хо вих полісів бу ли оформ лені
не за дов го до смерті. Або в разі пош -
код жен ня май на, ко ли хтось на ма -
гаєть ся пре тен ду ва ти на кіль ка
полісів для од но го й то го ж інци ден -
ту, мо же розціню ва ти ся стра хо ви ка -
ми як подвійне стра ху ван ня і шах -
рай ство.

Стра ху ван ня є од ним з сек торів,
в яких блок чейн�тех но логії або роз -
поділені реєстри (DLT) про по ну ють
значні пе ре ва ги в ефек тив ності пос -
лу ги. Є кіль ка стра хо вих блок -
чейн�кон сорціумів у світі. Дво ма
найбіль ши ми на За ході є
штаб�квар ти ра RiskStream Alliance
в США, що вхо дить до скла ду
Institutes, і швей царсь ка ком панія
B3i. У Ки таї та кож є кон сорціум,
який пра цює над блок чейн�стан -
дар та ми для стра ху ван ня. 

Тайванські страховики тестують блокчейн 
для спрощення змін даних у страхових полісах
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Те пер для водіїв дос тупні циф рові до -
ку мен ти, а са ме � водійсь ке посвідчен ня,
свідоцт во про реєстрацію транс по рт но го
за со бу, ав то цивілка, тех пас порт, ID�кар -
та, за кор дон ний пас порт та сту де нтсь кий
кви ток.

За у ва жи мо, що "Дія"  відоб ра жає
інфор мацію вик люч но про до говір стра -
ху ван ня, ук ла де ний з транс по рт но го за -
со бу, влас ни ком або за реєстро ва ним ко -
рис ту ва чем яко го є ви осо бис то. При ць о -
му по шук здійснюєть ся за дер жав ним
реєстраційним но ме ром ав то. Як що ви не
є влас ни ком або за реєстро ва ним ко рис ту -
ва чем, прог ра ма не бу де відоб ра жа ти
інфор мацію про ук ла дені до го во ри стра -
ху ван ня.

У разі, як що до говір ук ла де но сь о -
годні, то він мо же пот ра пи ти до ре сур су
не раніше, ніж завт ра вранці. Синх -
ронізація баз да них здійснюєть ся про тя -
гом ночі.

Архітек ту ра прог ра ми по бу до ва на
так, що на сер верній час ти ни вза галі не
здійснюєть ся зберіган ня пер со наль них
да них ко рис ту вачів. "Дія" відоб ра жає їх,
тіль ки здійсню ючи ра зо вий за пит. При
ць о му інфор мація в ка на лах пе ре дачі да -
них пе ре даєть ся в за шиф ро ва но му виг -
ляді, а на де я ких ета пах � ви ко рис то -
вуєть ся подвійне шиф ру ван ня.

Щоб виз на чи ти на явність стра хо во го
поліса, до да ток ро бить за пит в МТСБУ.
Ста тус ав то цивілки відоб ра жаєть ся на
картці тех пас пор та. Як що ря док ро же во -
го коль о ру � стра хо вий поліс дійсний. Як -
що жов то го � не дійсний. На до ку менті та -
кож відоб ра жаєть ся наз ва стра хо ви ка,
що ви дав поліс ОСАЦВ.

Звіри ти поліс з да ни ми в реєстрі мож -
на за до по мо гою QR�ко ду, який з'яв -
ляєть ся в на тис кан ням на три крап ки.
Тут та кож про пи сані кон тактні дані стра -
хо вої ком панії.

Юри дич на си ла елект рон но го до го во -
ру ОСАЦВ підтве рд же на Пос та но вою
КМУ №956 від 23.10.2019: пред'яв лен ня
до ку мен та в смарт фоні не ви ма гає до дат -
ко во го пред'яв лен ня прав, реєстрації
транс по рт но го за со бу, ви го тов ле них на
блан ках, а та кож до ку мен та, що
посвідчує осо бу.

Згідно Пра вил до рожнь о го ру ху Ук -
раїни (п. 2.1г) водій транс по рт но го за со бу
по ви нен ма ти при собі чин ний внутрішній
елект рон ний до говір да но го ви ду обов'яз -
ко во го стра ху ван ня у візу альній формі
стра хо во го поліса (на елект рон но му або
па пе ро во му носії), відо мості про який
підтве рд жу ють ся інфор мацією, що
містить ся в єдиній цент ралізо ваній базі
да них, опе ра то ром якої є Мо тор не (транс -
по рт не) стра хо ве бю ро Ук раїни.

Як що при вне сенні інфор мації в ба зу

да них МТСБУ стра хо ви ком до пу ще на
по мил ка в да них по держ но ме ру ав то, то
до говір не бу де відоб ра же но в до дат ку.
Крім ць о го, пе ревіри ти дані мож на на
сайті Бю ро в розділі "Пе ревірка ав то -
цивілки". Для вип рав лен ня по ми лок не -
обхідно звер ну ти ся до стра хо ви ка, з яким
бу ло ук ла де но до говір стра ху ван ня.

До ку мен ти в до дат ку за хи щені: дані
іден тифіко ва но го ко рис ту ва ча онов лю -
ють ся відповідно до реєстру при кож но му
вход женні в до да ток. Кожні три хви ли ни
ге не руєть ся но вий QR�код, прос ка ну вав -
ши який мож на пе ре ко на ти ся в дос -
товірності до ку мен та.

� "Ми зро би ли ве ли кий крок що до
діджіталізаціі ав то ст ра ху ван ня, то му що
з сь о годнішнь о го дня поліс стра ху ван ня
мож на пе ревіри ти в циф ро во му до дат ку
"Дія". А це по над 8 млн. полісів ОСАЦВ по
всій країні. І з кож ним ро ком влас ників
ав то цивілки стає все біль ше", � заз на чи ли
в МТСБУ. � "Га лузь ав то ст ра ху ван ня ак -
тив но роз ви ваєть ся в нап рям ку циф ро -
вих тех но логій та інфор маційної про зо -
рості. І за ос танні ро ки Мо тор ним бю ро
вве де но ряд елект рон них сервісів, які
роб лять жит тя су час но го ук раїнця
простіше і зручніше: це елект рон ний
поліс, елект рон ний європ ро то кол, сис те -
ма пря мо го вре гу лю ван ня, елект ронні
сервіси МТСБУ. В елект рон но му виг ляді
ук ла даєть ся вже май же 25% до го ворів
ОСАЦВ, за галь на кількість яких скла ла
вже по над 2 млн. Стра хові ком панії мо -
дернізу ва ли свою ро бо ту і вже пра цю ють
он лайн що до про да жу полісів і обс лу го ву -
ван ня клієнтів.

Зав дя ки циф ро во му до дат ком "Дія"
ство ре на єди на інфор маційна сис те ма, в
рам ках якої бу дуть взаємодіяти і обміню -
ва ти ся інфор мацією всі ба зи да них,
задіяні в про цесі за без пе чен ня без пе ки
до рожнь о го ру ху. 

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.
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"Автоцивілка в Дії". Перевірити поліс ОСАЦВ
тепер можна в додатку державних послуг




