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Insurance TOP â³äçíà÷èâ Ë³äåð³â ñòðàõîâîãî ðèíêó
Óêðà¿íè
Журнал провів Щорічну Презентацію для топ менеджерів
страхових компаній, банків та інших учасників фінансового ринку,
присвячену підведенню підсумків страхового ринку України
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Îãëÿä ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших
небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових
компаній на 31.03.2020 становила 225, у тому числі СК "life" 22
компанії, СК "non life" 203 компанії, (на 31.03.2019 265 компаній, у
тому числі СК "life" 27 компанії, СК "non life" 238 компаній).
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Ãîëîâà Ðåäàêö³éíî¿ ðàäè:
Îëåêñàíäð Çàëºòîâ, ê.å.í., äîöåíò
Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ:
ÊÂ ¹7026 â³ä 03.03.2003

28

29
29

30

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ “ÐÂÑ ÏÐ²ÍÒ”. Óêðà¿íà, ì. Êè¿â
Òèðàæ: 1000 åêç. Àóäèòîð³ÿ åëåêòðîííî¿ âåðñ³¿: 20 òèñ. ÷îëîâ³ê
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Äàíèé íîìåð ï³äãîòîâëåíèé âèêëþ÷íî â ³íôîðìàö³éíèõ ö³ëÿõ
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Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà æóðíàë
Insurance TOP âè ìîæåòå
â àãåíö³ÿõ òà Ðåäàêö³¿:

Ðåäàêö³ÿ: òåë./ôàêñ: +38 (044) 516 85 60
ÓÊÐÏÎØÒÀ: ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 08050
Ìåðêóð³é: òåë./ôàêñ +38 (056) 744 16 61

ßê çì³íèëàñü ðîáîòà óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèê³â
ó ïåð³îä êàðàíòèíó
Як відбувається робота страховиків? Страхові компанії
продовжують працювати і виконувати свої зобов'язання перед
клієнтами та постраждалими.

Àäðåñà ðåäàêö³¿:
Óêðà¿íà, 02660, ì Êè¿â,
âóë. ª.Ñâåðñòþêà, 11À, îô³ñ 508.
Òåë./Ôàêñ: +38 (044) 516 85 60,
Òåë./Ôàêñ: +38 (044) 496 46 19
E mail: editor@insurancetop.com
Ñàéò æóðíàëó Insurance TOP: insurancetop.com
Ñàéò æóðíàëó Ôîð³íøóðåð: forinsurerer.com

³ íå º ïðîïîçèö³ºþ êóïèòè àáî ïðîäàòè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³
³íñòðóìåíòè. Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â
æóðíàë³, º òî÷êîþ çîðó àâòîð³â öüîãî íîìåðà.
Äóìêà "Insurance TOP" ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç äóìêàìè àâòîð³â,
âèêëàäåíèìè â äàíîìó æóðíàë³. "Insurance TOP" íå íåñå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îïåðàö³¿ òðåò³õ îñ³á, çä³éñíåíèõ íà îñíîâ³
äóìîê, îö³íîê ³ ðåêîìåíäàö³é, âèêëàäåíèõ â äàíîìó æóðíàë³.
Ïðåäñòàâëåíà â îãëÿä³ ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà ç äæåðåë, ÿê³
"Insurance TOP" ðîçãëÿäàº ÿê íàä³éí³, îäíàê íå íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü ³ ïîâíîòó.
Îïèñè ðèíê³â ³ êîìïàí³é íå ïðåòåíäóþòü íà ïîâíîòó.
Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â äàíîìó ìàòåð³àë³,
íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ â ÿêîñò³ ºäèíî¿ ï³äñòàâè äëÿ
çä³éñíåííÿ îïåðàö³é íà ñòðàõîâîìó ðèíêó.
Êîæåí ó÷àñíèê ðèíêó ïîâèíåí ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è "Insurance TOP" ëèøå ÿê îäèí ³ç çàñîá³â,
ùî ñïðèÿþòü ïðèéíÿòòþ âèâàæåíèõ ð³øåíü.

ÌÒÑÁÓ âèêðèëî ñïðîáè øàõðàéñòâà çà êîðäîíîì
ïðè îôîðìëåíí³ ÄÒÏ çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ àâòîìîá³ë³â
До МТСБУ разом зі страховими компаніями провело низку
заходів щодо виявлення можливого страхового шахрайства при
оформленні ДТП за допомогою європротоколу на території
Республіки Угорщина.

Âèäàâåöü:
Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî äîñë³äíèé ³íñòèòóò "Ïðàâà ³ åêîíîì³÷íèõ
äîñë³äæåíü"
Ðåäàêö³ÿ:
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Îëåã Ïàðàùàê
Ô³íàíñîâèé äèðåêòîð Íàòàëÿ Ëèñåíêî
Àíàë³òèê Îëåêñ³é Ðîìàùåíêî
Â³ää³ë ïåðåäïëàòè Íàòàëÿ Êó÷åð

Óêðà¿íñüêèé ðèíîê àâòîöèâ³ëêè çáåð³ãàº ñòàá³ëüí³ñòü â óìîâàõ ïàíäåì³¿.
Ñòðàõîâèêè ÎÑÖÏÂ íàïîëÿãàþòü íà â³äõèëåíí³ çàêîíîïðîåêòó Óêðà¿íè
"Ïðî â³äêðèò³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïóáë³÷íèõ êîøò³â"

ßê á³çíåñ áóäå âèõîäèòè ç êàðàíòèíó? 62% êîìïàí³é â Óêðà¿í³
ðîçãëÿäàþòü ïåðåõ³ä íà â³ääàëåíó ðîáîòó
Äîñë³äæåííÿ ñòðàõîâèê³â: 67% îïèòàíèõ çíàéøëè ñâîþ äðóãó ïîëîâèíó
íà ðîáîò³
Åêîíîì³÷íèé åôåêò óðàãàíó Êàòð³íà, ÿêáè â³í
ñòàâñÿ ñüîãîäí³, îö³íþºòüñÿ ó $200 ìëðä.
З поправкою на інфляцію, економічні втрати від "Катріни" складають
приблизно $160 млрд, збитки страхової галузі близько $86 млрд, що є
найбільшим глобальним страховим збитком в історії.
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Çàãàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ òà ïåðåñòðàõîâî¿ ãàëóç³ äëÿ êëþ÷îâèõ
êëàñ³â á³çíåñó â³ä COVID 19 áóäóòü â ä³àïàçîí³ $30 100 ìëðä.
Çì³íà á³çíåñ-ïðîöåñ³â ³ ñïîñîáó æèòòÿ ÷åðåç ïàíäåì³þ
ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó íîâèõ çâè÷îê
Îáñÿã ³íâåñòèö³é â insurtech-ñòàðòàïè ñêîðîòèâñÿ íà
54% äî $912 ìëðä.
Квартальна глобальна тенденція фінансування іншуртех стартапів
скоротилася більш ніж на 50% через пандемію COVID 19. Проте, не
дивлячись на "явний вплив" спалаху на інвестиції в insurtech галузь
у всьому світі, в 1 кварталі інвестиції в старпати склали $912 млрд.
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Next Insurance çá³ëüøèâ ïðåì³¿ â 3 ðàçè äî $100 ìëí.
Lemonadeçá³ëüøèâ IFP ïðåì³¿ íà 115% äî $155 ìëí.
Ñòðàõóâàííÿ, òóðèçì ³ ô³òíåñ íàéíåïîïóëÿðí³ø³ ñôåðè íà ðèíêó ïðàö³
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó
²íøóðòåõ-ñòàðòàï Getsafe ñìàðò ñòðàõîâèê ìàéíà çàïóñòèâ äîäàòîê â
Âåëèêîáðèòàí³¿
²ííîâàö³éíèé õàá ñòàðòàï³â ÌÒÑÁÓ äàº ïåðø³ "ïëîäè"
Akur8 çàì³íèâ àêòóàð³ÿ øòó÷íèì ³íòåëåêòîì äëÿ ìîäåëþâàííÿ ðèçèê³â
Digital Risks ïîëåãøèòü ô³íàíñîâèé òÿãàð ôð³ëàíñåð³â
Ïåðåñòðàõîâèê Swiss Re ³íâåñòóâàëà $100 ìëí. â êèòàéñüêèé ³íøóðòåõ
ñòàðòàï Waterdrop
Slice òà AXA XL ðîçøèðþþòü ê³áåð ïîêðèòòÿ äëÿ êîðèñòóâà÷³â Lenovo
Íîâà ìåäðåôîðìà â Óêðà¿í³ ïåðåäáà÷àº
ñòðàõóâàííÿ çà ñèñòåìîþ Áåâåðèäæà
Нинішня реформа медицини в Україні передбачає страхування
за системою Бевериджа, в основі якої лежить принцип
універсального забезпечення на всі випадки соціального ризику
для всіх громадян.

Ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ â "Insuance TOP", ïîòðàïëÿþòü ï³ä ä³þ ïîëîæåíü ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ íå ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ìåòîäîì ôîòî êñåðîêîï³þâàííÿ, â åëåêòðîííîìó âèä³ àáî â³äåî
çâóêîâèì çàïèñîì ç áóäü ÿêîþ ìåòîþ ³ ïåðåâåäåí³ íà ³íøó ìîâó áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ðåäàêö³¿.
Êîíöåïö³ÿ, çì³ñò ³ äèçàéí º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ âèäàâöÿ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü
³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè º
³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ÒÎÂ ÓÍÄ² "Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü".

Insurance TOP â³äçíà÷èâ Ë³äåð³â
ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
Журнал " Insurance TOP" провів Щорічну Презентацію для топ менеджерів страхових
компаній, банків та інших учасників фінансового ринку, присвячену підведенню
підсумків страхового ринку України за 2019 рік
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(çà àëôàâ³òîì)

Êîìïàí³ÿ

Ë³äåð êëàñó

AÕÀ Ñòðàõóâàííÿ

×èñò³ òà âàëîâ³ ïðåì³¿, Àâòîñòðàõóâàííÿ, ÊÀÑÊÎ, Ñòðàõóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, Ïðÿìå ñòðàõóâàííÿ

Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ

Ñòðàõóâàííÿ çäîðîâ'ÿ

Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ

Ñòðàõóâàííÿ ìàéíà

Áóñ³í

Àâ³àñòðàõóâàííÿ: ïðåì³¿ òà âèïëàòè, Àâ³àêàñêî

ÂÓÑÎ

Ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â: çà ê³ëüê³ñòþ ïðîäàíèõ ïîë³ñ³â

ªâðîïåéñüêå òóðèñòè÷íå ñòðàõóâàííÿ Ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â: âèïëàòè
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ÌåòËàéô

Ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ: ïðåì³¿ òà âèïëàòè, Íàêîïè÷óâàëüíå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ, Àêòèâè òà Ðåçåðâè

²ÍÃÎ Æèòòÿ

Êîðïîðàòèâíå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

ICU

²íâåñòèö³éíèé ïàðòíåð ñòðàõîâèõ êîìïàí³é

Ìåãàïîë³ñ

Ñòðàõóâàííÿ âîäíîãî òðàíñïîðòó

Íàôòàãàçñòðàõ

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ íàñåëåííÿ

ÍÀÑÊ Îðàíòà

ÎÑÀÖÂ çà îáñÿãîì ïðîäàæ³â

Ïåðøà

Ñòðàõóâàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðåâåçåíü, Äîáðîâ³ëüíà àâòîâ³äïîâ³äàëüí³ñòü

ÏÇÓ Óêðà¿íà

Ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â: ïðåì³¿, Àãðîñòðàõóâàííÿ, Åëåêòðîíí³ ïðîäàæ³ ÎÑÀÖÂ, Àêòèâè òà Ðåçåðâè

ÏÇÓ Óêðà¿íà Ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

Ðèçèêîâå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

Ïðîâ³äíà

Âêëàä ó ðîçâèòîê ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³

ÒÀÑ ÑÃ

Îáîâ'ÿçêîâå àâòîñòðàõóâàííÿ ïî âíóòð³øí³õ òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîðàõ, ÎÑÀÖÂ ïî ïðåì³ÿõ ³ âèïëàòàõ

ÓÍ²ÊÀ

Êîðïîðàòèâíå ñòðàõóâàííÿ, Ñòðàõîâ³ âèïëàòè, Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ

ÓÍ²ÊÀ Æèòòÿ

Áàíê³âñüêå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
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Îãëÿä ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед
інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість
страхових компаній на 31.03.2020 становила 225, у тому числі СК
"life" 22 компанії, СК "non life" 203 компанії, (на 31.03.2019
265 компаній, у тому числі СК "life" 27 компанії, СК "non life"
238 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до
зменшення, так на 31.03.2020 порівняно з аналогічною датою
2019 року, кількість компаній зменшилася на 40 СК.

У порівнянні з І кварталом 2019 року на 1 782,3 млн. грн. (13,4%) зменшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових
премій зменшився на 4,9 млн. грн.
(0,1%). Зменшення валових страхових
премій відбулося майже по всім видам
страхування, а саме: страхування майна (зменшення валових страхових платежів на 873,4 млн. грн. (43%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (зменшення валових
страхових платежів на 791 млн. грн.
(49,2%)); страхування відповідальності
перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 270 млн.
грн. (41,1%)); страхування вантажів та
багажу(зменшення валових страхових
платежів на 243,4 млн. грн. (39,1%));
страхування фінансових ризиків
(зменшення валових страхових платежів на 209,9 млн. грн. (19,3%)).
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Питома вага чистих страхових премій
у валових страхових преміях за І квартал
2020 року становила 83,7%, що на 11,1 в.п.
більше в порівнянні з І кварталом 2019
року.
Протягом аналізованого періоду
зменшилась кількість укладених договорів страхування на 5 520,8 тис. одиниць
(або на 12%), при цьому на 1 710 тис. одиниць (або на 10,7%) зменшилась кількість
договорів з добровільного страхування, в
тому числі зменшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних
випадків на 1 027 тис. одиниць (або на
11,6%), кількість укладених договорів
страхування фінансових ризиків зменшилась 411,1 тис. одиниць (або на 27,6%),
кількість укладених договорів страхування здоров'я на випадок хвороби зменшилась 278,2 тис. одиниць (або на 20,8%).
Кількість укладених договорів з обов'язкового страхування зменшилась на 4 220

тис. одиниць (або на 14,6%) за рахунок
зменшення договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 4 205,4
тис. одиниць (або на 15,6%).
Обсяг валових страхових виплат у
порівнянні з І кварталом 2019 року збільшився на 438,7 млн. грн. (13,2%), обсяг
чистих страхових виплат збільшився на
410,3 млн. грн. (12,6%). Зростання обсягів
валових страхових виплат у І кварталі
2020 року мало місце у більшості видів
страхування, так збільшилися валові
страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування (збільшення
валових страхових виплат на 165,9 млн.
грн. (10,2%)), медичне страхування (безперервне страхування здоров'я (збільшення валових страхових виплат на
119,6 млн. грн. (18,4%)), страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ (збільшення валових страхових
виплат на 94,5 млн. грн. (2 рази)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати
зі страхування від нещасних випадків на
33 млн. грн. (45,6%), фінансових ризиків
на 25,8 млн. грн. (6,3%), страхування майна на 15,1 млн. грн. (9,6%).
Рівень валових виплат у порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року збільшився на 7,7 в.п. та становив 32,5%. Рівень
чистих страхових виплат на 31.03.2020
становив 37,8%, що більше на 4,2 в.п. у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Високий рівень валових та чистих
страхових виплат спостерігається з ме-
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дичного страхування 48,4% та 49,9%, за
видами добровільного особистого страхування 36,5% та 39,4%, за видами недержавного обов'язкового страхування
51,4% та 51,5% (з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 50,4% та
49,3%) відповідно.
Операції вихідного перестрахування
у І кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на 1 678,3 млн. грн. (37,8%) за рахунок
зменшення на 1 777,2 млн. грн. (48,6%)
перестрахування в середині країни. При

цьому, операції з перестрахування із
страховиками нерезидентами збільшились на 98,9 млн. грн. (12,6%).
Страхові резерви на 31.03.2020 зросли на 3 794,7 млн. грн. (13,5%) у
порівнянні з аналогічною датою 2019 року, при цьому технічні резерви на 2
251,8 млн. грн. (12,1%), а резерви зі страхування життя на 1 542,9 млн. грн.
(16,1%).
У порівнянні з аналогічною датою
2019 року збільшились такі показники,
як: загальні активи страховиків на 1
988,7 млн. грн. (3,2%); активи, визначені

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâîãî ðèíêó òà éîãî äèíàì³êà,
2017-2019 ð.

ст. 31 Закону України "Про страхування" для представлення коштів страхових резервів 5 919,5 млн. грн. (14,3%).
Кількість страхових компаній
Кількість страхових компаній (СК)
на 31.03.2020 становила 225, з яких 22 СК
зі страхування життя (СК "Life") та 203
СК, що здійснювали види страхування,
інші, ніж страхування життя (СК
"non Life"). На 31.03.2020 в порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року
кількість страхових компаній зменшилась на 40 СК.
Страхові премії
Валові страхові премії, отримані
страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І квартал 2020 року, становили 11 548,8 млн.
грн., з них: 5 399,2 млн. грн. (46,8%) від
фізичних осіб; 6 149,6 млн. грн. (53,2%) від
юридичних осіб.
За І квартал 2019 року загальна (валова) сума страхових премій, отриманих
страховиками, становила 13 331,1 млн.
грн., з них: 4 817,4 млн. грн. (36,1%) від
фізичних осіб; 8 513,7 млн. грн. (63,9%) від
юридичних осіб.
За І квартал 2020 року сума отриманих страховиками валових премій з
видів страхування, інших, ніж страхування життя, становила 10 295,6 млн.
грн. (або 89,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя
1 253,2 млн. грн. (або 10,9% від загальної
суми страхових премій).
Чисті страхові премії за І квартал
2020 року становили
9 668 млн. грн., що становить 83,7%
від валових страхових премій. Чисті
страхові премії за І квартал 2019 року
становили 9 672,9 млн. грн., або 72,6% від
валових страхових премій.
Обсяги валових страхових премій за
І квартал 2020 року зменшились
порівняно з І кварталом 2019 року на
13,4%, чисті страхові премії зменшились
на 0,1%.
Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну
частку валових страхових премій
98,8% акумулюють 100 СК "non Life"
(49,3% всіх СК "non Life") та 96,2% 10
СК "Life" (45,4% всіх СК "Life").
По ринку страхування життя Індекс
Герфіндаля Гіршмана (ННІ) становив 1
529,92 (у І кварталі 2019 року 1 573,93),
по ринку ризикових видів страхування
становив 257,13 (у І кварталі 2019 року
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236,07). У цілому по страховому ринку
індекс Герфіндаля Гіршмана становив 222,37 (у І кварталі 2019 року
210,52).
Дані свідчать, що в І кварталі 2020
року на ринку видів страхування
інших, ніж страхування життя, мав
місце значний рівень конкуренції (ННІ
в 3 рази менше 1000), в той час як на
ринку страхування життя наявна
помірна монополізація.
Спад чистих страхових премій у І
кварталі 2020 року ( 0,1%) відбувся за
рахунок зменшення надходжень платежів зі страхування майна ( 18,8%),
страхування фінансових ризиків

( 25,9%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
( 24,6%), страхування відповідальності
перед третіми особами ( 22,2%). Водночас, збільшилися чисті страхові премії
з медичного страхування (+19,6%),
страхування життя (+22,7%), автострахування (+7,4%).
У структурі страхових премій за
мінусом частки страхових премій,
сплачених перестраховикам резидентам, за видами страхування на
31.03.2020 найбільша питома вага належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") 3 317,4 млн. грн. (або

34,3%) (на 31.03.2019 даний показник
становив 3 087,8 млн. грн. (або 31,9%));
медичне страхування (безперервне
страхування здоров'я) 1 538,1 млн.
грн. (або 15,9%) (на 31.03.2019 1 286,3
млн. грн. (або 13,3%)); страхування
життя 1 253,2 млн. грн. (або 13%) (на
31.03.2019 1 021,4 млн. грн. (або 10,6%));
страхування майна
795,4 млн. грн.
(8,2%) (на 31.03.2019 даний показник
становив 980 млн. грн. (або 10,1%));
страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ 484,8 млн.
грн. (або 5%) (на 31.03.2019 642,7 млн.
грн. (або 6,6%)); страхування фінансових ризиків 474 млн. грн. (або 4,9%) (на

Äèíàì³êà ñòðàõîâèõ ïðåì³é çà 2017-2019 ðð. (ìëí. ãðí.)
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31.03.2019
639,8 млн. грн. (або 6,6%));
страхування від нещасних випадків 353
млн. грн. (або 3,7%) (на 31.03.2019 351 млн.
грн. (або 3,6%)); медичних витрат 319,1
млн. грн. (або 3,3%) (на 31.03.2019 361 млн.
грн. (або 3,7%)).
Перерозподіл у структурі чистих
страхових премій на 31.03.2020 порівняно
з аналогічним періодом 2019 року відбувся на користь таких видів страхування,
як: медичне страхування (з 13,3% до
15,9%), страхування життя (з 10,6% до
13%), автострахування (з 31,9% до 34,3%).
При цьому, у структурі чистих страхових
премій відбулося зменшення з таких
видів страхування: страхування майна (з
10,1% до 8,2%), страхування фінансових
ризиків (з 6,6% до 4,9%), страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ (з 6,6% до 5%).

Страхові виплати
Розмір валових страхових виплат за
І квартал 2020 року становив 3 749,9
млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя
3 603,9 млн. грн. (або 96,1%), зі страхування життя 146 млн. грн. (або 3,9%).
Валові страхові виплати за І квартал 2020 року збільшилися на 13,2% (до
3 749,9 млн. грн.) порівняно з І кварталом 2019 року, чисті страхові виплати
збільшилися на 12,6% і становили 3 659
млн. грн.
Чисті страхові виплати у І кварталі
2020 року збільшились за такими видами страхування: автострахування на
144,3 млн. грн., медичне страхування
118,8 млн. грн., авіаційне страхування
106,7 млн. грн., страхування від вогне-

вих ризиків та ризиків стихійних явищ
95,2 млн. грн. При цьому зменшились
чисті страхові виплати з таких видів:
страхування від нещасних випадків на
33 млн. грн., страхування фінансових
ризиків
29,5 млн. грн., страхування
майна 13,2 млн. грн.
У структурі чистих страхових виплат на 31.03.2020 найбільша питома вага
страхових виплат припадає на такі види страхування, як: автострахування
(КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") 1
724,6 млн. грн. (або 47,1%) (на 31.03.2019
даний показник становив 1 580,3 млн.
грн. (або 48,6%)); медичне страхування
(безперервне страхування здоров'я)
становить 767 млн. грн. (або 21%) (на
31.03.2019
648,2 млн. грн. (або 20%);
страхування фінансових ризиків 372,8
млн. грн. (або 10,2%) (на 31.03.2019

Ñòðàõîâ³ âèïëàòè çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (îáñÿãè, ñòðóêòóðà òà òåìïè ïðèðîñòó)
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402,3 млн. грн. (або 12,4%)); страхування життя 146 млн. грн. (або 4%)
(на 31.03.2019 146,2 млн. грн. (або
4,5%)); страхування майна
142,2
млн. грн. (або 3,9%) (на 31.03.2019
155,4 млн. грн. (або 4,8%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ 136,7 млн. грн. (або
3,7%) (на 31.03.2019 41,5 млн. грн.
(або 1,3%)).
Структура чистих страхових
виплат у І кварталі 2020 року перерозподілилася на користь авіаційного страхування (з 0,8% до 3,7%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 1,3% до
3,7%), медичного страхування (з 20%
до 21%) за рахунок зменшення частки страхування фінансових ризиків
(з 12,4% до 10,2%), автострахування
(з 48,6% до 47,1%), страхування від
нещасних випадків (з 2,2% до 1,1%).

відповідальності власників транспортних засобів 50,4% (на 31.03.2019
43,7%), добровільного особистого
страхування 36,5% (на 31.03.2019
34,8%).
Рівень чистих страхових виплат

(відношення чистих страхових виплат до чистих страхових премій) на
31.03.2020 становив 37,8% (на
31.03.2019
33,6%). Високий рівень
чистих
страхових
виплат
на
31.03.2020 спостерігався з недержав-

Äèíàì³êà ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò çà îñíîâíèìè âèäàìè ñòðàõóâàííÿ
çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð

Рівень страхових виплат
Рівень валових страхових виплат
(відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) на
31.03.2020 становив 32,5%.
Високий рівень валових страхових виплат (більше за загальний по
ринку) спостерігався за такими видами страхування: з медичного страхування 48,4% (на 31.03.2019 48,2%),
недержавного обов'язкового страхування 51,4% (на 31.03.2019 39,7%),
обов'язкового страхування цивільної

Äèíàì³êà ñòðàõîâèõ âèïëàò çà 2017-2019 ð. òà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (ìëí. ãðí.)
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ного обов'язкового страхування
51,5% (в тому числі з обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
49,3%), добровільного особистого
страхування 39,4% та добровільного
майнового страхування 42% (в тому
числі зі страхування фінансових ризиків 78,6%).
Рівень чистих страхових виплат із
страхування фінансових ризиків
збільшився на 15,8 в.п. до рівня 78,6%;
рівень чистих страхових виплат зі
страхування наземного транспорту
(КАСКО) зменшився на 2,7 в.п. до
рівня 54,6%; рівень чистих страхових
виплат з обов'язкового страхування
цивільно правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) зменшився на 2,6 в.п.
до рівня 53,7%; рівень чистих страхових виплат зі страхування медичних
витрат збільшився на 5,5 в.п. до рівня
30,5%; рівень чистих страхових виплат зі страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів ("Зелена картка")
збільшився на 15,9 в.п. до рівня 33,1%;
рівень чистих страхових виплат із
страхування майна збільшився на 2
в.п. до рівня 17,9%; рівень чистих
страхових виплат із страхування
життя зменшився на 2,7 в.п. до рівня
11,7%; рівень чистих страхових виплат із страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
збільшився на 21,7 в.п. до рівня 28,2%.
Досить високим залишається рівень
чистих виплат з медичного страхування (49,9%).

Ð³âåíü ñòðàõîâèõ âèïëàò çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð

Ð³âåíü ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò òà ÷èñò³ ñòðàõîâ³ âèïëàòè çà âèäàìè
ñòðàõóâàííÿ, ² êâàðòàë 2019-2020 ðð

Страхування фізичних осіб
Від страхувальників фізичних
осіб за І квартал 2020 року надійшло 5
399,2 млн. грн. валових страхових
премій, що на 12,1% більше, ніж за
аналогічний період 2019 року.
Структура валових страхових
премій, які надійшли від фізичних
осіб за І квартал 2020 року: 4 209,2
млн. грн.
за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя (на
9,5% більше, ніж за аналогічний
період 2019 року); 1 190 млн. грн. за
видом страхування життя (на 22,1%
більше, ніж за аналогічний період
2019 року).
Страхові виплати страхувальникам фізичним особам за І квартал
2020 року становили 1 768,5 млн. грн.
(47,2% від загальних валових виплат),
що на 8,8% більше, ніж за відповідний

період 2019 року.
Рівень валових страхових виплат
фізичним особам (відношення страхових виплат до страхових премій) на
31.03.2020 становив 32,8%, що на 1,1 в.
п. менше, ніж на 31.03.2019.
Структура страхових платежів та
страхових виплат при страхуванні

фізичних осіб на 31.03.2020 має такий
вигляд:
22% всіх страхових премій від
громадян становили премії від страхування життя 1 190 млн. грн., що на
215,4 млн. грн. (або на 22,1%) більше в
порівнянні з відповідною датою 2019
року; від страхування цивільно пра-
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вової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)
надійшло 1 090,2 млн. грн., що на 174
млн. грн. (або на 19%) більше в
порівнянні з відповідною датою 2019
року; від страхування наземного
транспорту (КАСКО) 986,2 млн. грн.
(або 18,3% всіх страхових премій від
громадян), що на 79 млн. грн. (або на
8,7%) більше в порівнянні з відповідною
датою 2019 року; від медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) 565,3 млн. грн. (або 10,5% всіх
страхових премій від громадян), що на
145,5 млн. грн. (або на 34,7%) більше в
порівнянні з відповідною датою 2019
року; від страхування від нещасних
випадків 327,7 млн. грн. (або 6,1% всіх
страхових премій від громадян), що на
1,3 млн. грн. (або на 0,4%) менше в
порівнянні з відповідною датою 2019
року;
основна частина страхових виплат
(31,4%) здійснена за договорами страхування
цивільно правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ) 554,6
млн. грн., що на 70,2 млн. грн. (або на
14,5%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2019 року; частина
страхових виплат (27,9%) здійснена за
договорами страхування наземного
транспорту (КАСКО) і становить 493,5
млн. грн., що на 7,2 млн. грн. (або на
1,5%) більше в порівнянні з відповідною
датою 2019 року; за медичним страхуванням фізичним особам було виплачено 332,6 млн. грн. (або 18,8% від загального розміру страхових виплат/відшкодувань
страхувальникам фізичним особам), що на 41,3 млн.
грн. (або на 14,2%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2019 року; страхові
виплати в сумі 141,6 млн. грн. (або 8%
від загального розміру страхових виплат/відшкодувань
страхувальникам фізичним особам) виплачено зі
страхування життя, що на 0,6 млн. грн.
(або на 0,4%) більше в порівнянні з
відповідною датою 2019 року.
Рівень страхових виплат за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками фізичними особами, на
кінець І кварталу 2020 року становив
50%, за договорами страхування
цивільно правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)
50,9%, за медичним
страхуванням 58,8%.
Кількість укладених договорів
страхування з фізичними особами за
підсумками І кварталу 2020 року зазнала, зокрема, таких змін:
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Ñòðóêòóðà ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ
ñòàíîì íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)

Ñòðóêòóðà ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ
ñòàíîì íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)

кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків на
транспорті зменшилася на 3 981,4 тис.
одиниць (до 22 436,8 тис. одиниць);
кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків
зменшилась на 1 009,8 тис. одиниць (до
7 741,6 тис. одиниць);
кількість укладених договорів
страхування фінансових ризиків зменшилась на 409,1 тис. одиниць (до 1 073,2
тис. одиниць);
кількість укладених договорів
страхування здоров'я на випадок хвороби зменшилась на 277,9 тис. одиниць
(до 1055,2 тис. одиниць);

кількість укладених договорів
страхування медичних витрат збільшилась на 27,3 тис. одиниць (до 1 097
тис. одиниць);
кількість укладених договорів
страхування майна зменшилась на
114,9 тис. одиниць (до 635,2 тис. одиниць);
кількість укладених договорів
страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ збільшилася
на 8,5 тис. одиниць (до 357,4 тис. одиниць);
кількість укладених договорів страхування життя збільшилася на 49,1 тис.
одиниць (до 288,3 тис. одиниць).

Ñòðàõîâèé ðèíîê

Ñòðóêòóðà ñòðàõîâèõ ïðåì³é ç àâòîñòðàõóâàííÿ
íà 31.03.2019 òà 31.03.2020 ð.

Основні показники
автострахування
На 31.03.2020 обсяг валових страхових премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") зріс на
5,2%, обсяг валових страхових виплат
збільшився на 10,2%. При цьому частка
валових страхових премій та валових
страхових виплат ОСЦПВ в автострахуванні становить 36,6% та 38,3%
(відповідно).
Надходження валових страхових
премій при страхуванні наземного
транспорту (КАСКО) за І квартал 2020
року збільшилося на 5,7% у порівнянні
з аналогічним періодом 2019 року і становило 1 830,9 млн. грн., при страхуванні цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) обсяг валових
страхових премій збільшився на 17,4% і
становив 1 294,2 млн. грн.
Обсяг валових страхових виплат
при страхуванні наземного транспорту
(КАСКО) за І квартал 2020 року становив 934,7 млн. грн., що на 2% більше,
ніж за аналогічний період 2019 року;
обсяг валових страхових виплат при
страхуванні
цивільно правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів (ОСЦПВ) становив 685,8 млн. грн., що на 14,2% більше,
ніж за аналогічний період 2019 року.
За І квартал 2020 року на 2 тис. одиниць (або на 0,1%) збільшилася
кількість укладених договорів ОСЦПВ
до 1 771,6 тис. одиниць.
Рівень валових страхових виплат зі
страхування КАСКО на 31.03.2020 становив 51,1% (на 31.03.2019 52,9%), при
ОСЦПВ 53% (на 31.03.2019 54,5%).
За підсумками І кварталу 2020 року:
при страхуванні КАСКО обсяг

Ñòðóêòóðà ñòðàõîâèõ âèïëàò ç àâòîñòðàõóâàííÿ
íà 31.03.2019 òà 31.03.2020 ð.

чистих страхових премій становив 1
694,4 млн. грн., ОСЦПВ 1 277,2 млн.
грн.;
при страхуванні КАСКО обсяг
чистих страхових виплат становив
924,7 млн. грн., ОСЦПВ 685,6 млн. грн.

Страхування життя
Валові страхові платежі (премії,
внески) при страхуванні життя за І
квартал 2020 року становили 1 253,2
млн. грн., що на 22,7% більше, ніж за
аналогічний період 2019 року (І квар-

Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â àâòîñòðàõóâàííÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð

Äèíàì³êà ñòðàõîâèõ ïëàòåæ³â, âèïëàò òà ð³âíÿ ñòðàõîâèõ âèïëàò ó ñåêòîð³
ñòðàõóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á çà 2017-2019 ð. òà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (ìëí
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тал 2019 року 1 021,4 млн. грн.).
Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за І
квартал 2020 року: 1 190 млн. грн. (або
95%) від фізичних осіб; 63,2 млн. грн. (або
5%) від юридичних осіб.
За І квартал 2020 року збільшилась
кількість застрахованих фізичних осіб на
11,8%, або на 543 326 осіб (на 31.03.2019
застраховано 4 588 294 фізичні особи, на
31.03.2020 5 131 620 фізичних осіб).
Протягом І кварталу 2020 року застраховано 1 443 750 фізичних осіб, що на
387 579 осіб більше проти відповідного
періоду 2019 року (за І квартал 2019 року
застраховано 1 056 171 фізична особа).
Обсяг валових страхових виплат із
страхування життя за І квартал 2020 року становив 146 млн. грн., що менше на
0,1% в порівнянні з відповідним періодом
2019 року.
На 31.03.2020 величина зміни резервів
із страхування життя становила 879,7
млн. грн. Основна частина величини зміни
резервів зі страхування життя сформована за іншими договорами накопичувального страхування, а саме 879,7 млн.
грн. При цьому за іншими договорами
страхування життя величина зміни резервів із страхування життя становила з
від'ємним значенням 52,8 млн. грн.
За підсумками І кварталу 2020 року 6
СК "Life" отримали від'ємне значення
приросту резервів із страхування життя
на загальну суму 7,9 млн. грн., що
пов'язано з достроковим розірванням договорів страхування (за підсумками І
кварталу 2019 року від'ємне значення задекларували 7 СК "Life" на загальну суму
25,4 млн. грн.). Приріст резервів із страхування життя становив 858,9 млн. грн.
Найбільший приріст страхових резервів
зі страхування життя (більше 100 млн.
грн.) задекларовано трьома страховими
компаніями "Life" у розмірах 306,2 млн.
грн., 204,6 млн. грн. та 154,3 млн. грн.
(35,7%, 23,8% та 18% від загального приросту резервів відповідно).
Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків за І квартал 2020 року українські
страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 2
765,1 млн. грн. (за І квартал 2019 р. 4
443,4 млн. грн.), з них: перестраховикам нерезидентам 884,2 млн. грн., що на
12,6% більше (за І квартал 2019 року
785,3 млн. грн.); перестраховикам резидентам 1 880,9 млн. грн., що на 48,6%
менше (за І квартал 2019 року 3 658,1
млн. грн.).
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Ñòðóêòóðà âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é òà âèïëàò,
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)
Âàëîâ³ ïðåì³¿

Âàëîâ³ âèïëàòè

Ñòðóêòóðà âàëîâèõ ïðåì³é òà âèïëàò ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ,
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)
Âàëîâ³ ïðåì³¿

Âàëîâ³ âèïëàòè

Äèíàì³êà ñòðàõîâèõ ïðåì³é òà âèïëàò ³ç ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
çà 2017-2019 ðð. òà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (ìëí. ãðí.)

Ñòðàõîâèé ðèíîê

Загальна сума часток страхових
виплат, компенсованих перестраховиками, становила 564,1 млн. грн. (за І
квартал 2019 р.
354,3 млн. грн.), у тому числі компенсовано: перестраховиками нерезидентами 473,3 млн. грн., що на 62,2%
більше (за І квартал 2019 р. 291,8 млн.
грн.); перестраховиками резидентами
90,8 млн. грн., що на 45,4% більше (за І
квартал 2019 р. 62,5 млн. грн.).
У структурі вихідного перестрахування на 31.03.2020 найбільше сплачено часток страхових премій за такими
видами страхування, як: страхування
майна 529,2 млн. грн. (або 19,1%) (на
31.03.2019 1 199,9 млн. грн. (або 27%));
страхування фінансових ризиків
427,1 млн. грн. (або 15,4%) (на 31.03.2019
476,7 млн. грн. (або 10,7%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ 417,8 млн. грн. (або
15,1%) (на 31.03.2019 1 044,6 млн. грн.
(або 23,5%)); страхування наземного
транспорту (КАСКО) 246,1 млн. грн.
(або 8,9%) (на 31.03.2019 248 млн. грн.
(або 5,6%)); страхування відповідальності перед третіми особами 190 млн.
грн. (або 6,9%) (на 31.03.2019 362,1 млн.
грн. (або 8,1%)); страхування вантажів
та багажу (вантажобагажу) 176,2 млн.
грн. (або 6,4%) (на 31.03.2019 346 млн.
грн. (або 7,8%)); страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів ("Зелена карта")
126,9
млн. грн. (або 4,6%) (на 31.03.2019 145,6
млн. грн. (або 3,3%)).
Перерозподіл у структурі вихідного перестрахування на 31.03.2020
порівняно з аналогічною датою минулого року відбувся на користь таких
видів, як: страхування фінансових ризиків (з 10,7% до 15,4%), страхування
наземного транспорту (КАСКО) (з 5,6%
до 8,9%), медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (з 2,4%
до 4,5%), авіаційне страхування (з 1,6%
до 3,5%). При цьому, у структурі
вихідного перестрахування відбулося
зменшення з таких видів страхування:
страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ (з 23,5% до
15,1%), страхування майна (з 27% до
19,1%).
Співвідношення вихідного перестрахування до валових страхових
премій на 31.03.2020 становило 23,9%,
що на 9,4 в.п. менше аналогічного показника минулого року (на 31.03.2019
33,3%).
Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам найбільше сплачено до Німеччини 19,7%, Австрії

19,4%, Великобританії 14,6%, Польщі
12,4%, Франції 7,2%, Швейцарії
5,6%.
Структура вихідного перестрахування на 31.03.2020 порівняно з аналогічним періодом 2019 року зазнала
змін на користь таких країн, як:
Польщі (з 10,2% до 12,4%), Франції (з
5,4% до 7,2%), Бермудських островів (з
0,1% до 1,5%) за рахунок зменшення
частки страхових платежів Великобританії (з 18,4% до 14,6%), Австрії (з
21,5% до 19,4%), Німеччини (з 21,3% до
19,7%).
Структура перестрахування ризиків у нерезидентів на 31.03.2020 має
такий вигляд:
Німеччина, займає 19,7% в за-

гальній сумі перестрахування проти
21,3% на 31.03.2019. Обсяг перестрахування збільшився на 6,2 млн. грн., або
на 3,7% (на 31.03.2019 167,6 млн. грн.,
на 31.03.2020 173,8 млн. грн.);
Австрія, займає 19,4% в загальній
сумі перестрахування проти 21,5% на
31.03.2019. Обсяг перестрахування
збільшився на 3,1 млн. грн., або на 1,8%
(на 31.03.2019
168,5 млн. грн., на
31.03.2020 171,6 млн. грн.);
Великобританія, займає 14,6% в
загальній сумі перестрахування проти
18,4% на 31.03.2019. Обсяг перестрахування зменшився на 15,6 млн. грн., або
на 10,7% (на 31.03.2019 144,8 млн. грн.,
на 31.03.2020 129,3 млн. грн.);
Польща, займає 12,4% в загальній

Ñòðóêòóðà âèõ³äíîãî ïåðåñòðàõóâàííÿ çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)

×àñòêè âèõ³äíîãî ïåðåñòðàõóâàííÿ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ äî âàëîâèõ
ñòðàõîâèõ ïðåì³é çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð
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×àñòêà ñòðàõîâèõ ïëàòåæ³â, ÿêà íàëåæèòü ïåðåñòðàõîâèêó-íåðåçèäåíòó,
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)

Äèíàì³êà àêòèâ³â òà ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â ñòðàõîâèê³â
çà 2017-2019 ð. òà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (ìëí ãðí)

сумі перестрахування проти 10,2% на
31.03.2019. Обсяг перестрахування
збільшився на 29,7 млн. грн., або на
37,1% (на 31.03.2019 79,9 млн. грн., на
31.03.2020 109,6 млн. грн.);
Франція, займає 7,2% в загальній
сумі перестрахування проти 5,4% на
31.03.2019. Обсяг перестрахування
збільшився на 21,1 млн. грн., або на
49,5% (на 31.03.2019 42,5 млн. грн., на
31.03.2020 63,6 млн. грн.);
Швейцарія, займає 5,6% в загальній сумі перестрахування проти
6,9% на 31.03.2019. Обсяг перестрахування зменшився на 5 млн. грн., або на
9,2% (на 31.03.2019 54,1 млн. грн., на
31.03.2020 49,1 млн. грн.);
Італія, займає 3,9% в загальній
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сумі перестрахування проти 2,8% на
31.03.2019. Обсяг перестрахування
збільшився на 12,9 млн. грн., або на 59%
(на 31.03.2019
21,9 млн. грн., на
31.03.2020 34,8 млн. грн.).
Активи страховиків та резерви
На 31.03.2020 обсяг загальних активів страховиків становив 65 114,9
млн. грн., що на 3,2% більше в
порівнянні з відповідним показником
на кінець І кварталу 2019 року.
Величина активів, визначених
відповідно до статті 31 Закону України
"Про страхування", збільшилась в
порівнянні з відповідним показником
на кінець І кварталу 2019 року на 5

919,5 млн. грн., або на 14,3%, та становила 72,8% загальних активів страховиків
(на 31.03.2020 активи, визначені по
статті 31 Закону України "Про страхування", становили 47 390 млн. грн., на
31.03.2019 41 470,5 млн. грн.).
Структура активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону
України "Про страхування" для представлення страхових резервів (таблиця
12), на 31.03.2020 у порівнянні з інформацією на 31.03.2019 мала такі зміни:
на 2 367,3 млн. грн. (або на 17,4%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення банківськими вкладами (депозитами), і становив 16 001,3
млн. грн. (або 33,8% від загального обсягу активів);
на 1 980,8 млн. грн. (або на 23,4%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення цінними паперами,
що емітуються державою, і становив 10
462,9 млн. грн. (або 22,1% від загального
обсягу активів);
на 1 237,7 млн. грн. (або на 25,7%)
зменшився обсяг активів, дозволених
для представлення акціями, і становив
3 575,8 млн. грн. (або 7,5% від загального обсягу активів);
на 1 330,8 млн. грн. (або на 22,1%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення правами вимог до
перестраховиків, і становив 7 363,7 млн.
грн. (або 15,5% від загального обсягу активів);
на 231,5 млн. грн. (або на 7,5%)
зменшився обсяг активів, дозволених
для представлення грошовими коштами на поточних рахунках, і становив 2
870,7 млн. грн. (або 6,1% від загального
обсягу активів);
на 309,5 млн. грн. (або на 22,6%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення інвестиціями в економіку України на напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, і
становив 1 679,9 млн. грн. (або 3,5% від
загального обсягу активів).
Розміщення страхових резервів
здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України "Про страхування", де визначено перелік активів за відповідними
категоріями.
На 31.03.2020 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів , становив 47 390 млн.
грн. (на 5 919,5 млн. грн. більше, ніж на
відповідну дату 2019 року), які в
розмірі 32 264,3 млн. грн. використано з
метою представлення коштів страхових резервів.
У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі
страхування життя, на 31.03.2020 у
порівнянні з інформацією на 31.03.2019

Ñòðàõîâèé ðèíîê

відбулися такі зміни:
на 1 284,3 млн. грн. (або на 11,6%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення банківськими
вкладами (депозитами), і становив 12
401 млн. грн. (або 38,4% від загального
обсягу);
на 1 820,5 млн. грн. (або на 22,6%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 9 888,9 млн. грн. (або 30,6% від загального обсягу);
на 83,6 млн. грн. (або на 4,3%)
збільшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках, і становив 2 043,7
млн. грн. (або 6,3%);
на 1 103,3 млн. грн. (або на 25,1%)
збільшився обсяг активів, дозволених
для представлення правами вимог до
перестраховиків, і становив 5 491,8
млн. грн. (або 17%).
У структурі активів, якими представлені
технічні
резерви,
на
31.03.2020 у порівнянні з інформацією
на 31.03.2019 відбулися такі зміни:
на 1 106,9 млн. грн. (або на 14,2%)
збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив 8
917,1 млн. грн. (або 42,2% від загального обсягу активів, якими представлені
технічні резерви);
на 1 181,9 млн. грн. (або на 27,8%)
збільшився обсяг коштів, дозволених
для представлення правами вимог до
перестраховиків, і становив 5 437,8
млн. грн. (або 25,7%);
на 879,3 млн. грн. (або на 31,7%)
збільшився обсяг коштів, дозволених
для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 3 652,2 млн. грн. (або 17,3%);
на 0,2 млн. грн. (або на 0,002%)
збільшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках, і становив 1 599,3
млн. грн. (або 7,6%).
У структурі активів, якими представлені резерви зі страхування життя, на 31.03.2020 у порівнянні з інформацією на 31.03.2019 відбулися такі
зміни:
на 941,1 млн. грн. (або на 17,8%)
збільшився обсяг коштів, вкладених у
цінні папери, що емітуються державою, і становив 6 236,7 млн. грн. (або
56% від загального обсягу);
на 177,3 млн. грн. (або на 5,4%)
збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах), і становив 3
483,8 млн. грн. (або 31,3%);
на 83,4 млн. грн. (або на 23,1%)
збільшився обсяг грошових коштів на
поточних рахунках і становив 444,4
млн. грн. (або 4%).

Çì³íà ðåçåðâ³â ³ç ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð.

Ñòðóêòóðà àêòèâ³â çã³äíî ñò. 31 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàõóâàííÿ»,
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)

Ñòðóêòóðà àêòèâ³â, ÿêèìè ïðåäñòàâëåíî êîøòè ñòðàõîâèõ ðåçåðâ³â
íà 31.03.2020 (ìëí ãðí)
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Óêðà¿íñüêèé ðèíîê àâòîöèâ³ëêè çáåð³ãàº
ñòàá³ëüí³ñòü â óìîâàõ ïàíäåì³¿

В 1 кварталі 2020 року кількість
укладених договорів ОСЦПВ склала
майже 1,8 млн. шт. що на 0,5% більше,
ніж за аналогічний період минулого
року. Сума страхових платежів склала 1,3 млрд. грн. (+20%). Страховики
ОСЦПВ зробили понад 37,5 тис. виплат постраждалим в ДТП, цей показник зріс на 10,3%; сума виплат збільшилась на 15,1% і склала майже 680,3
млн. грн.
Кількість вимог, врегульованих за
европротоколом, зросла на 10,3% до
показника 13 тис. шт. Сума виплат,
здійснених за європротоколом, збільшилась на 13% і становить понад 123
млн. грн. Питома вага виплат за
європротоколом у загальній кількості
виплат
34,8%, а у загальній сумі
виплат 18%.
За період з початку укладання
електронних договорів страхування в
лютому 2018 року до кінця 1 кв. 2020
року кількість електронних договорів
ОСЦПВ перевищила 1,9 млн. шт. Сума страхових платежів за такими договорами склала понад 1,5 млрд. грн.
В 1 кв. 2020 р. частка електронних договорів в загальній кількості укладе-
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них за цей період договорів страхування наблизилась до 30%.
В першому місяці 2 кв. 2020 року
показник кількості електронних договорів ОСЦПВ впевнено подолав позначку в 2 млн. шт.: на кінець квітня
2020 р. укладено 2,17 млн. електронних договорів на загальну суму 1,7
млрд. грн. Лише в квітні 2020 р. страхувальники
уклали
рекордну
кількість електронних договорів за

місяць 250 тис. шт.
Генеральний директор МТСБУ
Володимир Шевченко зауважив:
"Карантин, в якому ми живемо з середини березня, продемонстрував,
наскільки важливою виявилася робота з діджітальної трансформації галузі ОСЦПВ. Цифрові рішення допомогли зберегти організованість роботи страхових компаній і можливість
продовжувати якісно обслуговувати

Ê³ëüê³ñòü åëåêòðîííèõ äîãîâîð³â ÎÑÖÏÂ íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì,
ëþòèé 2018- êâ³òåíü 2020
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клієнтів. Буквально через кілька
днів після запровадження карантину ми провели опитування страховиків, щоб зрозуміти, як змінилася
їх робота в нових умовах, і розповісти українським автовласникам,
що зроблено для того, аби вони могли
незважаючи на кризу, зручно та
безпечно укладати, переукладати
договори ОСЦПВ, оформляти ДТП і
отримувати страхові виплати.
Отримані нами відповіді показали, що страхові компанії, які працюють в ОСЦПВ, швидко адаптувалися. Вони запропонували клієнтам,
одержувачам страхових виплат,
партнерам, співробітникам цілу систему цифрової підтримки: комунікації та консультації через сучасні діджітальні канали, укладання
електронних договорів ОСЦПВ,
електронний європротокол, можливість віддаленого надання інформації про обставини страхового випадку, системи віддаленої роботи
для персоналу тощо".
Кількість укладених договорів
міжнародного страхування "Зелена
картка" в 1 кв. 2020 р. дещо знизилась ( 2,25%) у зв'язку з обмеженням
трансграничного автомобільного руху, викликаного пандемією коронавірусу, і склала 207,8 тис. шт., сума нарахованих страхових премій за
ними становить 356,8 млн. грн.
( 21,3%).
За договорами міжнародного
страхування врегульовано 1711 вимог на суму понад 4,2 млн. євро. Це
перевищує показники відповідного
періоду 2018 року на 39,2% за
кількістю та на 78,9% за сумою врегульованих вимог.
В 1 кварталі 2020 МТСБУ виплатило постраждалим в ДТП з гарантійних фондів Бюро більше 52,7
млн. грн, загальна кількість виплат
склала 1694 шт. Кількість виплат у
порівнянні
з
показниками
відповідного періоду 2019 р. залишилась незмінною, сума виплат зросла
на 9,1%.
Найсуттєвішою статтею виплат
залишаються виплати за власників
незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП,
не маючи чинного полісу ОСЦПВ).
Питома вага таких виплат у загальній кількості склала 56,1%, у загальній сумі 60,9%. Кількість виплат за власників незабезпечених ТЗ
склала 951 шт. (+17,4% до показників
1 кв. 2019 р.), сума виплат 32, 3 млн.
грн. (+9,6%).

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çä³éñíåííÿ ÎÑÀÖÂ â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2016-2020

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çä³éñíåííÿ ÎÑÀÖÂ â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2016-2020

Îñíîâí³ ïîêàçíèêè çä³éñíåííÿ ÎÑÀÖÂ â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2016-2020
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Ще одна суттєва стаття
виплати за водіїв пільгових категорій, питома вага яких у загальній кількості зросла більше
ніж на 2 в.п.: з 14,76% в 1 кв. минулого року до 16,71% в 1 кв.
2020 р. Протягом 1 кв. МТСБУ
здійснило за таких водіїв 282
виплат на загальну суму майже
8,6 млн. грн. Кількість виплат
зросла на 13,2%, сума на 10%.
За
зобов'язаннями
по
ОСЦПВ страховиків, що визнані
банкрутами, з фондів МТСБУ в
1 кв. 2020 р. зроблено 368 виплат
на загальну суму майже 7,9 млн.
грн. Частка таких виплат у загальній кількості становить
21,7%, у загальній сумі 14,9%.
"Кризові явища, що припали
на 1 й квартал цього року, поставив галузь автострахування,
всю країну та світ перед викликами, з якими ми раніше не стикались. Завдання МТСБУ зараз
консолідувати зусилля страховиків по підтримці нормальної роботи ринку ОСЦПВ і "Зеленої картки".
Вже запроваджено низку заходів, що допоможуть страховикам ОСЦПВ у період кризи,
викликаної пандемією коронавірусу. Зокрема, це стосується спрощення процедури формування та використання додаткових гарантійних фондів
МТСБУ з метою підтримки
ліквідності компаній членів Бюро. Також МТСБУ приєднується до ініціатив щодо спрощення
процедур прийому документів
для отримання страхової виплати,
ослаблення
вимог
з
фінмоніторингу, внесення ряду
законодавчих змін, які повинні
полегшити роботу галузі, і продовжує активну діджитальну
трансформацію ОСЦПВ", зауважив Генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко.

Äàí³ ùîäî âèïëàò ç ÔÇÏ ÌÒÑÁÓ çà 1 êâ. 2019-2020

Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ ðåãëàìåíòíèõ âèïëàò çà íåçàñòðàõîâàíèìè ÒÇ

Ñòðóêòóðà âèïëàò ç Ôîíäó çàõèñòó ïîòåðï³ëèõ çà ñóìîþ, %

Ïîêàçíèêè çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñòðàõóâàííÿ â ñ³÷í³-áåðåçí³ 2017-2020
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Страховики ОСЦПВ наполягають на
відхиленні проекту Закону України про
внесення зміни до Закону України "Про
відкритість використання публічних
коштів", яким кошти приватних страхових компанійчленів МТСБУ прирівняні
до публічних коштів. Відповідний законопроект зареєстрований Верховній Раді
10 липня 2020 р. за №3829.
Нормами законопроекту кошти приватних страхових компаній членів
МТСБУ прирівнюються до категорії
"публічних коштів". До публічних коштів
належать кошти державного бюджету,
бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів,
Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також кошти суб'єктів
господарювання державної і комунальної
власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності. Розпорядниками
бюджетних коштів можуть бути бюджетні установи в особі їх керівників згідно
норм Бюджетного Кодексу.
Генеральний директор Асоціації
"Страховий бізнес" Вячеслав Черняховський прокоментував:
"У пояснювальній записці до законопроекту мова йде про те, що вимоги, закладені у документ, викликані загальносуспільною потребою забезпечення
публічного доступу та інформаційної
відкритості щодо використання публічних
коштів коштів платників податків України, які витрачаються МТСБУ.
Те, що кошти МТСБУ в жодному разі
не є "коштами платників податків" це окреме питання, яке представники МТСБУ
та ринку вже роз'яснили депутатам
профільного комітету у ході зустрічі з
приводу цього законопроекту.
На що одразу хотілося б звернути увагу: з власної ініціативи МТСБУ вже
декілька років забезпечує доступність та
прозорість інформації про показники
діяльності МТСБУ і компаній членів Бюро, які здійснюють страхування ОСЦПВ,
при цьому надається набагато більш деталізована інформація, ніж встановлено
вимогами чинного законодавства.
Інформація про використання коштів
гарантійних фондів МТСБУ також є
публічною: вона регулярно (щоквартально) аналізується та оприлюднюється на
сайті МТСБУ, на сторінці Бюро в соціальних медіа, в ЗМІ. Таким чином, зауваження про недостатність викритої інформації
з цього питання є абсолютно безпідставними, вона доступна кожному громадянину країни".

Зараз професійні об'єднання учасників ринку, Асоціація "Страховий бізнес"
та "Ліга страхових організацій України",
готують листа до ВР з детальним обґрунтуванням позиції представників ринку
ОСЦПВ щодо норм законопроекту №3829
та з проханням відхилити документ.
Представники ринку ОСЦПВ зауважують, що "аналіз змісту законопроекту
дозволяє констатувати, що порушені у ньому питання суперечать Конституції України, Бюджетному кодексу України та
Законам України "Про страхування" та
"Про ОСЦПВ". У концептуальному плані
законопроект є досить вразливим до критики і має ознаки штучного та неправомірного розширення визначення поняття "публічні кошти", шляхом включення
до їх визначення коштів (фондів), джерела яких мають виключно приватний характер".
Чому страховики ОСЦПВ наполягають на відхиленні законопроекту?
1. Кошти МТСБУ не є публічними
коштами, оскільки мають інше джерело:
це кошти приватних страхових компаній членів Бюро. Джерела формування
фондів МТСБУ визначені у законі України "Про ОСЦПВ".
В переліку джерел відсутні бюджетні
кошти, що виключає можливість доповнення переліку публічних коштів коштами МТСБУ. МТСБУ є юридичною особою,
що утримується за рахунок коштів страховиків (відповідно до ст. 13 закону "Про
страхування").
Діяльність МТСБУ врегульована галузевим законом "Про ОСЦПВ", (ст. 39),
таким чином порядок і умови формування
централізованих страхових резервних
фондів вже унормовані окремим законом.
2. Згідно зі ст. 43 закону "Про ОСЦПВ"
кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів
МТСБУ, є коштами страхових резервів з
ОСЦПВ, тобто є приватною власністю
страховиків членів МТСБУ, а Бюро
здійснює управління централізованими
страховими резервними фондами, що
створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього
функцій (п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 закону
"Про ОСЦПВ").
Виходячи з цього, вимога надання статусу публічних коштів приватним коштам
страховиків є посяганням на приватну
власність і порушує ст. 41. Конституції України, згідно якої "кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, і ніхто не
може бути протиправно позбавлений права власності".
3. Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу

України юридична особа публічного права
створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади,
органу Автономної Республіки Крим або
органу місцевого самоврядування; порядок утворення та правовий статус осіб
публічного права встановлюється Конституцією України та законом. Розпорядчий
акт індивідуальної дії щодо створення
об'єднання страховиків МТСБУ не приймався, і в жодному законі не визначено,
що МТСБУ є особою публічного права.
4. Взаємовідносини держави та страховиків визначені ст. 41 закону "Про страхування": страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава за зобов'язаннями страховика. Держава гарантує дотримання і захист майнових та
інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у
здійсненні страхової діяльності.
Нагадаємо, що останні п'ять років
(2015 209 р.р.) МТСБУ зробило понад 22,6
тис. виплат постраждалим в ДТП з фонду
захисту постраждалих (ФЗП) Бюро на загальну суму 623 млн. грн. Зокрема, за незастрахованих винуватців ДТП сплачено
435 млн. грн., за страхові компанії, що визнані банкрутами, та за неплатоспроможні
СК, які пішли з ринку, не виконавши зобов'язань перед постраждалими, разом
сплачено близько 140 млн. грн. За 1
півріччя 2020 р. МТСБУ здійснило 3154
виплат з гарантійних фондів Бюро на суму понад 104,3 млн. грн. Постраждалі в
ДТП, які отримували виплати з гарантійних фондів МТСБУ, високо оцінюють швидкість та якість процедури врегулювання (згідно даних опитування, проведених в 2019 р.).
Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко прокоментував: "Прозорість та доступність інформації про
діяльність ринку ОСЦПВ та роботу
МТСБУ один з наших головних принципів, якого ми неухильно дотримуємось.
Треба зауважити, що в сфері ОСЦПВ
є багато питань, вирішення яких могло б
суттєво покращити рівень захисту всіх
учасників дорожнього руху в країні. В
першу чергу, це підвищення страхових
сум з ОСЦПВ, перегляд норм щодо виплат за страхові компанії, які припинили
діяльність, не виконавши своїх зобов'язань перед постраждалими в ДТП.
Для цього потрібна повноцінна модернізація профільного закону "Про
ОСЦПВ", і ми закликаємо представників
влади, зокрема народних депутатів, сконцентрувати увагу на розробці та прийнятті нового проекту саме цього профільного закону, тим більше що ми вже маємо
багато напрацювань його ключових положень, які відповідають принципам Директиви ЄС".
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ÌÒÑÁÓ âèêðèëî ñïðîáè øàõðàéñòâà çà êîðäîíîì ïðè
îôîðìëåíí³ ÄÒÏ çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ àâòîìîá³ë³â
До МТСБУ разом зі страховими компаніями провело
низку заходів щодо виявлення можливого страхового
шахрайства при оформленні ДТП за допомогою
європротоколу на території Республіки Угорщина.

Службою безпеки МТСБУ разом із
страховими компаніями при проведенні
моніторингу страхових виплат здався
підозрілим той факт, що в деяких випадках між моментом укладання "Зеленої
картки" в пункті пропуску на державному кордоні між Україною та Угорщиною
та моментом настання ДТП проходив
незначний проміжок часу, за який
фізично неможливо було подолати
відстань між кордоном та околицями Будапешту, де відбулось ДТП.
Службою безпеки МТСБУ за цією
ознакою було проведено аналіз всіх заявлених вимог, сплачених страховиками повними членами МТСБУ за міжнародними договорами страхування "Зелена картка" за січень 2018 березень
2020 р. щодо компенсації шкоди, заподіяної внаслідок ДТП на території
Угорщини з вини автомобілів, зареєстрованих в України.
В результаті проведеного аналізу
встановлено 86 випадків можливих шахрайських дій, які полягали у оформленні
фіктивних ДТП на території Угорщини.
З метою протидії страхового шахрайству МТСБУ було проведено комплекс заходів щодо проведення ретельної
перевірки обставин укладання договорів
"Зелена картка" та обставин ДТП, які
відбулись за цими договорами. В ході та-
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кої перевірки, серед інших дій, страховики взяли письмові пояснення у страхувальників, з вини яких відбулись ДТП
за кордоном.
В результаті було виявлено низку
випадків з наявними ознаками шахрайських дій щодо оформлення фіктивних ДТП за території Угорщини,
скоєних тією ж самою групою осіб.
По виявлених фактах можливого
шахрайства відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.3, ст.
190 Кримінального Кодексу України.
(Шахрайство, вчинене у великих
розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки карається позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років).
Зараз Національна поліція зробила
запити до компетентних органів Республіки Угорщина про міжнародну правову допомогу з метою проведення допиту інших учасників ДТП, по яких є підозри щодо їх фіктивності. Також МТСБУ
надіслало запит до Бюро Автострахування Угорщини, яке в свою чергу, звернулось до правоохоронних органів
країни. Співробітники правоохоронних
органів Угорщини перевірять, чи були
отримані у тих випадках, де є підозри

щодо можливих шахрайських дій, українськими автовласниками довідки від
поліції, які посвідчують факт та обставини ДТП.
Нагадаємо, що з лютого 2019 р.
Державна Прикордонна Служба України розпочала перевірку в автоматичному режимі наявності та чинності
страхових сертифікатів "Зелена картка" під час перетину кордону на виїзд
українськими автовласниками. Такі
перевірки здійснюються шляхом запиту до Централізованої бази даних
(ЦБД) МТСБУ та мають місце на всіх
пунктах перетину державного кордону. Їх запровадження звело майже до
нуля випадки виявлення фальшивих
чи фальсифікованих страхових сертифікатів "Зелена картка" або спроби
переткнути кордон без чинного полісу
міжнародного страхування. Результатами запровадження автоматизованих перевірок також стало значне
зростання кількості укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка" (+43,6% в 2019 р. у
порівнянні з 2018 р) та страхових платежів за ними (+26,8%).
Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко зауважив: "Незважаючи на карантин, МТСБУ проводить
заходи в рамках проекту "СТОПфальшивка". Ми продовжуємо будувати системну роботу з протидії страховому
шахрайству. Її результати мають велике
значення як для страховиків ОСЦПВ,
чий бізнес не зазнає шкоди від шахраїв,
так і для українських автовласників, які
мають ще більше підстав довіряти ринку
страхування".

Àâòîñòðàõóâàííÿ

"Çåëåíà êàðòêà" ç ëèïíÿ 2020 ñòàëà "á³ëîþ" ïîë³ñ ìîæíà êóïèòè îíëàéí ³ ðîçäðóêóâàòè âäîìà
Після багатьох років роботи Генеральною Асамблеєю Ради
Бюро (міжнародний орган, який регулює формат і структуру
документа "Зелена картка" для 48 країн, що беруть участь в
міжнародній Системі Green Card) затвердив рішення, що з
липня 2020 року страховий сертифікат на автомобіль може
бути згенерований в форматі PDF, відправлений
електронною поштою і обов'язково роздрукований в чорно
білому і односторонньому форматі А4.
Це ще один крок до повної міжнародної перевірки страхування будь якого
транспортного засобу, незалежно від його національності, за допомогою цифрових засобів. Принаймні, сертифікат
Green Card більше не буде обов'язковим
для друку зеленим кольором, а також не
обов'язково його роздруковувати страховою компанією наприклад, застрахований може зробити це так само, як це
відбувається з авіаквитками або ж/д
квитками. Нацкомфінпослуг 30 квітня
2020 року своїм Розпорядженням №841
затвердила зразок візуальної форми і
технічний опис форми бланка поліса, що
підтверджує укладання електронного договору міжнародного страхування "Зелена карта".
Які вимоги повинні дотримуватися:
Роздруківка на зеленому папері і з 1
липня 2020 року також ще на білому папері (кольори, відмінні від білого і зелено-

го, не допускаються і позбавляють законної сили страхову картку)
Розмір паперу: A6, макс. A4
Колір шрифту чорний
Безпомилкова роздруківка (в разі
смуг або інших помилок друку процес
повинен бути повторений)
Нове "Міжнародне автострахування"
або "Зелена картка" повинна як і раніше
відповідати моделі, запропонованій
Green Card. Деякі варіації допускаються,
якщо модель відповідає специфікаціям, а
компанія емітент отримала "поліс для
друку" зі свого національного страхового
бюро. "Міжнародна страхова картка"
дійсна тільки при її друку. Подання страхової картки на екрані мобільного пристрою не допускається.
Електронний поліс страхування "Зелена карта" з'явиться в Україні з 2020 року. Генеральною Асамблеєю Ради Бюро
"Зелена картка" 14 червня 2019 року було прийнято рішення за зміну формату

міжнародного страхового сертифікату.
Національним Бюро, які приймають
відповідне рішення, дозволяється перейти від існуючого зараз, звичного сертифіката зеленого кольору (від якого
поліс і отримав свою назву) до чорно білого бланка для можливості роздруківки електронного сертифіката на
звичайних принтерах.
З 1 липня 2020 року бланки нового
формату повинні прийматися всіма органами, контролюючими дорожній рух і
автомобільне переміщення між країнами
системи "Зелена картка", повідомили в
МТСБУ. Зараз йде процес адаптації
внутрішніх документів Бюро до нових
вимог і комунікація з представниками
органів державної влади країн членів
системи по забезпеченню акцепту чорно білих бланків.
Запланований перехід на новий формат бланка поліса "Зелена картка" фактично перший крок до скасування
"папірців" в рамках всієї системи, до повної діджіталізаціі і трансформації документообігу в електронну форму. І це дуже зручно для водіїв, які відправляються
за кордон на автомобілі: договір можна
буде укладати в електронній формі, дистанційно, без візиту в офіс страховика,
легко вирішуватимуться ситуації, коли
сертифікат, наприклад, забули вдома або
втратили його можна буде знайти в базі
національного Бюро "Зелена картка" і
просто роздрукувати знову.

ÌÒÑÁÓ çä³éñíþâàòèìå âèïëàòè ïî çîáîâ'ÿçàííÿõ
ñòðàõîâèêà "ÃÀËÈÖÜÊÀ"
МТСБУ розпочинає врегулювання
страхових випадків за зобов'язаннями
СК "ГАЛИЦЬКА". 2 липня 2019 року
компанія втратила право укладати
договори ОСЦПВ у зв'язку з втратою
статусу асоційованого члена МТСБУ.
Відшкодування за невиконаними
зобов'язаннями
страховика
буде
здійснюватися як спосіб виконання
МТСБУ зобов`язання з повернення
страховику залишку коштів його
гарантійного внеску у фонді захисту
потерпілих. Такі виплати не відносяться
до регламентних виплат і здійснюються
МТСБУ добровільно на підставі
порядку, встановленому бюро.
Прийом документів для виконання
зобов'язань за СК "ГАЛИЦЬКА" буде
здійснюватися в період з 01.06.2020 по
30.09.2020. Документи необхідно наді-

слати поштою на адресу МТСБУ: 02002,
Київ 2, а/с 272.
Граничну суму відшкодування за
зобов'язаннями на одного потерпілого
визначить Президія МТСБУ з
урахуванням отриманих бюро заяв, які
прийняті до розгляду, та розміру
наявного залишку коштів гарантійних
внесків страховика до фонду захисту
потерпілих.
Виплати страхових відшкодувань за
шкоду, заподіяну майну потерпілих,
здійснюватимуться з урахуванням
наступного:
заява про виплату страхового
відшкодування подається фізичною
особою потерпілим
або
його
представником чи спадкоємцем;
договір страхування укладено не
пізніше ніж 02.07.2019, початок дії такого

договору не пізніше 02.07.2019;
шкода нанесена життю, здоров'ю
або майну потерпілого фізичної особи;
одержувачем виплат є виключно
потерпілі
фізичні особи, яким
заподіяна шкода,
їх законні
представники, визначені у ч.ч. 1 та 2 ст.
242 Цивільного кодексу України, чи
спадкоємці;
страхові виплати здійснюються за
заявами, що надійдуть до МТСБУ до
30.09.2020;
виплати страхового відшкодування за шкоду, заподіяну майну
потерпілих фізичних осіб, здійснюються у розмірі оціненої шкоди, але не
вище граничної суми виплати страхового відшкодування на одного
потерпілого.
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Êàðàíòèí

ßê çì³íèëàñü ðîáîòà óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèê³â
ó ïåð³îä êàðàíòèíó

Відповідно до рішення Уряду з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. заборонено роботу суб'єктів господарювання, яка
передбачає приймання відвідувачів, крім
роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, провадження
банківської та страхової діяльності.
Таким чином, страхові компанії продовжують працювати і виконувати свої
зобов'язання перед клієнтами та постраждалими.
Як відбувається робота страховиків
ОСЦПВ в умовах карантину?
1. Забезпечується посилений режим
дезінфекції у офісах: обробка дезінфекторами приміщень, підлоги, всіх поверхонь,
кварцювання чи інше обеззараження
повітря.
Співробітники СК працюють в масках
та рукавичках, допускаються до роботи
лише ті, хто не має жодних ознак ОРВІ чи
простудного захворювання. Працівники,
хто перебував за кордоном (або чиї
близькі родичі перебували) останнім часом, не допускається до роботи і залишаються вдома в карантині.
Таким чином забезпечується максимальний рівень безпеки для відвідувачів
офісів страховиків та співробітників страхових компаній.
2. Частина компаній для скорочення
кількості особистих комунікацій організували спеціальні скриньки для прийому кореспонденції, аби страхувальники чи
постраждалі могли залишити документи,
не відвідуючи офісу страховика та не контактуючи із співробітниками. Деякі компанії повністю припинили особистий
прийом громадян, але чітко та безперебійно працюють, надаючи консультації
та приймаючи документи звичайною або
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електронною поштою чи через інші електронні канали комунікацій.
3.
Організований
дистанційний
прийом споживачів з використанням сучасних каналів віддаленої комунікації (телефон, Skype, Viber, інші месенджери).
Документи щодо події, що має ознаки
страхового випадку, можна оформити самостійно або за допомогою консультацій
страховика і передати дистанційно. У
більшості страховиків на сайтах є
відповідні інструкції щодо дистанційної
передачі документів та налаштоване необхідне програмне забезпечення. Частина
страховиків ОСЦПВ у зв'язку з кризовою
ситуацією дозволяє подавати копії документів (скани, фотокопії) он лайн, а
оригінали документів готові приймати
пізніше, після закінчення карантину.
4. Також окремі компанії дозволили
клієнтам самостійно проводити огляд
пошкодженої автівки шляхом фото та
відео фіксації пошкоджень у випадках,
коли немає підстав щодо об'єктивності наданої інформації або відсутні складні обставини випадку. Більшість страховиків не
вимагають зараз приїздити до офісу страхової компанії для огляду автомобіля, за
домовленістю с представником СК такий
огляд можна організувати у будь якому
зручному місці, зокрема, на безпосередньо на СТО.
5. Звертаємо увагу, що відповідно до
норм закону "Про ОСЦПВ" інформація
про подію, що має ознаки страхової, має
бути подана до страхової компанії протягом 3 х робочих днів з моменту ДТП, але в
законі не йдеться про те, що інформація
має бути подана особисто до офісу страховика! Відповідно за вимог закону, страховик фіксує телефонне повідомлення про
ДТП, яке є підтвердженням факту
повідомлення про страховий випадок, і таке повідомлення підлягає тривалому

зберіганню. Тож повідомляйте про ДТП за
телефоном або звичайним листом.
"Загальна порада відкрито спілкуйтесь із страховиком, з яким укладаєте договір ОСЦПВ чи від якого отримуєте страхове відшкодування. Страхові компанії
зараз роблять все можливо, аби знизити
ризик зараження коронавірусом для
відвідувачів та співробітників, то ж запроваджена ціла низка заходів, що сприяє
віддаленому врегулюванню. Які саме умови пропонує ваш страховик дізнавайтесь
у нього. У більшості страховиків інформація щодо роботи у в умовах карантину
викладена на сайті компанії, також вони
завжди готові відповісти на ваші питання
за телефоном, скайпом, вайбером, іншими
електронними каналами комунікацій",
зауважив Володимир Шевченко, генеральний директор МТСБУ.
Поради страхувальникам щодо укладання договорів ОСЦПВ та врегулювання страхових подій під час карантину:
1. Для укладання чи переукладання
договору ОСЦПВ користуйтесь електронним полісом ОСЦПВ, бо це не потребує
візиту до офісу страховика.
Якщо маєте складності з оформленням електронного полісу, співробітники
страхової компанії, агент чи брокер дистанційно допоможуть вам вирішити питання.
2. У разі ДТП у всіх випадках, що
підпадають під умови врегулювання за
європротоколом, користуйтесь ним для
оформлення ДТП, це позбавить необхідності викликати поліцію, відповідно,
знизить кількість контактів та ризик зараження для вас, інших учасників ДТП та
співробітників Національної поліції.
3. Ідеальний варіант оформлення ДТП
в поточних умовах електронний європротокол. Нагадуємо, що для його використання також необхідно, щоб обставини
ДТП відповідали умовам врегулювання за
європротоколом.
4. Якщо оформлення ДТП за європротоколом неможливе, дійте за звичайним
алгоритмом. Зателефонуйте до власної
страхової компанії так компанії винуватця, яка має здійснювати страхове відшкодування, аби дізнатись всі деталі процедури врегулювання в умовах карантину.
5. Бережіть себе і не наражайте на небезпеку оточуючих. У разі непередбачуваних обставин (наприклад, ви раптово
відчули симптоми застуди чи ОРВІ, коли
планували навести візит до офісу страховика)
зв'яжіться з страховиком та
повідомте про ситуацію, що виникла.
Впевнені, вам будуть готові піти назустріч
і запропонувати шляхи вирішення проблеми.

Êàðàíòèí

ßê á³çíåñ áóäå âèõîäèòè ç êàðàíòèíó? 62% êîìïàí³é
â Óêðà¿í³ ðîçãëÿäàþòü ïåðåõ³ä íà â³ääàëåíó ðîáîòó
Більше половини українських компаній (62%) розглядають варіант повного або часткового переходу на віддалену або позмінну роботу, свідчать дані
опитування Європейської бізнес
асоціації, в якому взяли участь
керівники 105 підприємств.
За результатами дослідження
ЄБА, 35% компаній готові повернутися
в офіси, 16% повідомили, що вже відновили роботу або ж зовсім не зупиняли
її на період карантину через особливості діяльності. 15% не планують поки
повернення в офіс або ще не визначилися з остаточною датою.
Сьогодні бізнесу потрібно від держави: зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, введення
виплат допомоги співробітникам на
фонд соцстраху з першого дня хвороби
та скасування штрафів за порушення
податкового законодавства до кінця
року.
Щоб досягти докарантинного рівня
розвитку, на думку 20% підприємців,
потрібно півроку, для 39% близько року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7%
більше двох років, тільки 4% опитаних не втратили темпи розвитку під
час карантину.
Впровадити гнучкий або позмінний
графік роботи планують 42% опитаних
директорів, ще 13% будуть рекомендувати співробітникам продовжувати роботу з дому.

25% опитаних готується до поетапного виходу з карантину з 25%
співробітників до 50%. При цьому більшості компаній вдалося зберегти зарплату співробітникам незмінною про
це повідомили 63% респондентів, тоді
як 23% відзначили скорочення зарплат, 7% збільшення. Ще 3% компаній
відправили деякі категорії працівників
у неоплачувану відпустку.

82% зберегли персонал в незмінному складі, а 8% знаходяться в пошуку
нових співробітників, тоді як 11% скоротили
штат.
36%
керівників
підприємств вказали на зниження доходів на 20%, ще 28% на 20 50%, і 18%
на 50 75%.
Тільки 11% опитаних повідомили,
що ніяких змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%.

Äîñë³äæåííÿ ñòðàõîâèê³â: 67% îïèòàíèõ
çíàéøëè ñâîþ äðóãó ïîëîâèíó íà ðîáîò³
Страховики опитали HR фахівців, керівників і співробітників 100
компаній. Опитування показало, що
52% співробітників хоча б раз заводили романтичні відносини на
службі, при цьому у більшості такі
відносини закінчилися весіллям. 37%
з тих, у кого був службовий роман,
займають керівні посади, а 63% є менеджерами середньої ланки.
Найчастіше відносини зав'язувалися під час спільних відряджень
(68%), корпоративів (20%), роботою

над спільним проектом (7%). Також
5% зізналися, що роман почався зі
спілкування і взаємних лайків в
соціальних мережах.
Більше
половини
опитаних
керівників (52%) в цілому не проти
службових романів між підлеглими,
але у позаробочий час. При цьому
переважна більшість HR фахівців
(86%) не підтримують романтичні
відносини між працівниками. Основна причина ризик уходу потрібної
людини через "кризу у відносинах".

Сучасні жителі мегаполісів
настільки зайняті роботою, що у них
часто просто не залишається часу на
особисте життя поза офісом. У деяких західних компаніях існують правила, що забороняють відносини між
колегами, зокрема, між керівниками
і підлеглими. Компанії більш лояльні
до службових романів, якщо вони не
позначаються на ефективності роботи співробітників і не впливають негативно на атмосферу в колективі.
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Åêîíîì³÷íèé åôåêò óðàãàíó Êàòð³íà, ÿêáè â³í ñòàâñÿ
ñüîãîäí³, îö³íþºòüñÿ ó $200 ìëðä.
Згідно нового звіту Swiss Re Institute, економічні збитки
можуть скласти до $200 млрд., якщо ураган Катріна
обрушиться на Новий Орлеан в 2020 році, що більш ніж на
$40 млрд. більше, ніж в 2005 році. З поправкою на інфляцію,
економічні втрати від "Катріни" складають приблизно $160
млрд, збитки страхової галузі близько $86 млрд, що є
найбільшим глобальним страховим збитком в історії.
Але хоча "Катріна" на сьогоднішній
день залишається найдорожчою стихійної катастрофою для світової страхової
індустрії, існують інші ймовірні сценарії,
які можуть привести до ще більших
збитків.
Взявши застраховану вартість руйнувань Катріни, страхові компанії виплатили $41 млрд за 1,7 млн позовів про відшкодування збитків житловим, комерційним і
автомобільним об'єктам в США і ще $8
млрд за збиток офшорним енергетичним
об'єктам в Мексиканській затоці.
Ці збитки, разом з $16,3 млрд застрахованих державою збитків в рамках
Національної програми страхування від
повеней Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA NFIP), призвели до того, що загальний застрахований
збиток Катріни склав більше $65 млрд,
або $86 млрд з урахуванням інфляції.
"Різниця між загальним економічним
збитком Катріни і застрахованим збитком
ілюструє розрив у страховому захисті від
стихійних лих, який виникає через неза-
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страховані збитки",
наголошується в
звіті Swiss Re. "У разі урагану Катріна
"геп" був викликаний недострахуванням
майнових ризиків від повеней".
Однак оцінка нинішніх втрат, заснована виключно на інфляції, не враховує багато інших умов, які можуть вплинути на
те, як подія, подібна Катріні, це стосується в 2020 році змін населення прибережних районів, а також зміни клімату.
Грунтуючись на своїй ймовірнісній
моделі втрат від тропічних циклонів,
Swiss Re вважає, що, якщо "Катріна" обрушиться на США в 2020 році з таким же
вітром і штормовим наганянням, що і в
2005 році, економічні втрати можуть перевищити $175 млрд.
Аналогічним чином, він підраховує,
що тільки в США застраховані приватно
збитки можуть зрости до $60 млрд, не
включаючи збитки від офшорів в Мексиканській затоці або збитки для NFIP.
Ці цифри показують, що, незважаючи
на меншу чисельність населення Нового
Орлеана і посилену систему захисту від

повеней, очікується, що економічні втрати
від таких стихійних лих, як Катріна, будуть продовжувати рости. А облік впливу
зміни клімату може призвести до ще більшого зростання витрат.
Наприклад, сценарії зміни клімату,
такі як підвищення рівня моря на 6
дюймів або збільшення швидкості вітру
Катріни на 5 миль в годину (що, в свою
чергу, призведе до посилення штормового
нагону), можуть призвести до застрахованого збитку в розмірі до $65 млрд і економічним збиткам понад $200 млрд.
"Приклади сценаріїв тут ілюструють,
як змінився ландшафт ризиків за останні
15 років через зміни факторів небезпеки,
схильності і захисту", кажуть у Swiss Re.
"Хоча Катріна та її варіанти показують
абсолютний потенціал втрат, який створюється тропічними циклонами при поточних і майбутніх кліматичних сценаріях, все ж важливо відзначити, що цей
потенціал затьмарюється аналогічною
подією, що зачіпає більш густонаселений
регіон з великими житловими і комерційними активами, такими як Округ
Майамі Дейд, Флорида або Х'юстон чи
Техас".
Надалі динамічне відстеження ландшафту ризиків має першорядне значення
для будь якої оцінки ризику тропічних
циклонів, оскільки кілька процентних
пунктів зміни на рік таких факторів
швидко накопичуються, що призводить
до величезного збільшення ризику природних катастроф і зростання страхових
виплат для галузі.

$24,8 ìëðä.
Ïóáë³÷íî çàðåºñòðîâàí³ çáèòêè íàéá³ëüøèõ ñâ³òîâèõ
ñòðàõîâèê³â òà ïåðåñòðàõîâèê³â, ïîâ'ÿçàí³ ç COVID 19,
çá³ëüøèëèñÿ ìàéæå íà 23% äî $24,8 ìëðä.
Çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â çàëèøàºòüñÿ íèæ÷å, í³æ á³ëüø³ñòü
îïóáë³êîâàíèõ îö³íîê ðèíêîâèõ âòðàò, ÿê³ âàð³þþòüñÿ â³ä
$30 äî $80 ìëðä.
Ó ÷èñëî êîìïàí³é, ÿê³ îòðèìàëè íàéá³ëüø³ ïóáë³÷í³ çáèòêè,
âõîäÿòü Lloyd's of London íà ñóìó $3,65 ìëðä (ñåðåäíÿ
òî÷êà ä³àïàçîíó ðèíêîâèõ çáèòê³â), Swiss Re íà $2,5 ìëðä ³
AXA íà $1,7 ìëðä. Äàë³ éäóòü Munich Re ($1, 66 ìëðä.),
Chubb ($1,37 ìëðä.), Zurich ($750 ìëí), Allianz ($724
ìëí), SCOR ($530 ìëí).
Çàãàëüí³ âòðàòè ñòðàõîâî¿ ñôåðè áóäóòü áàãàòî â ÷îìó
çàëåæàòè â³ä ðåçóëüòàò³â ñóäîâèõ ïîñòàíîâ ïðî
ïðèçóïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ (BI).

Êàðàíòèí

Êëþ÷îâ³ ðèçèêè äëÿ ñòðàõîâèê³â ³ ïðîãíîç îö³íêè
âòðàò â³ä ïàíäåì³¿ COVID-19 â ñâ³ò³

На думку Willis Re, брокерського
підрозділу Willis Towers Watson
(WTW), загальні збитки страхової та
перестрахової галузі для ключових
класів бізнесу від COVID 19 будуть в
діапазоні від $30 до $100 млрд.
Цей приблизний консенсус в цілому узгоджується з оцінками, опублікованими WTW, в результаті чого втрати
по "помірного" сценарію становлять
$32 млрд., а за "песимістичним" сценарієм $80 млрд.
До теперішнього часу страховики
зарезервували тільки $4 млрд. втрат
від COVID 19, причому витрати значно варіюються між окремими компаніями через складність збитків.
Willis Re не вважає несподіваним
широкий діапазон можливих втрат,
враховуючи відмінності в асортименті
продуктів між різними перестраховиками. Але, зокрема, були також
розбіжності аналітиків щодо того, чи
буде збиток від пандемії рости або в
прогнозах вони вже враховані.
Ключовим невідомим є покриття
переривання бізнесу. Представлені
оцінки охоплюють загальні напрямки
страхування, які, на думку WTW, негативно вплинуть на поточну кризу. До
них відносяться класи переривання
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бізнесу, непередбачені обставини,
D&O, практика працевлаштування,
загальна відповідальність, іпотека,
торговий кредит і поручительство, а
також захист працівників.
Діапазон оцінки збитків в $30 100
млрд. обумовлений декількома категоріями втрат або ризиків для страхової галузі.
Це включає покриття непередбачених обставин для великомасштабних

заходів щодо скасування подій, торгових кредитів, поручительств і політичних ризиків, які охоплюють ризик платежів за торговельною дебіторською
заборгованістю або ризик від втручання іноземного уряду, а також покриття
відповідальності директорів (D & O) і
посадових осіб судовими позовами, які
можуть бути викликані підготовкою
компаній і реагуванням на пандемію.
Також враховується покриття
відповідальності роботодавців, що випливає з судових позовів, які можуть
виходити
від
звільнених
співробітників, які заявляють про неправомірне звільнення або дискримінації, пов'язаних із загальною
відповідальності, що виникають в результаті судових позовів, які стверджують, що компанії допускають передачу інфекції, і компенсації за
працівників, які вважаються "істотними" і які є потерпілими.
Втрати в разі непередбачених
збитків від переривання бізнесу залишаються вельми невизначеними,
оскільки вони, як правило, виключаються відповідно до стандартних умов
договорів страхування, але тип покриття різниться, і в деяких випадках
пропонувалося розширити покриття
при пандемії.
Остаточні збитки страховиків і
підприємств також будуть залежати
від того, чи можуть дії уряду (заднім
числом) визначити покриття, навіть
якщо воно було в винятки.

Ïðîãíîçè çáèòê³â, âèêëèêàíèõ COVID-19, ³ îö³íêà âòðàò â³ä çóïèíêè
á³çíåñ³â â³ä ð³çíèõ êîìïàí³é

Êàðàíòèí

Çì³íà á³çíåñ-ïðîöåñ³â ³ ñïîñîáó æèòòÿ ÷åðåç
ïàíäåì³þ ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó íîâèõ çâè÷îê
Безпрецедентні зміни бізнес операцій і способу життя, викликані пандемією COVID 19, можуть допомогти
людям виробити більш свідомі кліматичні звички, вважає Елісон Маклін,
голова відділу по поведінковим
дослідженням в Swiss Re.
Пандемія вже призела до надзвичайних змін у поведінці, оскільки
80 90% людей в світі вже дотримуються правил фізичного дистанціювання і соціальної ізоляції.
Це призвело до зниження світового обсягу викидів вуглецю на 5,5%, і
Swiss Re очікує, що багато урядів можуть використовувати ці зміни як
можливість підкреслити стійкість і
цифрову трансформацію в своїй
стратегії відновлення економіки.
Збої в роботі через коронавірус з
точки зору віддаленої роботи на дому
і мінімізації поїздок можуть також
спонукати людей переосмислити
підходи до стійких поїздок, зокрема,
оскільки технології допомагають
підтримувати нові способи роботи.
Зміна клімату впливає на частоту і
серйозність майбутніх пандемій, потенційно збільшуючи сезон передачі і
географічний діапазон для багатьох
інфекційних захворювань і, таким чином, збільшуючи шкоду життю і здоров'ю людини. Якщо COVID 19 і зміна
клімату мають руйнівний експонентний характер росту, тоді необхідно
діяти так само швидко і рішуче щодо
зміни клімату, як і в разі пандемії коронавіруса.
Давайте зосередимося на найбільшій загрозі. COVID 19 може бути
зменшений експоненціально катастрофічним ризиком зміни клімату.
Значимість цієї пандемії допоможе
людям звернути увагу на клімат і допоможе зберегти нові, сприятливі для
клімату звички.
Аналітики Swiss Re стверджують,
що на додаток до пом'якшення впливу
COVID 19 урядам необхідно виходити за рамки нових драйверів стійкого
зростання, таких як відновлення витрат на інфраструктуру.
Перестрахувальник знизив прогноз світового зростання ВВП в 2020
році з 1,2% до 3,8% у відповідь на розвиток пандемії. Вплив пандемії
COVID 19 в цьому році призведе до
зниження приблизно 6,4% від світо-

вого ВВП, причому найбільше постраждають західні країни.
Порівнюючи кризу зі спалахом
іспанського грипу 1918 року, Swiss Re
вважає, що відновлення після
COVID 19 виявиться більш складним. Наприклад, в 1918 році державні
витрати на військові дії більш ніж
компенсували падіння споживання і
приватних інвестицій, тоді як сьогодні
на сторону пропозиції впливає карантин і зупинка підприємств, і попит з
боку уряду не буде надавати подібну
підтримку.
Крім того, виробничий сектор був
важливим
двигуном
економіки
століття тому, в той час як в 2020 році
сектор послуг грає набагато важливішу роль, і "упущені" витрати на
послуги не будуть відшкодовані.
Swiss Re зазначає, що, коли
COVID 19 вперше з'явився в Китаї,
західні країни спочатку були стурбовані наслідками порушення роботи
глобальних поставок товарів і послуг.
Але оскільки вірус швидко поширився по всьому світу, ці країни зіткну-

лися віч на віч зі зростаючими витратами на охорону здоров'я, а також
витратами в результаті жорстких заходів зі стримування пандемії коронавируса.
Дослідження, в якому вивчався
вплив державних втручань в США
під час іспанського грипу, показало,
що в містах, які реагували швидко і
агресивно, спостерігалося відносне
збільшення зайнятості та обсягу промислового виробництва, а також
збільшення активів банків.
Сьогодні Swiss Re вважає, що Китай повернеться до тенденції росту
після 25% падіння в першому кварталі, в той час як США і Єврозона побачать два наступних квартали негативного зростання.
Протягом всього 2020 року
аналітики очікують, що економічна
активність в США і ЄС скоротиться
на 6,4% і 7,5% відповідно. На відміну
від цього, річне зростання в Китаї
прогнозується на рівні 3,2%, хоча і
нижчими темпами щодо його історичного зростання.
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Îáñÿã ³íâåñòèö³é â insurtech-ñòàðòàïè ñêîðîòèâñÿ
íà 54% äî $912 ìëðä.

Відповідно до звіту Willis Towers Watson, квартальна глобальна
тенденція фінансування іншуртех стартапів скоротилася більш
ніж на 50% через пандемію COVID 19. Проте, не дивлячись на
"явний вплив" спалаху на інвестиції в insurtech галузь у всьому
світі, в 1 кварталі інвестиції в старпати склали $912 млрд.
За даними Willis Towers Watson,
кількість угод за перший квартал 2020
склала 96, що на 28% більше, ніж за четвертий квартал 2019 року. З року в рік
кількість угод в першому кварталі росла
на 10%. Це було найбільша кількість інвестиційних раундів за обсягом транзакцій,
коли небудь зафіксована в Quarterly
InsurTech Briefing.
Проте, загальне фінансування скоротилося на 54%, і це зниження було обумовлено, в основному, набагато меншою

кількістю великих угод на суму $100 млн.
та більше, укладених в цьому році. В 2019
році кілька раундів по "вирощуванню"
єдинорогів допомогли 8 з 10 іншуртех стартапам інвестиціями у понад $1
млрд., що дало п'яти з них статус єдинорога. Однак в першому кварталі 2020 роки не
було жодного раунду по створенню єдинорога, а був тільки один мега раунд випуск Series D вартістю $100 млн. від Policy
Genius.
В США зафіксовано 57% угод, а в Ве-

ликобританії 10%. Потік угод в Азії знизився, але Чеська Республіка опублікувала про свою першу публічну угоду про
інвестиції в іншуртех.
Фінансування Seed та Серії A скоротилося на 9% у порівнянні з попереднім
кварталом і склало $223 млн., проте
кількість угод на ранніх етапах зросла на 3
процентних пункти до 51% від усіх угод.
Як відсоток від усього фінансування,
інвестиції на ранній стадії зросли на 12 пп.
Іншуртех проекти, що спеціалізуються на страхуванні майна і страхуванні від
нещасних випадків, збільшили свою частку в загальному обсязі фінансування до
83%, що є найбільшим розривом з фінансуванням життя і здоров'я з 3 кварталу
2016 року. На частку компаній, орієнтованих на B2B, довелося 55% зареєстрованих
угод в 1 кварталі, що на 121% більше, ніж в
4 кварталі 2019. Вартість стратегічних
інвестицій перестраховиків впала на 8% з
4 кварталу 2019 року і на 43% з пікового
рівня в 3 кварталі 2019 року.
Ясно, що COVID 19 зробив істотний
вплив на інвестиції на більш пізньому
етапі, і перестраховики обмежили свої
інвестиції. Незважаючи на дуже велике
процентне падіння в цьому кварталі в
порівнянні з минулим, ми все ще спостерігаємо велику активність на ранніх
етапах фінансування, у великій кількості
угод. Відносний спад участі перестраховиків в цьому раунді пояснює, чому ми побачили менше крупних угод, що істотно
вплинуло на загальну суму, оскільки перестраховики все частіше беруть участь
на більш пізніх етапах.

Next Insurance çá³ëüøèâ ïðåì³¿ â 2019 ðîö³ â 3
ðàçè äî $100 ìëí.
Іншуртех проект Next Insurance,
інвестором якого виступає перестраховик Munich Re, повідомив, що його
щорічні валові страхові премії виросли більш ніж в 3 рази, в результаті
чого річний розмір премій перевищив
$100 млн.
Стартап також оголосив, що штат
Нью Йорк схвалив пропозицію зі
страхування загальної відповідальності і компенсації працівникам через
їхню цифрову платформу.
Нещодавно проект Next Insurance
був оцінений в $1 млрд. після оголо-
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шення про раунді фінансування
Series C, в ході якого компанія залучила $250 млн. від Munich Re. В результаті загальна сума отриманих
інвестицій склала $381 млн.
"У 2019 Next Insurance сфокусувалася на наданні оптимального страхового рішення для клієнтів, перетворивши компанію в єдиний, повністю
цифровий проект. Ми також продовжили наше зростання, потроївши
наш страховий бізнес", сказав Гай
Гольдштейн, СЕО та співзасновник
Next Insurance. "Наша національна

присутність також значно прискорилася, оскільки тепер у нас є ліцензія
на продаж страхових продукців в
кожному штаті, і ми найняли ряд
ключових керівників, які допоможуть
нам продовжувати просувати компанію вперед".
Протягом року Next Insurance також розширила свою лінійку продуктів, запропонувавши їх понад 1300
різних видів бізнесу, в тому числі генеральних підрядників, фахівців з
фітнесу, прибиральників, аніматорів,
вчителів та фахівців з краси.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿

Lemonade çà äðóãèé êâàðòàë 2020 ðîêó çá³ëüøèâ
IFP-ïðåì³¿ íà 115% äî $155 ìëí.

Іншуртех стартап
Lemonade
опублікував результати за другий
квартал 2020 року, повідомивши про
зниження чистого збитку на 9% і зростання премій (IFP агрегований показник премій за весь період) на 115%.
Компанія повідомила про чистий
збиток у розмірі $21 млн. за другий
квартал в порівнянні з чистим збитком
в розмірі $23,1 млн за аналогічний
період минулого року.
З моменту свого створення в 2015
році Lemonade домігся успіху в своїй
стратегії, спрямованій на молоде покоління, які вперше купують страхові
послуги, з довгостроковою метою зберегти цих клієнтів в майбутньому.
Lemonade також залучила $319
млн. на первинному публічному розміщенні акцій (IPO) після того, як через
високий попит ціна виросла до 29 доларів за акцію.
Але компанія ще не прибуткова, і
Morgan Stanley прогнозує рентабельність чистого прибутку до 2026 року і андерайтингову рентабельність до
2030 року.
Проте, insurtech проект, схоже,
добре впорався з пандемією у
порівнянні з більш традиційними страховими гравцями.
Наприклад, менше 1% клієнтів

Lemonade вважали за краще відкласти
свої платежі в другому кварталі, в той
час як показники утримання, рейтинги
кліків і коефіцієнти конверсії залишилися незмінними.
Крім того, компанія практично не
помітила впливу на позитивні тенденції, які спостерігалися до спалаху
коронавируса, включаючи зростання
бізнесу, підвищення ефективності
маркетингу і зниження коефіцієнтів
збитків.
"На початку кварталу ми значно
скоротили наші маркетингові витрати,
призупинили набір нових співробітників і запропонували відтермінувати страхові платежі клієнтів.
Потім ми приготувалися до удару. Ми
очікували побачити різке зростання
відтоку клієнтів, падіння попиту і скорочення нашого грошового потоку. Але
цього не сталося", заявили в компанії.
"Дійсно, пандемія COVID 19, схоже,
стала фундаментальним прискорювачем тенденції до цифровізації всього
суспільства, і Lemonade, на щастя,
знаходиться на правильній стороні".
Замість цього за другий квартал
Lemonade поліпшив свій IFP на 115%
до $155 млн, переважно за рахунок
збільшення числа клієнтів на 84%, а також збільшення премій на одного

клієнта на 17%.
Загальна кількість клієнтів компанії збільшилася на 84% до 814 тис. у
порівнянні з другим кварталом 2019
року. А надбавка премії на покупця, що
визначається як діюча надбавка,
розділена на кількість покупців, аналогічним чином зросла на 17% до $190,
в основному через те, що клієнти почали купувати більш цінні поліси для домовласників, а також зросла загальна
середня вартість поліса.
Виручка Lemonade за квартал
збільшилася на $16,1 млн, або 117%, до
$29,9 млн в зв'язку зі збільшенням чистої заробленої премії за квартал. Прибуток був компенсований збільшенням
операційних витрат на 12%, які виросли з $26,9 млн до $30,1 млн, зі збільшенням інших витрат на страхування,
інвестицій в технології, а також загальних та адміністративних витрат,
головним чином за рахунок зростання
персоналу і зростання числа клієнтів.
При цьому операційні витрати в
другому кварталі були трохи нижче,
ніж очікувалося, оскільки Lemonade
відклала прийом на роботу і знизила
витрати, особливо на початку кварталу, у відповідь на не виз на ченість,
пов'яза ну з по чат ком пан демії
COVID 19.
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Îãëÿä ðèíêó

Ñòðàõóâàííÿ, òóðèçì ³ ô³òíåñ - íàéíåïîïóëÿðí³ø³
ñôåðè íà ðèíêó ïðàö³ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó

Страхування, туризм, готельно ресторанний бізнес, домашній
персонал, автобізнес, салони краси, спортклуби і фітнес увійшли
в список найбільш непопулярних сфер на ринку праці України,
за якими в квітні 2020 року було подано менше 1% резюме,
йдеться в дослідженні порталу hh/grc.
На ринку праці України зберігається
висока активність претендентів, яка
простежувалася з самого початку карантину. У структурі попиту з боку здобувачів на початку другого місяця карантину в найбільш затребуваних сфер входять "Інформаційні технології", "Продажі", "Вищий менеджмент", "Маркетинг", "Початок кар'єри", "Адміністра-

тивний персонал", "Виробництво, сільське господарство", "Бухгалтерія", а також
мистецтво, розваги, мас медіа. У цих
сферах активно шукають роботу.
При цьому, якщо протягом останніх
кількох років серед претендентів
найбільш активними були молоді фахівці
і кандидати без досвіду в потрібній їм
спеціальності, то в квітні ця категорія

претендентів перемістилася на п'яте
місце за кількістю резюме.
Збереглася висока активність у сфері
"Вищий менеджмент". Так, в ТОП 5
спеціалізацій за кількістю резюме
увійшли "Продажі", "Виробництво", "Антикризове управління", "Управління малим бізнесом" і "Управління закупівлями". Відчутно зросла кількість CV, які
розмістили маркетологи і PR менеджери
за період карантину їх стало більше на
72%.
Найактивніше шукають роботу і
представники сфери "Адміністративний
персонал": претенденти цікавляться вакансіями
операторів
call центрів,
фахівців з введення даних, перекладачів,
водіїв.
У розрізі досвіду, як і на початку карантину, першість посідають досвідчені
претенденти. Так, на фахівців, які декларують мінімум 3 роки досвіду, припадаэ
80% резюме. Ще більше зріс попит на
дистанційну роботу.
Якщо до карантину на такий формат
робіт було направлено 15% резюме, то в
червні своє бажання працювати віддалено фіксував кожен п'ятий здобувач (20%).
Крім того, на початку другого місяця карантину серед резюме зберігалася гендерна диспропорція: на претендентів
чоловіків припадало 62% резюме, а на
жінок 38%. Тоді як ще в лютому вони були представлені більш рівномірно: 53%
чоловіків і 47% жінок.

Ñìàðò-ñòðàõîâèê ìàéíà Getsafe çàïóñòèâ
äîäàòîê â Âåëèêîáðèòàí³¿
Getsafe, німецький іншуртех стартап, що пропонує страхування домашнього майна через додаток, запустився в
Великобританії, незважаючи на конкурентний ринок страхування в країні, і
непросту проблему регулювання Brexit.
Getsafe заснував незалежну британську
дочірню компанію, що базується в Лондоні, щоб захистити її перед майбутніми
політичними невизначеностями і майбутніх торговельних відносин між Британією та Європейським союзом.
Для запуску стартап також почав
співпрацювати зі страховиком Hiscox,
вже працюючи з Munich Re і AXA для
інших ринків страхування.
Заснована в травні 2015 року в Гейдельберзі, Getsafe спочатку була запущена в якості цифрового страхового бро-
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кера, а потім почала сама пропонувати
пряме страхування для споживачів (її
брокерський бізнес був проданий
Verivox).
Представляючи себе цифровим страховиком і одним з найбільш швидкозростаючих цифрових страхових програм в
Німеччині
флагманський продукт
Getsafe пропонує гнучке страхування домашнього майна всередині будинку, поряд з іншими "модулями", такими як покриття особистих речей (яке забезпечує
страхування майна поза домом) і випадкове пошкодження майна. Ідея в тому,
що ви платите тільки за те покриття, яке
вам потрібно. Після вибору опцій через
кілька хвилин можна отримати необхідне покриття менш ніж за 5 фунтів
на місяць. Звичайно, у стартапу є конку-

ренти в Великобританії наприклад,
Brolly Contents. Getsafe розробив чат бота по заявкам під назвою Carla, який доступний 24/7, щоб відповідати на питання
і повідомляти про страхові претензії.
Генеральний директор і засновник
Getsafe Крістіан Вінс говорить, що Великобританія є привабливим ринком (незважаючи на Brexit), тому що споживачі
звикли купувати фінансові та страхові
продукти в цифровому форматі. Він посилається на те, що Великобританія є
найбільшим ринком електронної комерції в Європі, зазначивши, що мобільні
платежі тут також є стандартом, і такі
"нео банки", як Monzo, Revolut, Starling і
N26, добре відомі. Навпаки, він стверджує, що в секторі страхування ще є місце
для нових гравців.

Äîñë³äæåííÿ

²ííîâàö³éíèé õàá ñòàðòàï³â ÌÒÑÁÓ äàº ïåðø³ "ïëîäè"

"Мій поліс" мобільний застосунок
для оформлення електронного європротоколу
стане першим іншуртех проектом, розвиненим за підтримки інноваційного хабу МТСБУ.
Нагадаємо, інноваційний хаб Бюро,
який допомагає технологічним стартапам у фінансовій галузі, зокрема, страхуванні і сфері безпеки дорожнього руху, розпочав роботу наприкінці минулого року.
В рамках хабу інноваційні проекти стартапи презентують свої технологічні рішення МТСБУ і отримують
консультаційну допомогу щодо законодавчої бази і нормативних вимог в
сфері ОСЦПВ та безпеки дорожнього
руху, бізнес процесів, специфіки
клієнтської поведінки у моторному
страхуванні.
Оскільки МТСБУ є об'єднанням
страховиків, що працюють на ринку
ОСЦПВ, Бюро також вбачає свою роль
у допомозі стартапам знаходити партнерів серед страхових компаній членів
Бюро, сприяти створенню взаємовигідних відносин між страховиками
ОСЦПВ і проектами, що розробляють
рішення для технологічної трансформації фінансової екосистеми.
Експертна група МТСБУ, що проводить аналіз запропонованих інноваційних рішень і сервісів, проаналізувала та організувала презентації
декількох проектів з категорії іншуртех. Функції Експертної групи прийняття рішення щодо доцільності

підтримки стартапу, встановлює механізми і шляхи підтримки (допомога в
отриманні фінансування, медіапідтримка, організаційна підтримка тощо).
Експертною групою був відібраний
проект "Мій поліс" мобільний застосунок, який може використовуватись
при ДТП для оформлення електронного європротоколу. Крім того, застосунок дає можливість перевести в електронний вигляд паперовий поліс.
Експертна група високо оцінила
практичну перспективність застосунку з точки зору доповнення вже працюючого сервісу оформлення електронного
європротоколу
через
веб інтерфейс, що розширить коло користувачів європротоколу та підвищить зручність його використання.
"Нашим проектним офісом і експертною групою з відбору найкращих
стартапів був визнаний переможцем
першого відбору стартап молодих
програмістів "Мій поліс", готове рішення для смартфонів iOS і Android з
функцією електронного європротоколу
та оцифрування паперового полісу. Була проведена експертиза цього програмного продукту і зроблено висновок
про його повну придатність для практичного застосування. Чудова ідея, яка
дозволить спростити заповнення
європротоколу та поступово позбавлятися від паперових бланків", прокоментував Генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко.

В ході спільної роботи стартапу і
Бюро було проведено тестування
взаємодії застосунку та ЦБД МТСБУ
стосовно його безперебійної роботи.
Найближчим часом МТСБУ проведене інформаційну кампанію для популяризації проекту "Мій поліс" серед
страховиків та автовласників. Зокрема,
з цією метою буде зроблений та поширений в інформаційному просторі відеоролик, де наочно показано, як задіяти
функції застосунку. "Ми відзняли на
відео наші власні спроби користування
застосунком, і можемо засвідчити, що
співробітники МТСБУ перевірили
власноруч: "Мій поліс" зрозумілий та
зручний у використанні", розповідає
Анна Коритіна, фахівець із зв'язків з
громадськістю Бюро.
Володимир Шевченко додав: "Ми
чекаємо на нові звернення від стартапів, які хочуть активно приєднатись
до процесу інноваційного розвитку
сфери страхування. Сучасний іншуртех має багато напрямків, від інтегрованих платформ, інтернету речей до
рішень, що допомагають автоматично
запобігати страховому шахрайству та
інструментів поведінкової аналітики.
Ми зацікавлені, щоб до хабу долучались проекти різних напрямків задля
всебічної діджитальної трансформації
галузі".
Для участі у роботі хаба стартапам необхідно надіслати презентацію на електронну адресу Проектного офісу МТСБУ:
project_office@mtibu.kiev.ua

Insurance TOP ¹4(72)2020

37

Íîâ³ òåõíîëîã³¿

Akur8 çàì³íèâ àêòóàð³ÿ øòó÷íèì ³íòåëåêòîì äëÿ
ìîäåëþâàííÿ ðèçèê³â

Штучний інтелект фактично приходить на допомогу актуаріям, які займаються математичним моделюванням, управлінням ризиками і невизначеністю,
використовуючи "актуарну науку".
Однак в останні роки випускників
університетів, які могли увійти в галузь
вже у минулому, зараз привертає трохи
більше уваги світ науки про дані, в результаті чого актуарні розрахунки зали-

шаються досить важкими.
Цю проблему намагається вирішити
паризький стартап Akur8 іншуртех
SaaS проект, що спеціалізується на оптимізації тарифів на страхування з використанням AI, метою якого є
вирішення проблеми страхової галузі,
яка полягає в постійно зростаючому
тиску, щоб знайти спосіб запропонувати
швидкі і відповідні тарифи для

роздрібних і корпоративних клієнтів.
В даний час Akur8 отримав 8 млн. євро
інвестицій в рамках раунду фінансування
серії A від BlackFin Capital Partners і
MTech Capital, його загальне фінансування склало 10 млн. євро після початкових
інвестицій і інкубації від Kamet Ventures
в 2018 році.
Платформа Akur8, яку вже тестує
кілька страховиків по всій Європі і Америці, може моделювати карту ризиків
більш ніж в 10 разів швидше, ніж традиційний процес за участю людини, скорочуючи час ціноутворення до виходу на
ринок.
Стартап вважає, що стандартні підходи до машинного навчання не працюють
так добре, тому що їх складно реконструювати, тому його AI алгоритм автоматизує процес ціноутворення при страхуванні, в той же час "показуючи його роботу", забезпечуючи таким чином рівень
прозорості, що потрібно в галузі для
підтримки довіри і дотримання нормативних вимог.
Akur8 розробив високодиференційовані засновані на штучному інтелекті
рішення для моделювання ризиків і визначення тарифів, з величезним потенціалом для страховиків.

Digital Risks ïîëåãøèòü ô³íàíñîâèé òÿãàð
ôð³ëàíñåð³â
Проект Digital Risks
спіль но з не за леж ною
HR платформою UnderPinned вирішив допомогти фрілан се рам, які
відчу ва ють фінан со ве
навантаження від спалаху коронавируса.
Компанії закликають
політиків розглянути пакет підтрим ки фрілан серів, який включає в себе більш якісні умови оплати лікарняних і разовий низь коп ро це нт них
кредит для самозайнятих.
Як йдеться у новому дослідженны, проведеному Федерацією креативних індустрій, 54% фрілансерів в
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креативному секторі очікують, що
доходи скоротяться більш ніж на 50%
через наслідки пандемії, причому багато хто вже відчувають недофінан-

су ван ня і заз на ють
збитків.
Уря ду не обхідно
зро би ти біль ше для
захисту позаштатних
працівників протягом
нас туп них декіль кох
тижнів, вра хо ву ю чи,
що мова йде про багатомільйон ну
ау ди торію.
UnderPinned прагне вирішити проблему
нестачі інфраструктури та підтримки, яка
існує для позаштатних
працівників, і нещодавно запустив
свій сервіс по страховому захисту
фрілансерів.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿

Swiss Re ³íâåñòóâàëà $100 ìëí. â êèòàéñüêèé
³íøóðòåõ-ñòàðòàï Waterdrop

Перестраховик Swiss Re разом з китайською інтернет компанією Tencent
Holdings очолив новий раунд фінансування у $230 млн. для китайського іншуртеха Waterdrop.

Це перші інвестиції Swiss Re в стартап в Китаї і є частиною довгострокових
зобов'язань перестраховика перед
країною. Swiss Re інвестувала $100 млн. в
останній раунд фінансування Waterdrop.

Компанія Waterdrop, відома в Китаї
як Shuidihuzhu, була заснована в 2016
році і пропонує страхові рішення онлайн
через Waterdrop Insurance Mall, пропонує краудфандінг на захист від хвороби
через свою платформу Waterdrop
Crowdfunding, а також управляє пайовими фондами.
У першій половині 2020 року, платформа компанії Insurance Mall повідомила про 120 мільйони унікальних користувачів і страховіпремії в розмірі $865 млн.,
що відповідає сумі премій, виплачених за
весь минулий рік.
За словами Waterdrop, останній раунд фінансування буде використаний
для розширення платформи, а також для
розвитку партнерських відносин з іншими організаціями в сфері охорони здоров'я за рахунок використання штучного
інтелекту і біг дата.
Раніше Waterdrop отримав близько
$252 млн. інвестицій, і, хоча компанія не
розкриває свою оцінку, звіти припускають, що вона може становити близько $2
млрд.

Slice òà AXA XL ðîçøèðþþòü ê³áåð-ïîêðèòòÿ
äëÿ êîðèñòóâà÷³â Lenovo
Іншуртех проект Slice Labs оголосив, що його хмарне кіберстрахування для малого і середнього бізнесу
(SMB), надане страховиком спецризиків AXA XL, тепер буде пропонуватися клієнтам Lenovo.
Доступні через пакет Security
Advisor на платформі Lenovo
Vantage, користувачі зможуть отримати доступ до інформації про страхування від кіберризиків на різні
атаки, а також до ресурсів, які допоможуть підприємствам уникнути
збитків.
Кібер продукт Slice та AXA XL
використовує штучний інтелект (AI) і
аналітику для інформування клієнтів
про потенційні атаки за допомогою
навчання управлінню кіберризиками.
В умовах зростаючої кіберзлочинності величезні масштаби захисту бізнесу вимагають багатостороннього підходу до управління кіберризиками, що включає освіту, техно-

логії та страхування. Потужна екосистема Lenovo для малого і середнього бізнесу тепер виграє від доповнення до зміцнення кібер здоров'я.
Це важливо для підвищення обізна-

ності про кіберстрахування для малих і середніх підприємств, які традиційно не знають про потенційні ризики та рішення щодо їх мінімізації
або захисту.
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Íîâà ìåäðåôîðìà â Óêðà¿í³ ïåðåäáà÷àº
ñòðàõóâàííÿ çà ñèñòåìîþ Áåâåðèäæà
Нинішня реформа медицини в Україні передбачає
страхування за системою Бевериджа, в основі якої
лежить принцип універсального забезпечення на всі
випадки соціального ризику для всіх громадян.

Медична
реформа
повинна
поліпшити становище і пацієнтів, і
лікарів. Кожна людина платить податки. Навіть безробітний, коли робить
будь які покупки, оплачує непрямі податки ПДВ, акцизний збір. Така система дає можливість кожному отримати рівні умови на медичну допомогу.
В цьому полягає суть змін в системі
фінансування. НСЗУ є стратегічним
національним страхувальником, але за
іншою системою. Можливо, в подальшому, коли викристалізується пакет
медичних гарантій, деякі речі можна
буде достраховувати.
Страхування на випадок хвороби
існує в країні і сьогодні, як соціальний
пакет в компаніях для співробітників,
або самостійне страхування. На думку
МОЗ, бідні люди, які більше всіх
страждають від нестачі грошей на
лікування, страхуватися не підуть. В
таких умовах вводити страхову медицину означає позбавити людей медичної допомоги. Тому стратегічні закупівлі та страхування за рахунок загальнодержавних податків, рівні права
і можливості це те, що пропонує МОЗ.
Захворів НСЗУ заплатила за ліку-
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вання. А фінансувати ліжко місця немає сенсу.
У чому суть моделі Беверіджа ?
Концептуальною
основою
англійської системи соціального страхування стала доктрина соціальної
солідарності Бевериджа, що поєднує в
собі заходи держави, які забезпечують
гарантований мінімальний рівень
соціального захисту, і переваги
соціального страхування. Пропозиції
Бевериджа про необхідність підвищення ролі держави в соціальній
сфері: вжиття заходів щодо запобігання масового безробіття, розвиток системи державного допомоги, введення
державної служби охорони здоров'я,
що гарантує надання всім верствам населення безкоштовної медичної допомоги.
Беверидж вважав, що допомогу багатодітним сім'ям і національну службу охорони здоров'я слід фінансувати з
держбюджету, а інші заходи соціального захисту за рахунок відрахувань
самих працівників і роботодавців, а також субсидій держави.
Найважливіші риси моделі Бе-

веріджа трирівневий тип соціального
захисту, в якому розподілена відповідальність основних суб'єктів правовідносин за схемою: держава надання базових гарантій соціального
захисту всього населення; роботодавець соціальне (професійне) страхування найманих працівників (в якому
часткову участь приймає працівник);
працівник додаткове особисте страхування.
Нагадаємо, що з 1 квітня стартував
другий етап медичної реформи на
рівні поліклінік, районних, обласних і
спеціалізованих лікарень.
Трансформація первинної ланки
медицини, включаючи терапевтів,
сімейних лікарів та педіатрів, стала
першим етапом реформування медичної системи в Україні. Хоча вважається, що 70% звернень пацієнтів повинні
вирішуватися саме на первинному
ринку, в українських реаліях багато
хворих звертається відразу до вузьких спеціалістів, і таким чином вторинна медична допомога бере на себе
значну частину навантаження. Саме
тому реформування спеціалізованої
медичної допомоги, без перебільшення, стане найбільш соціально чутливою реформою з усіх, які відбулися в
Україні за роки Незалежності.
Запланована трансформація передбачає зміну механізмів фінансування: якщо раніше лікарні фінансувалися за кількістю ліжко місць, то з 1
квітня отримуватимуть кошти від
НСЗУ за кожну надану послугу.

