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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¿.
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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".
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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

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
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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

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).

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.

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.

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.

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

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.

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.
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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

Insurance TOP â³äçíà÷èâ Ë³äåð³â
ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè

Êîìïàí³ÿ Ë³äåð êëàñó

Ë³äåðè Íàö³îíàëüíî¿ Ïðåì³¿ Insurance TOP`2019 (çà àëôàâ³òîì)

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

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



3Insurance TOP ¹4(72)2020



4 Insurance TOP ¹4(72)2020

Ïðåçåíòàö³ÿ



5Insurance TOP ¹4(72)2020

Ïðåçåíòàö³ÿ



6 Insurance TOP ¹4(72)2020

Ïðåçåíòàö³ÿ



7Insurance TOP ¹4(72)2020

Ïðåçåíòàö³ÿ



Ïðåçåíòàö³ÿ

8 Insurance TOP ¹4(72)2020



Ïðåçåíòàö³ÿ

9Insurance TOP ¹4(72)2020





У порівнянні з І квар та лом 2019 ро -
ку на 1 782,3 млн. грн. (13,4%) змен шив -
ся об сяг над ход жень ва ло вих стра хо -
вих премій, об сяг чис тих стра хо вих
премій змен шив ся на 4,9 млн. грн.
(0,1%). Змен шен ня ва ло вих стра хо вих
премій відбу ло ся май же по всім ви дам
стра ху ван ня, а са ме: стра ху ван ня май -
на (змен шен ня ва ло вих стра хо вих пла -
тежів на 873,4 млн. грн. (43%)); стра ху -
ван ня від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ (змен шен ня ва ло вих
стра хо вих пла тежів на 791 млн. грн.
(49,2%)); стра ху ван ня відповідаль ності
пе ред третіми осо ба ми (змен шен ня ва -
ло вих стра хо вих пла тежів на 270 млн.
грн. (41,1%)); стра ху ван ня ван тажів та
ба га жу(змен шен ня ва ло вих стра хо вих
пла тежів на 243,4 млн. грн. (39,1%));
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків
(змен шен ня ва ло вих стра хо вих пла -
тежів на 209,9 млн. грн. (19,3%)).

Пи то ма ва га чис тих стра хо вих премій
у ва ло вих стра хо вих преміях за І квар тал
2020 ро ку ста но ви ла 83,7%, що на 11,1 в.п.
біль ше в порівнянні з І квар та лом 2019
ро ку.

Про тя гом аналізо ва но го періоду
змен ши лась кількість ук ла де них до го -
ворів стра ху ван ня на 5 520,8 тис. оди ниць
(або на 12%), при ць о му на 1 710 тис. оди -
ниць (або на 10,7%) змен ши лась кількість
до го ворів з доб ровіль но го стра ху ван ня, в
то му числі змен ши лась кількість ук ла де -
них до го ворів стра ху ван ня від не щас них
ви падків на 1 027 тис. оди ниць (або на
11,6%), кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків змен -
ши лась 411,1 тис. оди ниць (або на 27,6%),
кількість ук ла де них до го ворів стра ху -
ван ня здо ров'я на ви па док хво ро би змен -
ши лась 278,2 тис. оди ниць (або на 20,8%).
Кількість ук ла де них до го ворів з обов'яз -
ко во го стра ху ван ня змен ши лась на 4 220

тис. оди ниць (або на 14,6%) за ра ху нок
змен шен ня до го ворів стра ху ван ня від не -
щас них ви падків на транс порті на 4 205,4
тис. оди ниць (або на 15,6%).

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат у
порівнянні з І квар та лом 2019 ро ку збіль -
шив ся на 438,7 млн. грн. (13,2%), об сяг
чис тих стра хо вих вип лат збіль шив ся на
410,3 млн. грн. (12,6%). Зрос тан ня об сягів
ва ло вих стра хо вих вип лат у І квар талі
2020 ро ку ма ло місце у біль шості видів
стра ху ван ня, так збіль ши ли ся ва лові
стра хові вип ла ти з та ких видів стра ху -
ван ня, як: ав то ст ра ху ван ня (збіль шен ня
ва ло вих стра хо вих вип лат на 165,9 млн.
грн. (10,2%)), ме дич не стра ху ван ня (без -
пе ре рв не стра ху ван ня здо ров'я (збіль -
шен ня ва ло вих стра хо вих вип лат на
119,6 млн. грн. (18,4%)), стра ху ван ня від
вог не вих ри зиків та ри зиків стихійних
явищ (збіль шен ня ва ло вих стра хо вих
вип лат на 94,5 млн. грн. (2 ра зи)). Вод но -
час, змен ши ли ся ва лові стра хові вип ла ти
зі стра ху ван ня від не щас них ви падків на
33 млн. грн. (45,6%), фінан со вих ри зиків
на 25,8 млн. грн. (6,3%), стра ху ван ня май -
на на 15,1 млн. грн. (9,6%).

Рівень ва ло вих вип лат у порівнянні з
ана логічним періодом 2019 ро ку збіль -
шив ся на 7,7 в.п. та ста но вив 32,5%. Рівень
чис тих стра хо вих вип лат на 31.03.2020
ста но вив 37,8%, що біль ше на 4,2 в.п. у
порівнянні з ана логічним періодом ми ну -
ло го ро ку.

Ви со кий рівень ва ло вих та чис тих
стра хо вих вип лат спос терігаєть ся з ме -

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.

Îãëÿä ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
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дич но го стра ху ван ня � 48,4% та 49,9%, за
ви да ми доб ровіль но го осо бис то го стра -
ху ван ня � 36,5% та 39,4%, за ви да ми не -
дер жав но го обов'яз ко во го стра ху ван ня �
51,4% та 51,5% (з обов'яз ко во го стра ху -
ван ня цивіль ної відповідаль ності влас -
ників транс по рт них за собів � 50,4% та
49,3%) відповідно.

Опе рації вихідно го пе ре ст ра ху ван ня
у І квар талі 2020 ро ку у порівнянні з ана -
логічним періодом 2019 ро ку змен ши ли -
ся на 1 678,3 млн. грн. (37,8%) за ра ху нок
змен шен ня на 1 777,2 млн. грн. (48,6%)
пе ре ст ра ху ван ня в се ре дині країни. При

ць о му, опе рації з пе ре ст ра ху ван ня із
стра хо ви ка ми�не ре зи ден та ми збіль ши -
лись на 98,9 млн. грн. (12,6%).

Стра хові ре зер ви на 31.03.2020 зрос -
ли на 3 794,7 млн. грн. (13,5%) у
порівнянні з ана логічною да тою 2019 ро -
ку, при ць о му технічні ре зер ви � на 2
251,8 млн. грн. (12,1%), а ре зер ви зі стра -
ху ван ня жит тя � на 1 542,9 млн. грн.
(16,1%).

У порівнянні з ана логічною да тою
2019 ро ку збіль ши лись такі по каз ни ки,
як: за гальні ак ти ви стра хо виків на 1
988,7 млн. грн. (3,2%); ак ти ви, виз на чені

ст. 31 За ко ну Ук раїни "Про стра ху ван -
ня" для предс тав лен ня коштів стра хо -
вих ре зервів � 5 919,5 млн. грн. (14,3%).

Кількість стра хо вих ком паній

Кількість стра хо вих ком паній (СК)
на 31.03.2020 ста но ви ла 225, з яких 22 СК
зі стра ху ван ня жит тя (СК "Life") та 203
СК, що здійсню ва ли ви ди стра ху ван ня,
інші, ніж стра ху ван ня жит тя (СК
"non�Life"). На 31.03.2020 в порівнянні з
ана логічним періодом 2019 ро ку
кількість стра хо вих ком паній змен ши -
лась на 40 СК.

Стра хові премії

Ва лові стра хові премії, от ри мані
стра хо ви ка ми при стра ху ванні та пе ре -
ст ра ху ванні ри зиків від стра ху валь -
ників та пе ре ст ра ху валь ників за І квар -
тал 2020 ро ку, ста но ви ли 11 548,8 млн.
грн., з них: 5 399,2 млн. грн. (46,8%) від
фізич них осіб; 6 149,6 млн. грн. (53,2%) від
юри дич них осіб.

За І квар тал 2019 ро ку за галь на (ва -
ло ва) су ма стра хо вих премій, от ри ма них
стра хо ви ка ми, ста но ви ла 13 331,1 млн.
грн., з них: 4 817,4 млн. грн. (36,1%) від
фізич них осіб; 8 513,7 млн. грн. (63,9%) від
юри дич них осіб.

За І квар тал 2020 ро ку су ма от ри ма -
них стра хо ви ка ми ва ло вих премій з
видів стра ху ван ня, інших, ніж стра ху -
ван ня жит тя, ста но ви ла 10 295,6 млн.
грн. (або 89,1% від за галь ної су ми стра -
хо вих премій), а зі стра ху ван ня жит тя �
1 253,2 млн. грн. (або 10,9% від за галь ної
су ми стра хо вих премій).

Чисті стра хові премії за І квар тал
2020 ро ку ста но ви ли 

9 668 млн. грн., що ста но вить 83,7%
від ва ло вих стра хо вих премій. Чисті
стра хові премії за І квар тал 2019 ро ку
ста но ви ли 9 672,9 млн. грн., або 72,6% від
ва ло вих стра хо вих премій.

Об ся ги ва ло вих стра хо вих премій за
І квар тал 2020 ро ку змен ши лись
порівня но з І квар та лом 2019 ро ку на
13,4%, чисті стра хові премії змен ши лись
на 0,1%. 

Мож на конс та ту ва ти, що нез ва жа ю -
чи на знач ну кількість ком паній, фак -
тич но на стра хо во му рин ку ос нов ну
част ку ва ло вих стра хо вих премій �
98,8% � аку му лю ють 100 СК "non�Life"
(49,3% всіх СК "non�Life") та 96,2% � 10
СК "Life" (45,4% всіх СК "Life"). 

По рин ку стра ху ван ня жит тя Індекс
Герфінда ля � Гіршма на (ННІ) ста но вив 1
529,92 (у І квар талі 2019 ро ку � 1 573,93),
по рин ку ри зи ко вих видів стра ху ван ня
ста но вив 257,13 (у І квар талі 2019 ро ку �
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236,07). У ціло му по стра хо во му рин ку
індекс Герфінда ля � Гіршма на ста но -
вив 222,37 (у І квар талі 2019 ро ку �
210,52). 

Дані свідчать, що в І квар талі 2020
ро ку на рин ку видів стра ху ван ня
інших, ніж стра ху ван ня жит тя, мав
місце знач ний рівень кон ку ренції (ННІ
в 3 ра зи мен ше 1000), в той час як на
рин ку стра ху ван ня жит тя на яв на
помірна мо но полізація.

Спад чис тих стра хо вих премій у І
квар талі 2020 ро ку (�0,1%) відбув ся за
ра ху нок змен шен ня над ход жень пла -
тежів зі стра ху ван ня май на (�18,8%),
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків

(�25,9%), стра ху ван ня від вог не вих ри -
зиків та ри зиків стихійних явищ
(�24,6%), стра ху ван ня відповідаль ності
пе ред третіми осо ба ми (�22,2%). Вод но -
час, збіль ши ли ся чисті стра хові премії
з ме дич но го стра ху ван ня (+19,6%),
стра ху ван ня жит тя (+22,7%), ав то ст ра -
ху ван ня (+7,4%).

У струк турі стра хо вих премій за
міну сом част ки стра хо вих премій,
спла че них пе ре ст ра хо ви кам�ре зи ден -
там, за ви да ми стра ху ван ня на
31.03.2020 найбіль ша пи то ма ва га на ле -
жить та ким ви дам стра ху ван ня, як: ав -
то ст ра ху ван ня (КАС КО, ОСЦПВ, "Зе -
ле на карт ка") � 3 317,4 млн. грн. (або

34,3%) (на 31.03.2019 да ний по каз ник
ста но вив 3 087,8 млн. грн. (або 31,9%));
ме дич не стра ху ван ня (без пе ре рв не
стра ху ван ня здо ров'я) � 1 538,1 млн.
грн. (або 15,9%) (на 31.03.2019 � 1 286,3
млн. грн. (або 13,3%)); стра ху ван ня
жит тя � 1 253,2 млн. грн. (або 13%) (на
31.03.2019 � 1 021,4 млн. грн. (або 10,6%));
стра ху ван ня май на � 795,4 млн. грн.
(8,2%) (на 31.03.2019 да ний по каз ник
ста но вив 980 млн. грн. (або 10,1%));
стра ху ван ня від вог не вих ри зиків та
ри зиків стихійних явищ � 484,8 млн.
грн. (або 5%) (на 31.03.2019 � 642,7 млн.
грн. (або 6,6%)); стра ху ван ня фінан со -
вих ри зиків � 474 млн. грн. (або 4,9%) (на

Ñòðàõîâ³ ïðåì³¿ çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð (îáñÿãè, ñòðóêòóðà òà òåìïè ïðèðîñòó)
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31.03.2019 � 639,8 млн. грн. (або 6,6%));
стра ху ван ня від не щас них ви падків � 353
млн. грн. (або 3,7%) (на 31.03.2019 � 351 млн.
грн. (або 3,6%)); ме дич них вит рат � 319,1
млн. грн. (або 3,3%) (на 31.03.2019 � 361 млн.
грн. (або 3,7%)).

Пе ре роз поділ у струк турі чис тих
стра хо вих премій на 31.03.2020 порівня но
з ана логічним періодом 2019 ро ку відбув -
ся на ко ристь та ких видів стра ху ван ня,
як: ме дич не стра ху ван ня (з 13,3% до
15,9%), стра ху ван ня жит тя (з 10,6% до
13%), ав то ст ра ху ван ня (з 31,9% до 34,3%).
При ць о му, у струк турі чис тих стра хо вих
премій відбу ло ся змен шен ня з та ких
видів стра ху ван ня: стра ху ван ня май на (з
10,1% до 8,2%), стра ху ван ня фінан со вих
ри зиків (з 6,6% до 4,9%), стра ху ван ня від
вог не вих ри зиків та ри зиків стихійних
явищ (з 6,6% до 5%).

Стра хові вип ла ти

Розмір ва ло вих стра хо вих вип лат за
І квар тал 2020 ро ку ста но вив 3 749,9
млн. грн., у то му числі з видів стра ху -
ван ня, інших, ніж стра ху ван ня жит тя �
3 603,9 млн. грн. (або 96,1%), зі стра ху -
ван ня жит тя � 146 млн. грн. (або 3,9%). 

Ва лові стра хові вип ла ти за І квар -
тал 2020 ро ку збіль ши ли ся на 13,2% (до
3 749,9 млн. грн.) порівня но з І квар та -
лом 2019 ро ку, чисті стра хові вип ла ти
збіль ши ли ся на 12,6% і ста но ви ли 3 659
млн. грн.

Чисті стра хові вип ла ти у І квар талі
2020 ро ку збіль ши лись за та ки ми ви да -
ми стра ху ван ня: ав то ст ра ху ван ня на
144,3 млн. грн., ме дич не стра ху ван ня �
118,8 млн. грн., авіаційне стра ху ван ня �
106,7 млн. грн., стра ху ван ня від вог не -

вих ри зиків та ри зиків стихійних явищ
� 95,2 млн. грн. При ць о му змен ши лись
чисті стра хові вип ла ти з та ких видів:
стра ху ван ня від не щас них ви падків на
33 млн. грн., стра ху ван ня фінан со вих
ри зиків � 29,5 млн. грн., стра ху ван ня
май на � 13,2 млн. грн.

У струк турі чис тих стра хо вих вип -
лат на 31.03.2020 найбіль ша пи то ма ва га
стра хо вих вип лат при па дає на такі ви -
ди стра ху ван ня, як: ав то ст ра ху ван ня
(КАС КО, ОСЦПВ, "Зе ле на карт ка") � 1
724,6 млн. грн. (або 47,1%) (на 31.03.2019
да ний по каз ник ста но вив 1 580,3 млн.
грн. (або 48,6%)); ме дич не стра ху ван ня
(без пе ре рв не стра ху ван ня здо ров'я)
ста но вить 767 млн. грн. (або 21%) (на
31.03.2019 � 648,2 млн. грн. (або 20%);
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків � 372,8
млн. грн. (або 10,2%) (на 31.03.2019 �
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402,3 млн. грн. (або 12,4%)); стра ху -
ван ня жит тя � 146 млн. грн. (або 4%)
(на 31.03.2019 � 146,2 млн. грн. (або
4,5%)); стра ху ван ня май на � 142,2
млн. грн. (або 3,9%) (на 31.03.2019 �
155,4 млн. грн. (або 4,8%)); стра ху ван -
ня від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ � 136,7 млн. грн. (або
3,7%) (на 31.03.2019 � 41,5 млн. грн.
(або 1,3%)).

Струк ту ра чис тих стра хо вих
вип лат у І квар талі 2020 ро ку пе ре -
роз поділи ла ся на ко ристь авіаційно -
го стра ху ван ня (з 0,8% до 3,7%), стра -
ху ван ня від вог не вих ри зиків та ри -
зиків стихійних явищ (з 1,3% до
3,7%), ме дич но го стра ху ван ня (з 20%
до 21%) за ра ху нок змен шен ня част -
ки стра ху ван ня фінан со вих ри зиків
(з 12,4% до 10,2%), ав то ст ра ху ван ня
(з 48,6% до 47,1%), стра ху ван ня від
не щас них ви падків (з 2,2% до 1,1%).

Рівень стра хо вих вип лат 

Рівень ва ло вих стра хо вих вип лат
(відно шен ня ва ло вих стра хо вих вип -
лат до ва ло вих стра хо вих премій) на
31.03.2020 ста но вив 32,5%. 

Ви со кий рівень ва ло вих стра хо -
вих вип лат (біль ше за за галь ний по
рин ку) спос терігав ся за та ки ми ви да -
ми стра ху ван ня: з ме дич но го стра ху -
ван ня � 48,4% (на 31.03.2019 � 48,2%),
не дер жав но го обов'яз ко во го стра ху -
ван ня � 51,4% (на 31.03.2019 � 39,7%),
обов'яз ко во го стра ху ван ня цивіль ної

відповідаль ності влас ників транс по -
рт них за собів � 50,4% (на 31.03.2019 �
43,7%), доб ровіль но го осо бис то го
стра ху ван ня � 36,5% (на 31.03.2019 �
34,8%).

Рівень чис тих стра хо вих вип лат

(відно шен ня чис тих стра хо вих вип -
лат до чис тих стра хо вих премій) на
31.03.2020 ста но вив 37,8% (на
31.03.2019 � 33,6%). Ви со кий рівень
чис тих стра хо вих вип лат на
31.03.2020 спос терігав ся з не дер жав -

Äèíàì³êà ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò çà îñíîâíèìè âèäàìè ñòðàõóâàííÿ
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но го обов'яз ко во го стра ху ван ня �
51,5% (в то му числі з обов'яз ко во го
стра ху ван ня цивіль ної відповідаль -
ності влас ників транс по рт них за собів
� 49,3%), доб ровіль но го осо бис то го
стра ху ван ня � 39,4% та доб ровіль но го
май но во го стра ху ван ня � 42% (в то му
числі зі стра ху ван ня фінан со вих ри -
зиків � 78,6%). 

Рівень чис тих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків
збіль шив ся на 15,8 в.п. до рівня 78,6%;
рівень чис тих стра хо вих вип лат зі
стра ху ван ня на зем но го транс пор ту
(КАС КО) змен шив ся на 2,7 в.п. до
рівня 54,6%; рівень чис тих стра хо вих
вип лат з обов'яз ко во го стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності
влас ників на зем них транс по рт них за -
собів (ОСЦПВ) змен шив ся на 2,6 в.п.
до рівня 53,7%; рівень чис тих стра хо -
вих вип лат зі стра ху ван ня ме дич них
вит рат збіль шив ся на 5,5 в.п. до рівня
30,5%; рівень чис тих стра хо вих вип -
лат зі стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності влас ників транс по -
рт них за собів ("Зе ле на карт ка")
збіль шив ся на 15,9 в.п. до рівня 33,1%;
рівень чис тих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня май на збіль шив ся на 2
в.п. до рівня 17,9%; рівень чис тих
стра хо вих вип лат із стра ху ван ня
жит тя змен шив ся на 2,7 в.п. до рівня
11,7%; рівень чис тих стра хо вих вип -
лат із стра ху ван ня від вог не вих ри -
зиків та ри зиків стихійних явищ
збіль шив ся на 21,7 в.п. до рівня 28,2%.
До сить ви со ким за ли шаєть ся рівень
чис тих вип лат з ме дич но го стра ху -
ван ня (49,9%).

Стра ху ван ня фізич них осіб

Від стра ху валь ників�фізич них
осіб за І квар тал 2020 ро ку надійшло 5
399,2 млн. грн. ва ло вих стра хо вих
премій, що на 12,1% біль ше, ніж за
ана логічний період 2019 ро ку. 

Струк ту ра ва ло вих стра хо вих
премій, які надійшли від фізич них
осіб за І квар тал 2020 ро ку: 4 209,2
млн. грн. � за ви да ми стра ху ван ня,
інши ми, ніж стра ху ван ня жит тя (на
9,5% біль ше, ніж за ана логічний
період 2019 ро ку); 1 190 млн. грн. � за
ви дом стра ху ван ня жит тя (на 22,1%
біль ше, ніж за ана логічний період
2019 ро ку).

Стра хові вип ла ти стра ху валь ни -
кам�фізич ним осо бам за І квар тал
2020 ро ку ста но ви ли 1 768,5 млн. грн.
(47,2% від за галь них ва ло вих вип лат),
що на 8,8% біль ше, ніж за відповідний

період 2019 ро ку. 
Рівень ва ло вих стра хо вих вип лат

фізич ним осо бам (відно шен ня стра -
хо вих вип лат до стра хо вих премій) на
31.03.2020 ста но вив 32,8%, що на 1,1 в.
п. мен ше, ніж на 31.03.2019. 

Струк ту ра стра хо вих пла тежів та
стра хо вих вип лат при стра ху ванні

фізич них осіб на 31.03.2020 має та кий
виг ляд:

� 22% всіх стра хо вих премій від
гро ма дян ста но ви ли премії від стра -
ху ван ня жит тя � 1 190 млн. грн., що на
215,4 млн. грн. (або на 22,1%) біль ше в
порівнянні з відповідною да тою 2019
ро ку; від стра ху ван ня цивіль но�пра -
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во вої відповідаль ності влас ників на -
зем них транс по рт них за собів (ОСЦПВ)
надійшло 1 090,2 млн. грн., що на 174
млн. грн. (або на 19%) біль ше в
порівнянні з відповідною да тою 2019
ро ку; від стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО) � 986,2 млн. грн.
(або 18,3% всіх стра хо вих премій від
гро ма дян), що на 79 млн. грн. (або на
8,7%) біль ше в порівнянні з відповідною
да тою 2019 ро ку; від ме дич но го стра ху -
ван ня (без пе ре рв не стра ху ван ня здо -
ров'я) � 565,3 млн. грн. (або 10,5% всіх
стра хо вих премій від гро ма дян), що на
145,5 млн. грн. (або на 34,7%) біль ше в
порівнянні з відповідною да тою 2019
ро ку; від стра ху ван ня від не щас них
ви падків � 327,7 млн. грн. (або 6,1% всіх
стра хо вих премій від гро ма дян), що на
1,3 млн. грн. (або на 0,4%) мен ше в
порівнянні з відповідною да тою 2019
ро ку;

� ос нов на час ти на стра хо вих вип лат
(31,4%) здійсне на за до го во ра ми стра -
ху ван ня цивіль но�пра во вої
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів (ОСЦПВ) � 554,6
млн. грн., що на 70,2 млн. грн. (або на
14,5%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2019 ро ку; час ти на
стра хо вих вип лат (27,9%) здійсне на за
до го во ра ми стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО) і ста но вить 493,5
млн. грн., що на 7,2 млн. грн. (або на
1,5%) біль ше в порівнянні з відповідною
да тою 2019 ро ку; за ме дич ним стра ху -
ван ням фізич ним осо бам бу ло вип ла -
че но 332,6 млн. грн. (або 18,8% від за -
галь но го розміру стра хо вих вип -
лат/відшко ду вань стра ху валь ни -
кам�фізич ним осо бам), що на 41,3 млн.
грн. (або на 14,2%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2019 ро ку; стра хові
вип ла ти в сумі 141,6 млн. грн. (або 8%
від за галь но го розміру стра хо вих вип -
лат/відшко ду вань стра ху валь ни -
кам�фізич ним осо бам) вип ла че но зі
стра ху ван ня жит тя, що на 0,6 млн. грн.
(або на 0,4%) біль ше в порівнянні з
відповідною да тою 2019 ро ку.

Рівень стра хо вих вип лат за до го во -
ра ми стра ху ван ня на зем но го транс -
пор ту (КАС КО), ук ла де ни ми зі стра ху -
валь ни ка ми � фізич ни ми осо ба ми, на
кінець І квар та лу 2020 ро ку ста но вив
50%, за до го во ра ми стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності
влас ників на зем них транс по рт них за -
собів (ОСЦПВ) � 50,9%, за ме дич ним
стра ху ван ням � 58,8%.

Кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня з фізич ни ми осо ба ми за
підсум ка ми І квар та лу 2020 ро ку заз -
на ла, зок ре ма, та ких змін:

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня від не щас них ви падків на
транс порті змен ши ла ся на 3 981,4 тис.
оди ниць (до 22 436,8 тис. оди ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня від не щас них ви падків
змен ши лась на 1 009,8 тис. оди ниць (до
7 741,6 тис. оди ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків змен -
ши лась на 409,1 тис. оди ниць (до 1 073,2
тис. оди ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня здо ров'я на ви па док хво -
ро би змен ши лась на 277,9 тис. оди ниць
(до 1055,2 тис. оди ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня ме дич них вит рат збіль -
ши лась на 27,3 тис. оди ниць (до 1 097
тис. оди ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня май на змен ши лась на
114,9 тис. оди ниць (до 635,2 тис. оди -
ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів
стра ху ван ня від вог не вих ри зиків та
ри зиків стихійних явищ збіль ши ла ся
на 8,5 тис. оди ниць (до 357,4 тис. оди -
ниць);

� кількість ук ла де них до го ворів стра -
ху ван ня жит тя збіль ши ла ся на 49,1 тис.
оди ниць (до 288,3 тис. оди ниць).

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

На 31.03.2020 об сяг ва ло вих стра хо -
вих премій з ав то ст ра ху ван ня (КАС -
КО, ОСЦПВ, "Зе ле на карт ка") зріс на
5,2%, об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат
збіль шив ся на 10,2%. При ць о му част ка
ва ло вих стра хо вих премій та ва ло вих
стра хо вих вип лат ОСЦПВ в ав то ст ра -
ху ванні ста но вить 36,6% та 38,3%
(відповідно).

Над ход жен ня ва ло вих стра хо вих
премій при стра ху ванні на зем но го
транс пор ту (КАС КО) за І квар тал 2020
ро ку збіль ши ло ся на 5,7% у порівнянні
з ана логічним періодом 2019 ро ку і ста -
но ви ло 1 830,9 млн. грн., при стра ху -
ванні цивіль но�пра во вої відповідаль -
ності влас ників на зем них транс по рт -
них за собів (ОСЦПВ) об сяг ва ло вих
стра хо вих премій збіль шив ся на 17,4% і
ста но вив 1 294,2 млн. грн.

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат
при стра ху ванні на зем но го транс пор ту
(КАС КО) за І квар тал 2020 ро ку ста но -
вив 934,7 млн. грн., що на 2% біль ше,
ніж за ана логічний період 2019 ро ку;
об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат при
стра ху ванні цивіль но�пра во вої
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів (ОСЦПВ) ста но -
вив 685,8 млн. грн., що на 14,2% біль ше,
ніж за ана логічний період 2019 ро ку.

За І квар тал 2020 ро ку на 2 тис. оди -
ниць (або на 0,1%) збіль ши ла ся
кількість ук ла де них до го ворів ОСЦПВ
� до 1 771,6 тис. оди ниць. 

Рівень ва ло вих стра хо вих вип лат зі
стра ху ван ня КАС КО на 31.03.2020 ста -
но вив 51,1% (на 31.03.2019 � 52,9%), при
ОСЦПВ � 53% (на 31.03.2019 � 54,5%).

За підсум ка ми І квар та лу 2020 ро ку:
� при стра ху ванні КАС КО об сяг

чис тих стра хо вих премій ста но вив 1
694,4 млн. грн., ОСЦПВ � 1 277,2 млн.
грн.;

� при стра ху ванні КАС КО об сяг
чис тих стра хо вих вип лат ста но вив
924,7 млн. грн., ОСЦПВ � 685,6 млн. грн.

Стра ху ван ня жит тя

Ва лові стра хові пла тежі (премії,
внес ки) при стра ху ванні жит тя за І
квар тал 2020 ро ку ста но ви ли 1 253,2
млн. грн., що на 22,7% біль ше, ніж за
ана логічний період 2019 ро ку (І квар -

Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â àâòîñòðàõóâàííÿ çà ² êâàðòàë 2019-2020 ðð

Ñòðóêòóðà ñòðàõîâèõ ïðåì³é ç àâòîñòðàõóâàííÿ                            Ñòðóêòóðà ñòðàõîâèõ âèïëàò ç àâòîñòðàõóâàííÿ 
íà 31.03.2019 òà 31.03.2020 ð.                                                    íà 31.03.2019 òà 31.03.2020 ð.
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тал 2019 ро ку � 1 021,4 млн. грн.). 
Струк ту ра ва ло вих над ход жень стра -

хо вих пла тежів (премій, внесків) за І
квар тал 2020 ро ку: 1 190 млн. грн. (або
95%) � від фізич них осіб; 63,2 млн. грн. (або
5%) � від юри дич них осіб.

За І квар тал 2020 ро ку збіль ши лась
кількість заст ра хо ва них фізич них осіб на
11,8%, або на 543 326 осіб (на 31.03.2019
заст ра хо ва но 4 588 294 фізичні осо би, на
31.03.2020 � 5 131 620 фізич них осіб).

Про тя гом І квар та лу 2020 ро ку заст -
ра хо ва но 1 443 750 фізич них осіб, що на
387 579 осіб біль ше про ти відповідно го
періоду 2019 ро ку (за І квар тал 2019 ро ку
заст ра хо ва но 1 056 171 фізич на осо ба).

Об сяг ва ло вих стра хо вих вип лат із
стра ху ван ня жит тя за І квар тал 2020 ро -
ку ста но вив 146 млн. грн., що мен ше на
0,1% в порівнянні з відповідним періодом
2019 ро ку.

На 31.03.2020 ве ли чи на зміни ре зервів
із стра ху ван ня жит тя ста но ви ла 879,7
млн. грн. Ос нов на час ти на ве ли чи ни зміни
ре зервів зі стра ху ван ня жит тя сфор мо -
ва на за інши ми до го во ра ми на ко пи чу -
валь но го стра ху ван ня, а са ме � 879,7 млн.
грн. При ць о му за інши ми до го во ра ми
стра ху ван ня жит тя ве ли чи на зміни ре -
зервів із стра ху ван ня жит тя ста но ви ла з
від'ємним зна чен ням �52,8 млн. грн.

За підсум ка ми І квар та лу 2020 ро ку 6
СК "Life" от ри ма ли від'ємне зна чен ня
при рос ту ре зервів із стра ху ван ня жит тя
на за галь ну су му 7,9 млн. грн., що
пов'яза но з дост ро ко вим розірван ням до -
го ворів стра ху ван ня (за підсум ка ми І
квар та лу 2019 ро ку від'ємне зна чен ня за -
дек ла ру ва ли 7 СК "Life" на за галь ну су му
25,4 млн. грн.). Приріст ре зервів із стра -
ху ван ня жит тя ста но вив 858,9 млн. грн.
Найбіль ший приріст стра хо вих ре зервів
зі стра ху ван ня жит тя (біль ше 100 млн.
грн.) за дек ла ро ва но трь о ма стра хо ви ми
ком паніями "Life" у розмірах 306,2 млн.
грн., 204,6 млн. грн. та 154,3 млн. грн.
(35,7%, 23,8% та 18% від за галь но го при -
рос ту ре зервів відповідно).

Пе ре ст ра ху ван ня 

За до го во ра ми пе ре ст ра ху ван ня ри -
зиків за І квар тал 2020 ро ку ук раїнські
стра хо ви ки (це ден ти, пе ре ст ра ху валь ни -
ки) спла ти ли час ток стра хо вих премій 2
765,1 млн. грн. (за І квар тал 2019 р. � 4
443,4 млн. грн.), з них: пе ре ст ра хо ви -
кам�не ре зи ден там � 884,2 млн. грн., що на
12,6% біль ше (за І квар тал 2019 ро ку �
785,3 млн. грн.); пе ре ст ра хо ви кам�ре зи -
ден там � 1 880,9 млн. грн., що на 48,6%
мен ше (за І квар тал 2019 ро ку � 3 658,1
млн. грн.).

Ñòðóêòóðà âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é òà âèïëàò, 
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.)

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

Âàëîâ³ ïðåì³¿ Âàëîâ³ âèïëàòè



За галь на су ма час ток стра хо вих
вип лат, ком пен со ва них пе ре ст ра хо ви -
ка ми, ста но ви ла 564,1 млн. грн. (за І
квар тал 2019 р. � 

354,3 млн. грн.), у то му числі ком -
пен со ва но: пе ре ст ра хо ви ка ми�не ре зи -
ден та ми � 473,3 млн. грн., що на 62,2%
біль ше (за І квар тал 2019 р. � 291,8 млн.
грн.); пе ре ст ра хо ви ка ми�ре зи ден та ми
� 90,8 млн. грн., що на 45,4% біль ше (за І
квар тал 2019 р. � 62,5 млн. грн.). 

У струк турі вихідно го пе ре ст ра ху -
ван ня на 31.03.2020 найбіль ше спла че -
но час ток стра хо вих премій за та ки ми
ви да ми стра ху ван ня, як: стра ху ван ня
май на � 529,2 млн. грн. (або 19,1%) (на
31.03.2019 � 1 199,9 млн. грн. (або 27%));
стра ху ван ня фінан со вих ри зиків �
427,1 млн. грн. (або 15,4%) (на 31.03.2019
� 476,7 млн. грн. (або 10,7%)); стра ху -
ван ня від вог не вих ри зиків та ри зиків
стихійних явищ � 417,8 млн. грн. (або
15,1%) (на 31.03.2019 � 1 044,6 млн. грн.
(або 23,5%)); стра ху ван ня на зем но го
транс пор ту (КАС КО) � 246,1 млн. грн.
(або 8,9%) (на 31.03.2019 � 248 млн. грн.
(або 5,6%)); стра ху ван ня відповідаль -
ності пе ред третіми осо ба ми � 190 млн.
грн. (або 6,9%) (на 31.03.2019 � 362,1 млн.
грн. (або 8,1%)); стра ху ван ня ван тажів
та ба га жу (ван та жо ба га жу) � 176,2 млн.
грн. (або 6,4%) (на 31.03.2019 � 346 млн.
грн. (або 7,8%)); стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності влас ників транс по рт -
них за собів ("Зе ле на кар та") � 126,9
млн. грн. (або 4,6%) (на 31.03.2019 � 145,6
млн. грн. (або 3,3%)).

Пе ре роз поділ у струк турі вихідно -
го пе ре ст ра ху ван ня на 31.03.2020
порівня но з ана логічною да тою ми ну -
ло го ро ку відбув ся на ко ристь та ких
видів, як: стра ху ван ня фінан со вих ри -
зиків (з 10,7% до 15,4%), стра ху ван ня
на зем но го транс пор ту (КАС КО) (з 5,6%
до 8,9%), ме дич не стра ху ван ня (без пе -
ре рв не стра ху ван ня здо ров'я) (з 2,4%
до 4,5%), авіаційне стра ху ван ня (з 1,6%
до 3,5%). При ць о му, у струк турі
вихідно го пе ре ст ра ху ван ня відбу ло ся
змен шен ня з та ких видів стра ху ван ня:
стра ху ван ня від вог не вих ри зиків та
ри зиків стихійних явищ (з 23,5% до
15,1%), стра ху ван ня май на (з 27% до
19,1%).

Співвідно шен ня вихідно го пе ре ст -
ра ху ван ня до ва ло вих стра хо вих
премій на 31.03.2020 ста но ви ло 23,9%,
що на 9,4 в.п. мен ше ана логічно го по -
каз ни ка ми ну ло го ро ку (на 31.03.2019 �
33,3%). 

Від за галь ної су ми спла че них час -
ток стра хо вих премій на пе ре ст ра ху -
ван ня не ре зи ден там найбіль ше спла -
че но до Німеч чи ни � 19,7%, Австрії �

19,4%, Ве ли коб ри танії � 14,6%, Польщі
� 12,4%, Франції � 7,2%, Швей царії �
5,6%.

Струк ту ра вихідно го пе ре ст ра ху -
ван ня на 31.03.2020 порівня но з ана -
логічним періодом 2019 ро ку заз на ла
змін на ко ристь та ких країн, як:
Польщі (з 10,2% до 12,4%), Франції (з
5,4% до 7,2%), Бер мудсь ких ост ровів (з
0,1% до 1,5%) за ра ху нок змен шен ня
част ки стра хо вих пла тежів Ве ли коб -
ри танії (з 18,4% до 14,6%), Австрії (з
21,5% до 19,4%), Німеч чи ни (з 21,3% до
19,7%).

Струк ту ра пе ре ст ра ху ван ня ри -
зиків у не ре зи дентів на 31.03.2020 має
та кий виг ляд: 

� Німеч чи на, зай має 19,7% в за -

гальній сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти
21,3% на 31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху -
ван ня збіль шив ся 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, зай має 19,4% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 21,5% на
31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся 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.);

� Ве ли коб ри танія, зай має 14,6% в
за гальній сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти
18,4% на 31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху -
ван ня змен шив ся 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.);

� Поль ща, зай має 12,4% в за гальній
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сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 10,2% на
31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся 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, зай має 7,2% в за гальній
сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 5,4% на
31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся 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.);

� Швей царія, зай має 5,6% в за -
гальній сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти
6,9% на 31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху -
ван ня змен шив ся 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, зай має 3,9% в за гальній

сумі пе ре ст ра ху ван ня про ти 2,8% на
31.03.2019. Об сяг пе ре ст ра ху ван ня
збіль шив ся на 12,9 млн. грн., або на 59%
(на 31.03.2019 � 21,9 млн. грн., на
31.03.2020 � 34,8 млн. грн.).

Ак ти ви стра хо виків та ре зер ви

На 31.03.2020 об сяг за галь них ак -
тивів стра хо виків ста но вив 65 114,9
млн. грн., що на 3,2% біль ше в
порівнянні з відповідним по каз ни ком
на кінець І квар та лу 2019 ро ку. 

Ве ли чи на ак тивів, виз на че них
відповідно до статті 31 За ко ну Ук раїни
"Про стра ху ван ня", збіль ши лась в
порівнянні з відповідним по каз ни ком
на кінець І квар та лу 2019 ро ку на 5

919,5 млн. грн., або на 14,3%, та ста но ви -
ла 72,8% за галь них ак тивів стра хо виків
(на 31.03.2020 ак ти ви, виз на чені по
статті 31 За ко ну Ук раїни "Про стра ху -
ван ня", ста но ви ли 47 390 млн. грн., на
31.03.2019 � 41 470,5 млн. грн.).

Струк ту ра ак тивів стра хо вих ком -
паній, виз на че них стат тею 31 За ко ну
Ук раїни "Про стра ху ван ня" для предс -
тав лен ня стра хо вих ре зервів (таб ли ця
12), на 31.03.2020 у порівнянні з інфор -
мацією на 31.03.2019 ма ла такі зміни:

� на 2 367,3 млн. грн. (або на 17,4%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня банківсь ки ми вкла -
да ми (де по зи та ми), і ста но вив 16 001,3
млн. грн. (або 33,8% від за галь но го об ся -
гу ак тивів);

� на 1 980,8 млн. грн. (або на 23,4%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра ми,
що еміту ють ся дер жа вою, і ста но вив 10
462,9 млн. грн. (або 22,1% від за галь но го
об ся гу ак тивів); 

� на 1 237,7 млн. грн. (або на 25,7%)
змен шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня акціями, і ста но вив
3 575,8 млн. грн. (або 7,5% від за галь но -
го об ся гу ак тивів); 

� на 1 330,8 млн. грн. (або на 22,1%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня пра ва ми ви мог до
пе ре ст ра хо виків, і ста но вив 7 363,7 млн.
грн. (або 15,5% від за галь но го об ся гу ак -
тивів); 

� на 231,5 млн. грн. (або на 7,5%)
змен шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня гро шо ви ми кош та -
ми на по точ них ра хун ках, і ста но вив 2
870,7 млн. грн. (або 6,1% від за галь но го
об ся гу ак тивів);

� на 309,5 млн. грн. (або на 22,6%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня інвес тиціями в еко -
номіку Ук раїни на нап ря ма ми, виз на -
че ни ми Кабіне том Міністрів Ук раїни, і
ста но вив 1 679,9 млн. грн. (або 3,5% від
за галь но го об ся гу ак тивів).

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

На 31.03.2020 об сяг ак тивів, доз во -
ле них для предс тав лен ня коштів стра -
хо вих ре зервів , ста но вив 47 390 млн.
грн. (на 5 919,5 млн. грн. біль ше, ніж на
відповідну да ту 2019 ро ку), які в
розмірі 32 264,3 млн. грн. ви ко рис та но з
ме тою предс тав лен ня коштів стра хо -
вих ре зервів.

У струк турі ак тивів, яки ми предс -
тав лені технічні ре зер ви та ре зер ви зі
стра ху ван ня жит тя, на 31.03.2020 у
порівнянні з інфор мацією на 31.03.2019
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відбу ли ся такі зміни:
� на 1 284,3 млн. грн. (або на 11,6%)

збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня банківсь ки ми
вкла да ми (де по зи та ми), і ста но вив 12
401 млн. грн. (або 38,4% від за галь но го
об ся гу);

� на 1 820,5 млн. грн. (або на 22,6%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра -
ми, що еміту ють ся дер жа вою, і ста но -
вив 9 888,9 млн. грн. (або 30,6% від за -
галь но го об ся гу);

� на 83,6 млн. грн. (або на 4,3%)
збіль шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках, і ста но вив 2 043,7
млн. грн. (або 6,3%);

� на 1 103,3 млн. грн. (або на 25,1%)
збіль шив ся об сяг ак тивів, доз во ле них
для предс тав лен ня пра ва ми ви мог до
пе ре ст ра хо виків, і ста но вив 5 491,8
млн. грн. (або 17%).

У струк турі ак тивів, яки ми предс -
тав лені технічні ре зер ви, на
31.03.2020 у порівнянні з інфор мацією
на 31.03.2019 відбу ли ся такі зміни:

� на 1 106,9 млн. грн. (або на 14,2%)
збіль шив ся об сяг коштів у банківсь -
ких вкла дах (де по зи тах) і ста но вив 8
917,1 млн. грн. (або 42,2% від за галь но -
го об ся гу ак тивів, яки ми предс тав лені
технічні ре зер ви);

� на 1 181,9 млн. грн. (або на 27,8%)
збіль шив ся об сяг коштів, доз во ле них
для предс тав лен ня пра ва ми ви мог до
пе ре ст ра хо виків, і ста но вив 5 437,8
млн. грн. (або 25,7%);

� на 879,3 млн. грн. (або на 31,7%)
збіль шив ся об сяг коштів, доз во ле них
для предс тав лен ня цінни ми па пе ра -
ми, що еміту ють ся дер жа вою, і ста но -
вив 3 652,2 млн. грн. (або 17,3%);

� на 0,2 млн. грн. (або на 0,002%)
збіль шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках, і ста но вив 1 599,3
млн. грн. (або 7,6%).

У струк турі ак тивів, яки ми предс -
тав лені ре зер ви зі стра ху ван ня жит -
тя, на 31.03.2020 у порівнянні з інфор -
мацією на 31.03.2019 відбу ли ся такі
зміни:

� на 941,1 млн. грн. (або на 17,8%)
збіль шив ся об сяг коштів, вкла де них у
цінні па пе ри, що еміту ють ся дер жа -
вою, і ста но вив 6 236,7 млн. грн. (або
56% від за галь но го об ся гу);

� на 177,3 млн. грн. (або на 5,4%)
збіль шив ся об сяг коштів у банківсь -
ких вкла дах (де по зи тах), і ста но вив 3
483,8 млн. грн. (або 31,3%);

� на 83,4 млн. грн. (або на 23,1%)
збіль шив ся об сяг гро шо вих коштів на
по точ них ра хун ках і ста но вив 444,4
млн. грн. (або 4%). 
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В 1 квар талі 2020 ро ку кількість
ук ла де них до го ворів ОСЦПВ скла ла
май же 1,8 млн. шт. що на 0,5% біль ше,
ніж за ана логічний період ми ну ло го
ро ку. Су ма стра хо вих пла тежів скла -
ла 1,3 млрд. грн. (+20%). Стра хо ви ки
ОСЦПВ зро би ли по над 37,5 тис. вип -
лат пост раж да лим в ДТП, цей по каз -
ник зріс на 10,3%; су ма вип лат збіль -
ши лась на 15,1% і скла ла май же 680,3
млн. грн.

Кількість ви мог, вре гуль о ва них за
ев роп ро то ко лом, зрос ла на 10,3% до
по каз ни ка 13 тис. шт. Су ма вип лат,
здійсне них за європ ро то ко лом, збіль -
ши лась на 13% і ста но вить по над 123
млн. грн. Пи то ма ва га вип лат за
європ ро то ко лом у за гальній кіль кості
вип лат � 34,8%, а у за гальній сумі
вип лат � 18%.

За період з по чат ку ук ла дан ня
елект рон них до го ворів стра ху ван ня в
лю то му 2018 ро ку до кінця 1 кв. 2020
ро ку кількість елект рон них до го ворів
ОСЦПВ пе ре ви щи ла 1,9 млн. шт. Су -
ма стра хо вих пла тежів за та ки ми до -
го во ра ми скла ла по над 1,5 млрд. грн.
В 1 кв. 2020 р. част ка елект рон них до -
го ворів в за гальній кіль кості ук ла де -

них за цей період до го ворів стра ху -
ван ня наб ли зи лась до 30%.

В пер шо му місяці 2 кв. 2020 ро ку
по каз ник кіль кості елект рон них до го -
ворів ОСЦПВ впев не но по до лав поз -
нач ку в 2 млн. шт.: на кінець квітня
2020 р. ук ла де но 2,17 млн. елект рон -
них до го ворів на за галь ну су му 1,7
млрд. грн. Ли ше в квітні 2020 р. стра -
ху валь ни ки ук ла ли ре ко рд ну
кількість елект рон них до го ворів за

місяць � 250 тис. шт.
Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ

Во ло ди мир Шев чен ко за у ва жив:
"Ка ран тин, в яко му ми жи ве мо з се -
ре ди ни бе рез ня, про де мо н стру вав,
наскіль ки важ ли вою ви я ви ла ся ро бо -
та з діджіталь ної транс фор мації га -
лузі ОСЦПВ. Циф рові рішен ня до по -
мог ли збе рег ти ор ганізо ваність ро бо -
ти стра хо вих ком паній і мож ливість
про дов жу ва ти якісно обс лу го ву ва ти

Óêðà¿íñüêèé ðèíîê àâòîöèâ³ëêè çáåð³ãàº
ñòàá³ëüí³ñòü â óìîâàõ ïàíäåì³¿

Ê³ëüê³ñòü åëåêòðîííèõ äîãîâîð³â ÎÑÖÏÂ íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì,
ëþòèé 2018- êâ³òåíü 2020



клієнтів. Бук валь но че рез кіль ка
днів після зап ро вад жен ня ка ран ти -
ну ми про ве ли опи ту ван ня стра хо -
виків, щоб зро зуміти, як зміни ла ся
їх ро бо та в но вих умо вах, і роз -
повісти ук раїнсь ким ав тов лас ни кам,
що зроб ле но для то го, аби во ни мог ли
нез ва жа ю чи на кри зу, зруч но та
без печ но ук ла да ти, пе ре ук ла да ти
до го во ри ОСЦПВ, оформ ля ти ДТП і
от ри му ва ти стра хові вип ла ти.

От ри мані на ми відповіді по ка за -
ли, що стра хові ком панії, які пра цю -
ють в ОСЦПВ, швид ко адап ту ва ли -
ся. Во ни зап ро по ну ва ли клієнтам,
одер жу ва чам стра хо вих вип лат,
парт не рам, співробітни кам цілу сис -
те му циф ро вої підтрим ки: ко -
мунікації та кон суль тації че рез су -
часні діджітальні ка на ли, ук ла дан ня
елект рон них до го ворів ОСЦПВ,
елект рон ний європ ро то кол, мож -
ливість відда ле но го на дан ня інфор -
мації про обс та ви ни стра хо во го ви -
пад ку, сис те ми відда ле ної ро бо ти
для пер со на лу то що".

Кількість ук ла де них до го ворів
міжна род но го стра ху ван ня "Зе ле на
карт ка" в 1 кв. 2020 р. де що зни зи -
лась (�2,25%) у зв'яз ку з об ме жен ням
тран сгра нич но го ав то мобіль но го ру -
ху, вик ли ка но го пан демією ко ро -
навіру су, і скла ла 207,8 тис. шт., су -
ма на ра хо ва них стра хо вих премій за
ни ми ста но вить 356,8 млн. грн.
(�21,3%).

За до го во ра ми міжна род но го
стра ху ван ня вре гуль о ва но 1711 ви -
мог на су му по над 4,2 млн. євро. Це
пе ре ви щує по каз ни ки відповідно го
періоду 2018 ро ку на 39,2% за
кількістю та на 78,9% за су мою вре -
гуль о ва них ви мог. 

В 1 квар талі 2020 МТСБУ вип ла -
ти ло пост раж да лим в ДТП з га -
рантійних фондів Бю ро біль ше 52,7
млн. грн, за галь на кількість вип лат
скла ла 1694 шт. Кількість вип лат у
порівнянні з по каз ни ка ми
відповідно го періоду 2019 р. за ли ши -
лась незмінною, су ма вип лат зрос ла
на 9,1%.

Най суттєвішою стат тею вип лат
за ли ша ють ся вип ла ти за влас ників
не за без пе че них транс по рт них за -
собів (які ста ли ви ну ват ця ми ДТП,
не ма ю чи чин но го полісу ОСЦПВ).
Пи то ма ва га та ких вип лат у за -
гальній кіль кості скла ла 56,1%, у за -
гальній сумі � 60,9%. Кількість вип -
лат за влас ників не за без пе че них ТЗ
скла ла 951 шт. (+17,4% до по каз ників
1 кв. 2019 р.), су ма вип лат � 32, 3 млн.
грн. (+9,6%).
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Ще од на суттєва стат тя �
вип ла ти за водіїв піль го вих ка -
те горій, пи то ма ва га яких у за -
гальній кіль кості зрос ла біль ше
ніж на 2 в.п.: з 14,76% в 1 кв. ми -
ну ло го ро ку до 16,71% в 1 кв.
2020 р. Про тя гом 1 кв. МТСБУ
здійсни ло за та ких водіїв 282
вип лат на за галь ну су му май же
8,6 млн. грн. Кількість вип лат
зрос ла на 13,2%, су ма � на 10%.

За зо бов'язан ня ми по
ОСЦПВ стра хо виків, що виз нані
банк ру та ми, з фондів МТСБУ в
1 кв. 2020 р. зроб ле но 368 вип лат
на за галь ну су му май же 7,9 млн.
грн. Част ка та ких вип лат у за -
гальній кіль кості ста но вить
21,7%, у за гальній сумі � 14,9%.

"Кри зові яви ща, що при па ли
на 1�й квар тал ць о го ро ку, пос -
та вив га лузь ав то ст ра ху ван ня,
всю країну та світ пе ред вик ли -
ка ми, з яки ми ми раніше не сти -
ка лись. Зав дан ня МТСБУ за раз
� кон соліду ва ти зу сил ля стра -
хо виків по підтримці нор маль -
ної ро бо ти рин ку ОСЦПВ і "Зе -
ле ної карт ки". 

Вже зап ро вад же но низ ку за -
ходів, що до по мо жуть стра хо ви -
кам ОСЦПВ у період кри зи,
вик ли ка ної пан демією ко ро -
навіру су. Зок ре ма, це сто суєть -
ся спро щен ня про це ду ри фор -
му ван ня та ви ко рис тан ня до -
дат ко вих га рантійних фондів
МТСБУ з ме тою підтрим ки
ліквідності ком паній�членів Бю -
ро. Та кож МТСБУ приєднуєть -
ся до ініціатив що до спро щен ня
про це дур прийо му до ку ментів
для от ри ман ня стра хо вої вип ла -
ти, ос лаб лен ня ви мог з
фінмоніто рин гу, вне сен ня ря ду
за ко но дав чих змін, які по винні
по лег ши ти ро бо ту га лузі, і про -
дов жує ак тив ну діджи таль ну
транс фор мацію ОСЦПВ", � за у -
ва жив Ге не раль ний ди рек тор
МТСБУ Во ло ди мир Шев чен ко.
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Стра хо ви ки ОСЦПВ на по ля га ють на
відхи ленні про ек ту За ко ну Ук раїни про
вне сен ня зміни до За ко ну Ук раїни "Про
відкритість ви ко рис тан ня публічних
коштів", яким кош ти при ват них стра хо -
вих ком паній�членів МТСБУ прирівняні
до публічних коштів. Відповідний за ко -
ноп ро ект за реєстро ва ний Вер ховній Раді
10 лип ня 2020 р. за №3829.

Нор ма ми за ко ноп ро ек ту кош ти при -
ват них стра хо вих ком паній�членів
МТСБУ прирівню ють ся до ка те горії
"публічних коштів". До публічних коштів
на ле жать кош ти дер жав но го бюд же ту,
бюд же ту Ав то ном ної Рес публіки Крим та
місце вих бюд жетів, кре дитні ре сур си, на -
дані під дер жавні та місцеві га рантії, кош -
ти Національ но го бан ку Ук раїни, дер жав -
них банків, дер жав них ціль о вих фондів,
Пенсійно го фон ду Ук раїни, фондів за -
галь но обов'яз ко во го дер жав но го соціаль -
но го стра ху ван ня, а та кож кош ти суб'єктів
гос по да рю ван ня дер жав ної і ко му наль ної
влас ності, от ри мані ни ми від їхньої гос по -
дарсь кої діяль ності. Роз по ряд ни ка ми
бюд жет них коштів мо жуть бу ти бюд -
жетні ус та но ви в особі їх керівників згідно
норм Бюд жет но го Ко дек су.

Ге не раль ний ди рек тор Асоціації
"Стра хо вий бізнес" Вя чес лав Чер ня ховсь -
кий про ко мен ту вав: 

"У по яс ню вальній за писці до за ко ноп -
ро ек ту мо ва йде про те, що ви мо ги, зак ла -
дені у до ку мент, вик ли кані за галь но -
суспіль ною пот ре бою за без пе чен ня
публічно го дос ту пу та інфор маційної
відкри тості що до ви ко рис тан ня публічних
коштів � коштів плат ників по датків Ук -
раїни, які вит ра ча ють ся МТСБУ.

Те, що кош ти МТСБУ в жод но му разі
не є "кош та ми плат ників по датків" � це ок -
ре ме пи тан ня, яке предс тав ни ки МТСБУ
та рин ку вже роз'яс ни ли де пу та там
профіль но го коміте ту у ході зустрічі з
при во ду ць о го за ко ноп ро ек ту. 

На що од ра зу хотіло ся б звер ну ти ува -
гу: з влас ної ініціати ви МТСБУ вже
декіль ка років за без пе чує дос тупність та
про зорість інфор мації про по каз ни ки
діяль ності МТСБУ і ком паній�членів Бю -
ро, які здійсню ють стра ху ван ня ОСЦПВ,
при ць о му на даєть ся на ба га то більш де -
талізо ва на інфор мація, ніж вста нов ле но
ви мо га ми чин но го за ко но да в ства.

Інфор мація про ви ко рис тан ня коштів
га рантійних фондів МТСБУ та кож є
публічною: во на ре гу ляр но (щок вар таль -
но) аналізуєть ся та оп ри люд нюєть ся на
сайті МТСБУ, на сторінці Бю ро в соціаль -
них медіа, в ЗМІ. Та ким чи ном, за у ва жен -
ня про не дос татність вик ри тої інфор мації
з ць о го пи тан ня є аб со лют но безпідстав -
ни ми, во на дос туп на кож но му гро ма дя ни -
ну країни".

За раз про фесійні об'єднан ня учас -
ників рин ку, Асоціація "Стра хо вий бізнес"
та "Ліга стра хо вих ор ганізацій Ук раїни",
го ту ють лис та до ВР з де таль ним обґрун -
ту ван ням по зиції предс тав ників рин ку
ОСЦПВ що до норм за ко ноп ро ек ту №3829
та з про хан ням відхи ли ти до ку мент.

Предс тав ни ки рин ку ОСЦПВ за у ва -
жу ють, що "аналіз змісту за ко ноп ро ек ту
доз во ляє конс та ту ва ти, що по ру шені у нь -
о му пи тан ня су пе ре чать Конс ти туції Ук -
раїни, Бюд жет но му ко дек су Ук раїни та
За ко нам Ук раїни "Про стра ху ван ня" та
"Про ОСЦПВ". У кон цеп ту аль но му плані
за ко ноп ро ект є до сить враз ли вим до кри -
ти ки і має оз на ки штуч но го та неп ра -
вомірно го роз ши рен ня виз на чен ня по нят -
тя "публічні кош ти", шля хом вклю чен ня
до їх виз на чен ня коштів (фондів), дже ре -
ла яких ма ють вик люч но при ват ний ха -
рак тер".

Чо му стра хо ви ки ОСЦПВ на по ля га -
ють на відхи ленні за ко ноп ро ек ту?

1. Кош ти МТСБУ не є публічни ми
кош та ми, оскіль ки ма ють інше дже ре ло:
це кош ти при ват них стра хо вих ком -
паній�членів Бю ро. Дже ре ла фор му ван ня
фондів МТСБУ виз на чені у за коні Ук -
раїни "Про ОСЦПВ".

В пе реліку дже рел відсутні бюд жетні
кош ти, що вик лю чає мож ливість до пов -
нен ня пе реліку публічних коштів кош та -
ми МТСБУ. МТСБУ є юри дич ною осо бою,
що ут ри муєть ся за ра ху нок коштів стра -
хо виків (відповідно до ст. 13 за ко ну "Про
стра ху ван ня").

Діяльність МТСБУ вре гуль о ва на га -
лу зе вим за ко ном "Про ОСЦПВ", (ст. 39),
та ким чи ном по ря док і умо ви фор му ван ня
цент ралізо ва них стра хо вих ре зе рв них
фондів вже унор мо вані ок ре мим за ко ном.

2. Згідно зі ст. 43 за ко ну "Про ОСЦПВ"
кош ти, спла чені стра хо ви ка ми до цент -
ралізо ва них стра хо вих ре зе рв них фондів
МТСБУ, є кош та ми стра хо вих ре зервів з
ОСЦПВ, тоб то є при ват ною власністю
стра хо виків�членів МТСБУ, а Бю ро
здійснює уп равління цент ралізо ва ни ми
стра хо ви ми ре зе рв ни ми фон да ми, що
ство рю ють ся при МТСБУ для за без пе -
чен ня ви ко нан ня пок ла де них на нь о го
функцій (п.п. 39.2.2 п. 39.2 ст. 39 за ко ну
"Про ОСЦПВ").

Ви хо дя чи з ць о го, ви мо га на дан ня ста -
ту су публічних коштів при ват ним кош там
стра хо виків є по ся ган ням на при ват ну
власність і по ру шує ст. 41. Конс ти туції Ук -
раїни, згідно якої "ко жен має пра во во -
лодіти, ко рис ту ва ти ся і роз по ряд жа ти ся
своєю власністю, ре зуль та та ми своєї інте -
лек ту аль ної, твор чої діяль ності, і ніхто не
мо же бу ти про тип рав но поз бав ле ний пра -
ва влас ності". 

3. Згідно зі ст. 81 Цивіль но го ко дек су

Ук раїни юри дич на осо ба публічно го пра ва
ство рюєть ся роз по ряд чим ак том Пре зи -
ден та Ук раїни, ор га ну дер жав ної вла ди,
ор га ну Ав то ном ної Рес публіки Крим або
ор га ну місце во го са мов ря ду ван ня; по ря -
док ут во рен ня та пра во вий ста тус осіб
публічно го пра ва вста нов люєть ся Конс ти -
туцією Ук раїни та за ко ном. Роз по ряд чий
акт індивіду аль ної дії що до ство рен ня
об'єднан ня стра хо виків � МТСБУ не прий -
мав ся, і в жод но му за коні не виз на че но,
що МТСБУ є осо бою публічно го пра ва.

4. Взаємовідно си ни дер жа ви та стра -
хо виків виз на чені ст. 41 за ко ну "Про стра -
ху ван ня": стра хо вик не відповідає за зо -
бов'язан ня ми дер жа ви, а дер жа ва � за зо -
бов'язан ня ми стра хо ви ка. Дер жа ва га ран -
тує дот ри ман ня і за хист май но вих та
інших прав і за кон них інте ресів стра хо -
виків, умов віль ної кон ку ренції у
здійсненні стра хо вої діяль ності.

На га даємо, що ос танні п'ять років
(2015�209 р.р.) МТСБУ зро би ло по над 22,6
тис. вип лат пост раж да лим в ДТП з фон ду
за хис ту пост раж да лих (ФЗП) Бю ро на за -
галь ну су му 623 млн. грн. Зок ре ма, за не -
за ст ра хо ва них ви ну ватців ДТП спла че но
435 млн. грн., за стра хові ком панії, що виз -
нані банк ру та ми, та за неп ла то сп ро можні
СК, які пішли з рин ку, не ви ко нав ши зо -
бов'язань пе ред пост раж да ли ми, ра зом
спла че но близь ко 140 млн. грн. За 1
півріччя 2020 р. МТСБУ здійсни ло 3154
вип лат з га рантійних фондів Бю ро на су -
му по над 104,3 млн. грн. Пост раж далі в
ДТП, які от ри му ва ли вип ла ти з га -
рантійних фондів МТСБУ, ви со ко оціню -
ють швидкість та якість про це ду ри вре гу -
лю ван ня (згідно да них опи ту ван ня, про ве -
де них в 2019 р.).

Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ Во ло -
ди мир Шев чен ко про ко мен ту вав: "Про -
зорість та дос тупність інфор мації про
діяльність рин ку ОСЦПВ та ро бо ту
МТСБУ � один з на ших го лов них прин -
ципів, яко го ми не у хиль но дот ри муємось. 

Тре ба за у ва жи ти, що в сфері ОСЦПВ
є ба га то пи тань, вирішен ня яких мог ло б
суттєво пок ра щи ти рівень за хис ту всіх
учас ників до рожнь о го ру ху в країні. В
пер шу чер гу, це підви щен ня стра хо вих
сум з ОСЦПВ, пе рег ляд норм що до вип -
лат за стра хові ком панії, які при пи ни ли
діяльність, не ви ко нав ши своїх зо -
бов'язань пе ред пост раж да ли ми в ДТП.
Для ць о го потрібна пов ноцінна мо -
дернізація профіль но го за ко ну "Про
ОСЦПВ", і ми зак ли каємо предс тав ників
вла ди, зок ре ма на род них де пу татів, скон -
це нт ру ва ти ува гу на роз робці та прий -
нятті но во го про ек ту са ме ць о го профіль -
но го за ко ну, тим біль ше що ми вже маємо
ба га то нап ра цю вань йо го клю чо вих по ло -
жень, які відповіда ють прин ци пам Ди рек -
ти ви ЄС".
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Служ бою без пе ки МТСБУ ра зом із
стра хо ви ми ком паніями при про ве денні
моніто рин гу стра хо вих вип лат здав ся
підозрілим той факт, що в де я ких ви пад -
ках між мо мен том ук ла дан ня "Зе ле ної
карт ки" в пункті про пус ку на дер жав но -
му кор доні між Ук раїною та Угор щи ною
та мо мен том нас тан ня ДТП про хо див
нез нач ний проміжок ча су, за який
фізич но не мож ли во бу ло по до ла ти
відстань між кор до ном та око ли ця ми Бу -
да пеш ту, де відбу лось ДТП.

Служ бою без пе ки МТСБУ за цією
оз на кою бу ло про ве де но аналіз всіх за -
яв ле них ви мог, спла че них стра хо ви ка -
ми�пов ни ми чле на ми МТСБУ за міжна -
род ни ми до го во ра ми стра ху ван ня "Зе -
ле на карт ка" за січень 2018�бе ре зень
2020 р. що до ком пен сації шко ди, за -
подіяної внаслідок ДТП на те ри торії
Угор щи ни з ви ни ав то мобілів, за -
реєстро ва них в Ук раїни.

В ре зуль таті про ве де но го аналізу
вста нов ле но 86 ви падків мож ли вих шах -
райсь ких дій, які по ля га ли у оформ ленні
фіктив них ДТП на те ри торії Угор щи ни. 

З ме тою про тидії стра хо во го шах -
рай ству МТСБУ бу ло про ве де но комп -
лекс за ходів що до про ве ден ня ре тель ної
пе ревірки обс та вин ук ла дан ня до го ворів
"Зе ле на карт ка" та обс та вин ДТП, які
відбу лись за ци ми до го во ра ми. В ході та -

кої пе ревірки, се ред інших дій, стра хо -
ви ки взя ли пись мові по яс нен ня у стра -
ху валь ників, з ви ни яких відбу лись ДТП
за кор до ном. 

В ре зуль таті бу ло ви яв ле но низ ку
ви падків з на яв ни ми оз на ка ми шах -
райсь ких дій що до оформ лен ня фіктив -
них ДТП за те ри торії Угор щи ни,
скоєних тією ж са мою гру пою осіб.

По ви яв ле них фак тах мож ли во го
шах рай ства відкри то криміналь не про -
вад жен ня за оз на ка ми криміналь но го
пра во по ру шен ня, пе ред ба че но го ч.3, ст.
190 Криміналь но го Ко дек су Ук раїни.
(Шах рай ство, вчи не не у ве ли ких
розмірах, або шля хом не за кон них опе -
рацій з ви ко рис тан ням елект рон но�об -
чис лю валь ної техніки � ка раєть ся поз -
бав лен ням волі на строк від трь ох до
вось ми років).

За раз Національ на поліція зро би ла
за пи ти до ком пе те нт них ор ганів Рес -
публіки Угор щи на про міжна род ну пра -
во ву до по мо гу з ме тою про ве ден ня до пи -
ту інших учас ників ДТП, по яких є підоз -
ри що до їх фіктив ності. Та кож МТСБУ
надісла ло за пит до Бю ро Ав то ст ра ху -
ван ня Угор щи ни, яке в свою чер гу, звер -
ну лось до пра во охо рон них ор ганів
країни. Співробітни ки пра во охо рон них
ор ганів Угор щи ни пе ревірять, чи бу ли
от ри мані у тих ви пад ках, де є підоз ри

що до мож ли вих шах райсь ких дій, ук -
раїнсь ки ми ав тов лас ни ка ми довідки від
поліції, які посвідчу ють факт та обс та ви -
ни ДТП.

На га даємо, що з лю то го 2019 р.
Дер жав на При кор дон на Служ ба Ук -
раїни роз по ча ла пе ревірку в ав то ма -
тич но му ре жимі на яв ності та чин ності
стра хо вих сер тифікатів "Зе ле на карт -
ка" під час пе ре ти ну кор до ну на виїзд
ук раїнсь ки ми ав тов лас ни ка ми. Такі
пе ревірки здійсню ють ся шля хом за -
пи ту до Цент ралізо ва ної ба зи да них
(ЦБД) МТСБУ та ма ють місце на всіх
пунк тах пе ре ти ну дер жав но го кор до -
ну. Їх зап ро вад жен ня зве ло май же до
ну ля ви пад ки ви яв лен ня фаль ши вих
чи фаль сифіко ва них стра хо вих сер -
тифікатів "Зе ле на карт ка" або спро би
пе ре тк ну ти кор дон без чин но го полісу
міжна род но го стра ху ван ня. Ре зуль та -
та ми зап ро вад жен ня ав то ма ти зо ва -
них пе ревірок та кож ста ло знач не
зрос тан ня кіль кості ук ла де них до го -
ворів міжна род но го стра ху ван ня "Зе -
ле на карт ка" (+43,6% в 2019 р. у
порівнянні з 2018 р) та стра хо вих пла -
тежів за ни ми (+26,8%).

Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ Во -
ло ди мир Шев чен ко за у ва жив: "Нез ва -
жа ю чи на ка ран тин, МТСБУ про во дить
за хо ди в рам ках про ек ту "СТОП фаль -
шив ка". Ми про дов жуємо бу ду ва ти сис -
тем ну ро бо ту з про тидії стра хо во му
шах рай ству. Її ре зуль та ти ма ють ве ли ке
зна чен ня як для стра хо виків ОСЦПВ,
чий бізнес не заз нає шко ди від шах раїв,
так і для ук раїнсь ких ав тов лас ників, які
ма ють ще біль ше підстав довіря ти рин ку
стра ху ван ня".

До МТСБУ разом зі страховими компаніями провело
низку заходів щодо виявлення можливого страхового
шахрайства при оформленні ДТП за допомогою
європротоколу на території Республіки Угорщина.

ÌÒÑÁÓ âèêðèëî ñïðîáè øàõðàéñòâà çà êîðäîíîì ïðè
îôîðìëåíí³ ÄÒÏ çà ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ àâòîìîá³ë³â
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Це ще один крок до пов ної міжна род -
ної пе ревірки стра ху ван ня будь�яко го
транс по рт но го за со бу, не за леж но від йо -
го національ ності, за до по мо гою циф ро -
вих за собів. При наймні, сер тифікат
Green Card біль ше не бу де обов'яз ко вим
для дру ку зе ле ним коль о ром, а та кож не
обов'яз ко во йо го розд ру ко ву ва ти стра хо -
вою ком панією � нап рик лад, заст ра хо ва -
ний мо же зро би ти це так са мо, як це
відбу ваєть ся з авіак вит ка ми або ж/д
квит ка ми. Нац комфінпос луг 30 квітня
2020 ро ку своїм Роз по ряд жен ням №841
зат вер ди ла зра зок візу аль ної фор ми і
технічний опис фор ми блан ка поліса, що
підтве рд жує ук ла дан ня елект рон но го до -
го во ру міжна род но го стра ху ван ня "Зе ле -
на кар та".

Які ви мо ги по винні дот ри му ва ти ся:
� Розд руківка на зе ле но му па пері і з 1

лип ня 2020 ро ку та кож ще на біло му па -
пері (коль о ри, відмінні від біло го і зе ле но -

го, не до пус ка ють ся і поз бав ля ють за кон -
ної си ли стра хо ву карт ку)

� Розмір па пе ру: A6, макс. A4
� Колір шриф ту чор ний
� Без по мил ко ва розд руківка (в разі

смуг або інших по ми лок дру ку про цес
по ви нен бу ти пов то ре ний)

Но ве "Міжна род не ав то ст ра ху ван ня"
або "Зе ле на карт ка" по вин на як і раніше
від по віда ти мо делі, зап ро по но ваній
Green Card. Де які варіації до пус ка ють ся,
як що мо дель відповідає спе цифікаціям, а
ком панія � емітент от ри ма ла "поліс для
дру ку" зі сво го національ но го стра хо во го
бю ро. "Міжна род на стра хо ва карт ка"
дійсна тіль ки при її дру ку. По дан ня стра -
хо вої карт ки на ек рані мобіль но го прист -
рою не до пус каєть ся.

Елект рон ний поліс стра ху ван ня "Зе -
ле на кар та" з'явить ся в Ук раїні з 2020 ро -
ку. Ге не раль ною Асамб леєю Ра ди Бю ро
"Зе ле на карт ка" 14 черв ня 2019 ро ку бу -
ло прий ня то рішен ня за зміну фор ма ту

міжна род но го стра хо во го сер тифіка ту.
Національ ним Бю ро, які прий ма ють
відповідне рішен ня, доз во ляєть ся пе рей -
ти від існу ю чо го за раз, звич но го сер -
тифіка та зе ле но го коль о ру (від яко го
поліс і от ри мав свою наз ву) до чор -
но�біло го блан ка для мож ли вості розд -
руківки елект рон но го сер тифіка та на
зви чай них прин те рах.

З 1 лип ня 2020 ро ку блан ки но во го
фор ма ту по винні прий ма ти ся всіма ор га -
на ми, конт ро лю ючи ми до рожній рух і
ав то мобіль не пе реміщен ня між країна ми
сис те ми "Зе ле на карт ка", повідо ми ли в
МТСБУ. За раз йде про цес адап тації
внутрішніх до ку ментів Бю ро до но вих
ви мог і ко мунікація з предс тав ни ка ми
ор ганів дер жав ної вла ди країн�членів
сис те ми по за без пе чен ню ак цеп ту чор -
но�білих бланків.

Зап ла но ва ний пе рехід на но вий фор -
мат блан ка поліса "Зе ле на карт ка" � фак -
тич но пер ший крок до ска су ван ня
"папірців" в рам ках всієї сис те ми, до пов -
ної діджіталізаціі і транс фор мації до ку -
мен то обігу в елект рон ну фор му. І це ду -
же зруч но для водіїв, які відправ ля ють ся
за кор дон на ав то мобілі: до говір мож на
бу де ук ла да ти в елект ронній формі, дис -
танційно, без візи ту в офіс стра хо ви ка,
лег ко вирішу ва ти муть ся си ту ації, ко ли
сер тифікат, нап рик лад, за бу ли вдо ма або
втра ти ли � йо го мож на бу де знай ти в базі
національ но го Бю ро "Зе ле на карт ка" і
прос то розд ру ку ва ти зно ву.

"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.

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 відшкоду -
вання за шкоду, заподіяну майну
потерпілих�фізичних осіб, здійсню -
ються у розмірі оціненої шкоди, але не
вище граничної суми виплати стра -
хового відшкодування на одного
потерпілого.



Відповідно до рішен ня Уря ду з 17 бе -
рез ня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. за бо ро не -
но ро бо ту суб'єктів гос по да рю ван ня, яка
пе ред ба чає прий ман ня відвіду вачів, крім
роздрібної торгівлі про дук та ми хар чу ван -
ня, паль ним, за со ба ми гігієни, лікарсь ки -
ми за со ба ми та ви ро ба ми ме дич но го приз -
на чен ня, за со ба ми зв'яз ку, про вад жен ня
банківсь кої та стра хо вої діяль ності.

Та ким чи ном, стра хові ком панії про -
дов жу ють пра цю ва ти і ви ко ну ва ти свої
зо бов'язан ня пе ред клієнта ми та пост -
раж да ли ми.

Як відбу ваєть ся ро бо та стра хо виків
ОСЦПВ в умо вах ка ран ти ну?

1. За без пе чуєть ся по си ле ний ре жим
дезінфекції у офісах: об роб ка дезінфек то -
ра ми приміщень, підло ги, всіх по вер хонь,
квар цю ван ня чи інше обез за ра жен ня
повітря.

Співробітни ки СК пра цю ють в мас ках
та ру ка вич ках, до пус ка ють ся до ро бо ти
ли ше ті, хто не має жод них оз нак ОРВІ чи
прос туд но го зах во рю ван ня. Працівни ки,
хто пе ре бу вав за кор до ном (або чиї
близькі ро дичі пе ре бу ва ли) ос таннім ча -
сом, не до пус каєть ся до ро бо ти і за ли ша -
ють ся вдо ма в ка ран тині.

Та ким чи ном за без пе чуєть ся мак си -
маль ний рівень без пе ки для відвіду вачів
офісів стра хо виків та співробітників стра -
хо вих ком паній.

2. Час ти на ком паній для ско ро чен ня
кіль кості осо бис тих ко мунікацій ор ганізу -
ва ли спеціальні скринь ки для прийо му ко -
рес пон денції, аби стра ху валь ни ки чи
пост раж далі мог ли за ли ши ти до ку мен ти,
не відвіду ю чи офісу стра хо ви ка та не кон -
так ту ю чи із співробітни ка ми. Де які ком -
панії повністю при пи ни ли осо бис тий
прийом гро ма дян, але чітко та без пе -
ребійно пра цю ють, на да ю чи кон суль тації
та прий ма ю чи до ку мен ти зви чай ною або

елект рон ною пош тою чи че рез інші елект -
ронні ка на ли ко мунікацій.

3. Ор ганізо ва ний дис танційний
прийом спо жи вачів з ви ко рис тан ням су -
час них ка налів відда ле ної ко мунікації (те -
ле фон, Skype, Viber, інші ме се нд же ри).
До ку мен ти що до події, що має оз на ки
стра хо во го ви пад ку, мож на офор ми ти са -
мостійно або за до по мо гою кон суль тацій
стра хо ви ка і пе ре да ти дис танційно. У
біль шості стра хо виків на сай тах є
відповідні інструкції що до дис танційної
пе ре дачі до ку ментів та на лаш то ва не не -
обхідне прог рам не за без пе чен ня. Час ти на
стра хо виків ОСЦПВ у зв'яз ку з кри зо вою
си ту ацією доз во ляє по да ва ти копії до ку -
ментів (ска ни, фо то копії) он�лайн, а
оригіна ли до ку ментів го тові прий ма ти
пізніше, після закінчен ня ка ран ти ну. 

4. Та кож ок ремі ком панії доз во ли ли
клієнтам са мостійно про во ди ти ог ляд
пош код же ної автівки шля хом фо то� та
відео�фіксації пош код жень у ви пад ках,
ко ли не має підстав що до об'єктив ності на -
да ної інфор мації або відсутні складні обс -
та ви ни ви пад ку. Більшість стра хо виків не
ви ма га ють за раз приїзди ти до офісу стра -
хо вої ком панії для ог ля ду ав то мобіля, за
до мов леністю с предс тав ни ком СК та кий
ог ляд мож на ор ганізу ва ти у будь�яко му
зруч но му місці, зок ре ма, на без по се -
редньо на СТО.

5. Звер таємо ува гу, що відповідно до
норм за ко ну "Про ОСЦПВ" інфор мація
про подію, що має оз на ки стра хо вої, має
бу ти по да на до стра хо вої ком панії про тя -
гом 3�х ро бо чих днів з мо мен ту ДТП, але в
за коні не йдеть ся про те, що інфор мація
має бу ти по да на осо бис то до офісу стра хо -
ви ка! Відповідно за ви мог за ко ну, стра хо -
вик фіксує те ле фон не повідом лен ня про
ДТП, яке є підтве рд жен ням фак ту
повідом лен ня про стра хо вий ви па док, і та -
ке повідом лен ня підля гає три ва ло му

зберіган ню. Тож повідом ляй те про ДТП за
те ле фо ном або зви чай ним лис том.

"За галь на по ра да � відкри то спілкуй -
тесь із стра хо ви ком, з яким ук ла даєте до -
говір ОСЦПВ чи від яко го от ри муєте стра -
хо ве відшко ду ван ня. Стра хові ком панії
за раз роб лять все мож ли во, аби зни зи ти
ри зик за ра жен ня ко ро навіру сом для
відвіду вачів та співробітників, то ж зап ро -
вад же на ціла низ ка за ходів, що сприяє
відда ле но му вре гу лю ван ню. Які са ме умо -
ви про по нує ваш стра хо вик � дізна вай тесь
у нь о го. У біль шості стра хо виків інфор -
мація що до ро бо ти у в умо вах ка ран ти ну
вик ла де на на сайті ком панії, та кож во ни
завж ди го тові відповісти на ваші пи тан ня
за те ле фо ном, скай пом, вай бе ром, інши ми
елект рон ни ми ка на ла ми ко мунікацій", �
за у ва жив Во ло ди мир Шев чен ко, ге не -
раль ний ди рек тор МТСБУ. 

По ра ди стра ху валь ни кам що до ук ла -
дан ня до го ворів ОСЦПВ та вре гу лю ван -
ня стра хо вих подій під час ка ран ти ну:

1. Для ук ла дан ня чи пе ре ук ла дан ня
до го во ру ОСЦПВ ко рис туй тесь елект рон -
ним полісом ОСЦПВ, бо це не пот ре бує
візи ту до офісу стра хо ви ка.

Як що маєте склад ності з оформ лен -
ням елект рон но го полісу, співробітни ки
стра хо вої ком панії, агент чи бро кер дис -
танційно до по мо жуть вам виріши ти пи -
тан ня.

2. У разі ДТП у всіх ви пад ках, що
підпа да ють під умо ви вре гу лю ван ня за
європ ро то ко лом, ко рис туй тесь ним для
оформ лен ня ДТП, це поз ба вить не -
обхідності вик ли ка ти поліцію, відповідно,
зни зить кількість кон тактів та ри зик за -
ра жен ня для вас, інших учас ників ДТП та
співробітників Національ ної поліції. 

3. Іде аль ний варіант оформ лен ня ДТП
в по точ них умо вах � елект рон ний європ -
ро то кол. На га дуємо, що для йо го ви ко рис -
тан ня та кож не обхідно, щоб обс та ви ни
ДТП відповіда ли умо вам вре гу лю ван ня за
європ ро то ко лом.

4. Як що оформ лен ня ДТП за європ ро -
то ко лом не мож ли ве, дійте за зви чай ним
ал го рит мом. За те ле фо нуй те до влас ної
стра хо вої ком панії так ком панії ви ну ват -
ця, яка має здійсню ва ти стра хо ве відшко -
ду ван ня, аби дізна тись всі де талі про це ду -
ри вре гу лю ван ня в умо вах ка ран ти ну.

5. Бе режіть се бе і не на ра жай те на не -
без пе ку ото чу ю чих. У разі не пе ред ба чу -
ва них обс та вин (нап рик лад, ви рап то во
відчу ли симп то ми зас ту ди чи ОРВІ, ко ли
пла ну ва ли на вес ти візит до офісу стра хо -
ви ка) � зв'яжіть ся з стра хо ви ком та
повідом те про си ту ацію, що ви ник ла.
Впев нені, вам бу дуть го тові піти на зустріч
і зап ро по ну ва ти шля хи вирішен ня проб -
ле ми.
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ßê çì³íèëàñü ðîáîòà óêðà¿íñüêèõ ñòðàõîâèê³â 
ó ïåð³îä êàðàíòèíó

Êàðàíòèí
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Êàðàíòèí

Біль ше по ло ви ни ук раїнсь ких ком -
паній (62%) розг ля да ють варіант пов -
но го або част ко во го пе ре хо ду на відда -
ле ну або позмінну ро бо ту, свідчать дані
опи ту ван ня Євро пейсь кої бізнес
асоціації, в яко му взя ли участь
керівни ки 105 підприємств.

За ре зуль та та ми досліджен ня
ЄБА, 35% ком паній го тові по вер ну ти ся
в офіси, 16% повідо ми ли, що вже відно -
ви ли ро бо ту або ж зовсім не зу пи ня ли
її на період ка ран ти ну че рез особ ли -
вості діяль ності. 15% не пла ну ють по ки
по вер нен ня в офіс або ще не виз на чи -
ли ся з ос та точ ною да тою.

Сь о годні бізне су потрібно від дер -
жа ви: зни жен ня по дат ко во го на ван та -
жен ня на фонд оп ла ти праці, вве ден ня
вип лат до по мо ги співробітни кам на
фонд соцстра ху з пер шо го дня хво ро би
та ска су ван ня штрафів за по ру шен ня
по дат ко во го за ко но да в ства до кінця
ро ку.

Щоб до сяг ти до ка ран тин но го рівня
роз вит ку, на дум ку 20% підприємців,
потрібно півро ку, для 39% � близь ко ро -
ку. Ще 17% зна до бить ся два ро ки, а 7%
� біль ше двох років, тіль ки 4% опи та -
них не втра ти ли тем пи роз вит ку під
час ка ран ти ну.

Впро ва ди ти гнуч кий або позмінний
графік ро бо ти пла ну ють 42% опи та них
ди рек торів, ще 13% бу дуть ре ко мен ду -
ва ти співробітни кам про дов жу ва ти ро -
бо ту з до му.

25% опи та них го туєть ся до по е тап -
но го ви хо ду з ка ран ти ну з 25%
співробітників до 50%. При ць о му біль -
шості ком паній вда ло ся збе рег ти зарп -
ла ту співробітни кам незмінною � про
це повідо ми ли 63% рес пон дентів, тоді
як 23% відзна чи ли ско ро чен ня зарп -
лат, 7% збіль шен ня. Ще 3% ком паній
відпра ви ли де які ка те горії працівників
у не оп ла чу ва ну відпуст ку.

82% збе рег ли пер со нал в незмінно -
му складі, а 8% зна хо дять ся в по шу ку
но вих співробітників, тоді як 11% ско -
ро ти ли штат. 36% керівників
підприємств вка за ли на зни жен ня до -
ходів на 20%, ще 28% на 20 � 50%, і 18%
на 50 � 75%.

Тіль ки 11% опи та них повідо ми ли,
що ніяких змін не відбу ло ся, а 3% змог -
ли збіль ши ти дохід до 20%.

Стра хо ви ки опи та ли HR�фахів -
ців, керівників і співробітників 100
ком паній. Опи ту ван ня по ка за ло, що
52% співробітників хо ча б раз за во -
ди ли ро ман тичні відно си ни на
службі, при ць о му у біль шості такі
відно си ни закінчи ли ся весіллям. 37%
з тих, у ко го був служ бо вий ро ман,
зай ма ють керівні по са ди, а 63% є ме -
нед же ра ми се редньої лан ки.

Най частіше відно си ни зав'язу ва -
ли ся під час спіль них відряд жень
(68%), кор по ра тивів (20%), ро бо тою

над спіль ним про ек том (7%). Та кож
5% зізна ли ся, що ро ман по чав ся зі
спілку ван ня і взаємних лайків в
соціаль них ме ре жах.

Біль ше по ло ви ни опи та них
керівників (52%) в ціло му не про ти
служ бо вих ро манів між підлег ли ми,
але у по за ро бо чий час. При ць о му
пе ре важ на більшість HR�фахівців
(86%) не підтри му ють ро ман тичні
відно си ни між працівни ка ми. Ос нов -
на при чи на � ри зик ухо ду потрібної
лю ди ни че рез "кри зу у відно си нах".

Су часні жи телі ме га полісів
настіль ки зай няті ро бо тою, що у них
час то прос то не за ли шаєть ся ча су на
осо бис те жит тя по за офісом. У де я -
ких західних ком паніях існу ють пра -
ви ла, що за бо ро ня ють відно си ни між
ко ле га ми, зок ре ма, між керівни ка ми
і підлег ли ми. Ком панії більш ло яльні
до служ бо вих ро манів, як що во ни не
поз на ча ють ся на ефек тив ності ро бо -
ти співробітників і не впли ва ють не -
га тив но на ат мос фе ру в ко лек тиві.

Äîñë³äæåííÿ ñòðàõîâèê³â: 67% îïèòàíèõ 
çíàéøëè ñâîþ äðóãó ïîëîâèíó íà ðîáîò³

ßê á³çíåñ áóäå âèõîäèòè ç êàðàíòèíó? 62% êîìïàí³é
â Óêðà¿í³ ðîçãëÿäàþòü ïåðåõ³ä íà â³ääàëåíó ðîáîòó
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Але хо ча "Катріна" на сь о годнішній
день за ли шаєть ся най до рож чою стихій -
ної ка та ст ро фою для світо вої стра хо вої
індустрії, існу ють інші ймовірні сце нарії,
які мо жуть при вес ти до ще біль ших
збитків.

Взяв ши заст ра хо ва ну вартість руй ну -
вань Катріни, стра хові ком панії вип ла ти -
ли $41 млрд за 1,7 млн по зовів про відшко -
ду ван ня збитків жит ло вим, ко мерційним і
ав то мобіль ним об'єктам в США і ще $8
млрд за зби ток оф шор ним енер ге тич ним
об'єктам в Мек си канській за тоці.

Ці збит ки, ра зом з $16,3 млрд заст ра -
хо ва них дер жа вою збитків в рам ках
Національ ної прог ра ми стра ху ван ня від
по ве ней Фе де раль но го аген т ства з надз -
ви чай них си ту ацій (FEMA NFIP), приз ве -
ли до то го, що за галь ний заст ра хо ва ний
зби ток Катріни склав біль ше $65 млрд,
або $86 млрд з ура ху ван ням інфляції.

"Різни ця між за галь ним еко номічним
збит ком Катріни і заст ра хо ва ним збит ком
ілюст рує роз рив у стра хо во му за хисті від
стихійних лих, який ви ни кає че рез не за -

ст ра хо вані збит ки", � на го ло шуєть ся в
звіті Swiss Re. "У разі ура га ну Катріна
"геп" був вик ли ка ний не до ст ра ху ван ням
май но вих ри зиків від по ве ней".

Од нак оцінка нинішніх втрат, зас но ва -
на вик люч но на інфляції, не вра хо вує ба -
га то інших умов, які мо жуть впли ну ти на
те, як подія, подібна Катріні, це сто суєть -
ся в 2020 році змін на се лен ня при бе реж -
них районів, а та кож зміни кліма ту.

Грун ту ю чись на своїй ймовірнісній
мо делі втрат від тропічних цик лонів,
Swiss Re вва жає, що, як що "Катріна" об -
ру шить ся на США в 2020 році з та ким же
вітром і штор мо вим на га нян ням, що і в
2005 році, еко номічні втра ти мо жуть пе -
ре ви щи ти $175 млрд.

Ана логічним чи ном, він підра хо вує,
що тіль ки в США заст ра хо вані при ват но
збит ки мо жуть зрос ти до $60 млрд, не
вклю ча ю чи збит ки від оф шорів в Мек си -
канській за тоці або збит ки для NFIP.

Ці циф ри по ка зу ють, що, нез ва жа ю чи
на мен шу чи сельність на се лен ня Но во го
Ор ле а на і по си ле ну сис те му за хис ту від

по ве ней, очікуєть ся, що еко номічні втра ти
від та ких стихійних лих, як Катріна, бу -
дуть про дов жу ва ти рос ти. А облік впли ву
зміни кліма ту мо же приз вес ти до ще біль -
шо го зрос тан ня вит рат.

Нап рик лад, сце нарії зміни кліма ту,
такі як підви щен ня рівня мо ря на 6
дюймів або збіль шен ня швид кості вітру
Катріни на 5 миль в го ди ну (що, в свою
чер гу, приз ве де до по си лен ня штор мо во го
на го ну), мо жуть приз вес ти до заст ра хо -
ва но го збит ку в розмірі до $65 млрд і еко -
номічним збит кам по над $200 млрд.

"Прик ла ди сце наріїв тут ілюст ру ють,
як змінив ся ланд шафт ри зиків за ос танні
15 років че рез зміни фак торів не без пе ки,
схиль ності і за хис ту", � ка жуть у Swiss Re.
"Хо ча Катріна та її варіан ти по ка зу ють
аб со лют ний по тенціал втрат, який ство -
рюєть ся тропічни ми цик ло на ми при по -
точ них і май бутніх кліма тич них сце -
наріях, все ж важ ли во відзна чи ти, що цей
по тенціал зать ма рюєть ся ана логічною
подією, що зачіпає більш гус то на се ле ний
регіон з ве ли ки ми жит ло ви ми і ко -
мерційни ми ак ти ва ми, та ки ми як Ок руг
Майамі�Дейд, Фло ри да або Х'юс тон чи
Те хас".

На далі ди намічне відсте жен ня ланд -
шаф ту ри зиків має пер шо ряд не зна чен ня
для будь�якої оцінки ри зи ку тропічних
цик лонів, оскіль ки кіль ка про це нт них
пунктів зміни на рік та ких фак торів
швид ко на ко пи чу ють ся, що приз во дить
до ве ли чез но го збіль шен ня ри зи ку при -
род них ка та ст роф і зрос тан ня стра хо вих
вип лат для га лузі.

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.



$24,8ìëðä.
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). 



На дум ку Willis Re, бро керсь ко го
підрозділу Willis Towers Watson
(WTW), за гальні збит ки стра хо вої та
пе ре ст ра хо вої га лузі для клю чо вих
класів бізне су від COVID�19 бу дуть в
діапа зоні від $30 до $100 млрд.

Цей приб лиз ний кон сен сус в ціло -
му уз год жуєть ся з оцінка ми, опубліко -
ва ни ми WTW, в ре зуль таті чо го втра ти
по "помірно го" сце нарію ста нов лять
$32 млрд., а за "пе симістич ним" сце -
нарієм $80 млрд.

До те перішнь о го ча су стра хо ви ки
за ре зер ву ва ли тіль ки $4 млрд. втрат
від COVID�19, при чо му вит ра ти знач -
но варіюють ся між ок ре ми ми ком -
паніями че рез складність збитків.

Willis Re не вва жає нес подіва ним
ши ро кий діапа зон мож ли вих втрат,
вра хо ву ю чи відмінності в асор ти менті
про дуктів між різни ми пе ре ст ра хо ви -
ка ми. Але, зок ре ма, бу ли та кож
розбіжності аналітиків що до то го, чи
бу де зби ток від пан демії рос ти або в
прог но зах во ни вже вра хо вані.

Клю чо вим невідо мим є пок рит тя
пе ре ри ван ня бізне су. Предс тав лені
оцінки охоп лю ють за гальні нап рям ки
стра ху ван ня, які, на дум ку WTW, не га -
тив но впли нуть на по точ ну кри зу. До
них відно сять ся кла си пе ре ри ван ня

бізне су, не пе ред ба чені обс та ви ни,
D&O, прак ти ка пра цев лаш ту ван ня,
за галь на відповідальність, іпо те ка,
тор го вий кре дит і по ру чи тель ство, а
та кож за хист працівників.

Діапа зон оцінки збитків в $30�100
млрд. обу мов ле ний декіль ко ма ка те -
горіями втрат або ри зиків для стра хо -
вої га лузі.

Це вклю чає пок рит тя не пе ред ба че -
них обс та вин для ве ли ко ма сш таб них

за ходів що до ска су ван ня подій, тор го -
вих кре дитів, по ру чи тельств і політич -
них ри зиків, які охоп лю ють ри зик пла -
тежів за тор го вель ною дебіторсь кою
за бор го ваністю або ри зик від втру чан -
ня іно зем но го уря ду, а та кож пок рит тя
відповідаль ності ди рек торів (D & O) і
по са до вих осіб су до ви ми по зо ва ми, які
мо жуть бу ти вик ли кані підго тов кою
ком паній і ре а гу ван ням на пан демію.

Та кож вра хо вуєть ся пок рит тя
відповідаль ності ро бо то давців, що вип -
ли ває з су до вих по зовів, які мо жуть
ви хо ди ти від звіль не них
співробітників, які за яв ля ють про неп -
ра вомірне звіль нен ня або диск -
римінації, пов'яза них із за галь ною
відповідаль ності, що ви ни ка ють в ре -
зуль таті су до вих по зовів, які стве рд -
жу ють, що ком панії до пус ка ють пе ре -
да чу інфекції, і ком пен сації за
працівників, які вва жа ють ся "істот ни -
ми" і які є по терпіли ми.

Втра ти в разі не пе ред ба че них
збитків від пе ре ри ван ня бізне су за ли -
ша ють ся вель ми не виз на че ни ми,
оскіль ки во ни, як пра ви ло, вик лю ча -
ють ся відповідно до стан да рт них умов
до го ворів стра ху ван ня, але тип пок -
рит тя різнить ся, і в де я ких ви пад ках
про по ну ва ло ся роз ши ри ти пок рит тя
при пан демії.

Ос та точні збит ки стра хо виків і
підприємств та кож бу дуть за ле жа ти
від то го, чи мо жуть дії уря ду (заднім
чис лом) виз на чи ти пок рит тя, навіть
як що во но бу ло в ви нят ки.
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Безп ре це дентні зміни бізнес�опе -
рацій і спо со бу жит тя, вик ли кані пан -
демією COVID�19, мо жуть до по мог ти
лю дям ви ро би ти більш свідомі кліма -
тичні звич ки, вва жає Елісон Маклін,
го ло ва відділу по по ведінко вим
досліджен ням в Swiss Re.

Пан демія вже при зе ла до надз ви -
чай них змін у по ведінці, оскіль ки
80�90% лю дей в світі вже дот ри му -
ють ся пра вил фізич но го дис -
танціюван ня і соціаль ної ізо ляції.

Це приз ве ло до зни жен ня світо во -
го об ся гу ви кидів вуг ле цю на 5,5%, і
Swiss Re очікує, що ба га то урядів мо -
жуть ви ко рис то ву ва ти ці зміни як
мож ливість підкрес ли ти стійкість і
циф ро ву транс фор мацію в своїй
стра тегії віднов лен ня еко номіки.

Збої в ро боті че рез ко ро навірус з
точ ки зо ру відда ле ної ро бо ти на до му
і мінімізації поїздок мо жуть та кож
спо ну ка ти лю дей пе ре ос мис ли ти
підхо ди до стійких поїздок, зок ре ма,
оскіль ки тех но логії до по ма га ють
підтри му ва ти нові спо со би ро бо ти.

Зміна кліма ту впли ває на час то ту і
серйозність май бутніх пан демій, по -
тенційно збіль шу ю чи се зон пе ре дачі і
ге ог рафічний діапа зон для ба гать ох
інфекційних зах во рю вань і, та ким чи -
ном, збіль шу ю чи шко ду жит тю і здо -
ров'ю лю ди ни. Як що COVID�19 і зміна
кліма ту ма ють руйнівний екс по не нт -
ний ха рак тер рос ту, тоді не обхідно
діяти так са мо швид ко і рішу че що до
зміни кліма ту, як і в разі пан демії ко -
ро навіру са.

Да вай те зо се ре ди мо ся на най -
більшій заг розі. COVID�19 мо же бу ти
змен ше ний екс по ненціаль но ка та ст -
рофічним ри зи ком зміни кліма ту.
Зна чимість цієї пан демії до по мо же
лю дям звер ну ти ува гу на клімат і до -
по мо же збе рег ти нові, спри ят ливі для
кліма ту звич ки. 

Аналіти ки Swiss Re стве рд жу ють,
що на до да ток до пом'як шен ня впли ву
COVID�19  уря дам не обхідно ви хо ди -
ти за рам ки но вих драй верів стійко го
зрос тан ня, та ких як віднов лен ня вит -
рат на інфра ст рук ту ру.

Пе ре ст ра ху валь ник зни зив прог -
ноз світо во го зрос тан ня ВВП в 2020
році з 1,2% до �3,8% у відповідь на роз -
ви ток пан демії. Вплив пан демії
COVID�19 в ць о му році приз ве де до
зни жен ня приб лиз но �6,4% від світо -

во го ВВП, при чо му найбіль ше пост -
раж да ють західні країни.

Порівню ючи кри зу зі спа ла хом
іспансь ко го гри пу 1918 ро ку, Swiss Re
вва жає, що віднов лен ня після
COVID�19  ви я вить ся більш склад -
ним. Нап рик лад, в 1918 році дер жавні
вит ра ти на війсь кові дії більш ніж
ком пен су ва ли падіння спо жи ван ня і
при ват них інвес тицій, тоді як сь о годні
на сто ро ну про по зиції впли ває ка ран -
тин і зу пин ка підприємств, і по пит з
бо ку уря ду не бу де на да ва ти подібну
підтрим ку.

Крім то го, ви роб ни чий сек тор був
важ ли вим дви гу ном еко номіки
століття то му, в той час як в 2020 році
сек тор пос луг грає на ба га то важ -
ливішу роль, і "упу щені" вит ра ти на
пос лу ги не бу дуть відшко до вані.

Swiss Re заз на чає, що, ко ли
COVID�19  впер ше з'явив ся в Ки таї,
західні країни спо чат ку бу ли стур бо -
вані наслідка ми по ру шен ня ро бо ти
гло баль них пос та вок то варів і пос луг.
Але оскіль ки вірус швид ко по ши рив -
ся по всь о му світу, ці країни зіткну -

ли ся віч�на�віч зі зрос та ю чи ми вит -
ра та ми на охо ро ну здо ров'я, а та кож
вит ра та ми в ре зуль таті жорстких за -
ходів зі стри му ван ня пан демії ко ро -
на ви ру са.

Досліджен ня, в яко му вив чав ся
вплив дер жав них втру чань в США
під час іспансь ко го гри пу, по ка за ло,
що в містах, які ре а гу ва ли швид ко і
аг ре сив но, спос теріга ло ся віднос не
збіль шен ня зай ня тості та об ся гу про -
мис ло во го ви роб ни цт ва, а та кож
збіль шен ня ак тивів банків.

Сь о годні Swiss Re вва жає, що Ки -
тай по вер неть ся до тен денції рос ту
після 25% падіння в пер шо му квар -
талі, в той час як США і Євро зо на по -
ба чать два нас туп них квар та ли не га -
тив но го зрос тан ня.

Про тя гом всь о го 2020 ро ку
аналіти ки очіку ють, що еко номічна
ак тивність в США і ЄС ско ро тить ся
на 6,4% і 7,5% відповідно. На відміну
від ць о го, річне зрос тан ня в Ки таї
прог но зуєть ся на рівні 3,2%, хо ча і
ниж чи ми тем па ми що до йо го істо рич -
но го зрос тан ня. 

Çì³íà á³çíåñ-ïðîöåñ³â ³ ñïîñîáó æèòòÿ ÷åðåç
ïàíäåì³þ ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó íîâèõ çâè÷îê 
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За да ни ми Willis Towers Watson,
кількість угод за пер ший квар тал 2020
скла ла 96, що на 28% біль ше, ніж за чет -
вер тий квар тал 2019 ро ку. З ро ку в рік
кількість угод в пер шо му квар талі рос ла
на 10%. Це бу ло найбіль ша кількість інвес -
тиційних ра ундів за об ся гом тран закцій,
ко ли�не будь зафіксо ва на в Quarterly
InsurTech Briefing.

Про те, за галь не фінан су ван ня ско ро -
ти ло ся на 54%, і це зни жен ня бу ло обу мов -
ле но, в ос нов но му, на ба га то мен шою

кількістю ве ли ких угод на су му $100 млн.
та біль ше, � ук ла де них в ць о му році. В 2019
році кіль ка ра ундів по "ви ро щу ван ню"
єди но рогів до по мог ли 8 з 10 іншур -
тех�стар та пам інвес тиціями у по над $1
млрд., що да ло п'яти з них ста тус єди но ро -
га. Од нак в пер шо му квар талі 2020 ро ки не
бу ло жод но го ра ун ду по ство рен ню єди но -
ро га, а був тіль ки один ме га�ра унд � ви -
пуск Series D вартістю $100 млн. від Policy
Genius.

В США зафіксо ва но 57% угод, а в Ве -

ли коб ри танії � 10%. Потік угод в Азії зни -
зив ся, але Чесь ка Рес публіка опубліку ва -
ла про свою пер шу публічну уго ду про
інвес тиції в іншур тех.

Фінан су ван ня Seed та Серії A ско ро -
ти ло ся на 9% у порівнянні з по пе реднім
квар та лом і скла ло $223 млн., про те
кількість угод на ранніх ета пах зрос ла на 3
про це нт них пунк ти до 51% від усіх угод.
Як відсо ток від усь о го фінан су ван ня,
інвес тиції на ранній стадії зрос ли на 12 пп.

Іншур тех�про ек ти, що спеціалізу ють -
ся на стра ху ванні май на і стра ху ванні від
не щас них ви падків, збіль ши ли свою част -
ку в за галь но му об сязі фінан су ван ня до
83%, що є найбіль шим роз ри вом з фінан -
су ван ням жит тя і здо ров'я з 3 квар та лу
2016 ро ку. На част ку ком паній, орієнто ва -
них на B2B, до ве ло ся 55% за реєстро ва них
угод в 1 квар талі, що на 121% біль ше, ніж в
4 квар талі 2019. Вартість стра тегічних
інвес тицій пе ре ст ра хо виків впа ла на 8% з
4 квар та лу 2019 ро ку і на 43% з піко во го
рівня в 3 квар талі 2019 ро ку.

Яс но, що COVID�19 зро бив істот ний
вплив на інвес тиції на більш пізнь о му
етапі, і пе ре ст ра хо ви ки об ме жи ли свої
інвес тиції. Нез ва жа ю чи на ду же ве ли ке
про це нт не падіння в ць о му квар талі в
порівнянні з ми ну лим, ми все ще спос -
терігаємо ве ли ку ак тивність на ранніх
ета пах фінан су ван ня, у ве ликій кіль кості
угод. Віднос ний спад участі пе ре ст ра хо -
виків в ць о му ра унді по яс нює, чо му ми по -
ба чи ли мен ше круп них угод, що істот но
впли ну ло на за галь ну су му, оскіль ки пе -
ре ст ра хо ви ки все частіше бе руть участь
на більш пізніх ета пах.

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.
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Íîâ³ òåõíîëîã³¿

Іншур тех�про ект Next Insurance,
інвес то ром яко го вис ту пає пе ре ст ра -
хо вик Munich Re, повідо мив, що йо го
щорічні ва лові стра хові премії ви рос -
ли більш ніж в 3 ра зи, в ре зуль таті
чо го річний розмір премій пе ре ви щив
$100 млн.

Стар тап та кож ого ло сив, що штат
Нью�Йорк схва лив про по зицію зі
стра ху ван ня за галь ної відповідаль -
ності і ком пен сації працівни кам че рез
їхню циф ро ву плат фор му.

Не що дав но про ект Next Insurance
був оціне ний в $1 млрд. після ого ло -

шен ня про ра унді фінан су ван ня
Series C, в ході яко го ком панія за лу -
чи ла $250 млн. від Munich Re. В ре -
зуль таті за галь на су ма от ри ма них
інвес тицій скла ла $381 млн.

"У 2019 Next Insurance сфо ку су -
ва ла ся на на данні оп ти маль но го стра -
хо во го рішен ня для клієнтів, пе рет во -
рив ши ком панію в єди ний, повністю
циф ро вий про ект. Ми та кож про дов -
жи ли на ше зрос тан ня, пот роївши
наш стра хо вий бізнес", � ска зав Гай
Голь дштейн, СЕО та співзас нов ник
Next Insurance. � "На ша національ на

при сутність та кож знач но прис ко ри -
ла ся, оскіль ки те пер у нас є ліцензія
на про даж стра хо вих про дукців в
кож но му штаті, і ми най ня ли ряд
клю чо вих керівників, які до по мо жуть
нам про дов жу ва ти про су ва ти ком -
панію впе ред".

Про тя гом ро ку Next Insurance та -
кож роз ши ри ла свою лінійку про -
дуктів, зап ро по ну вав ши їх по над 1300
різних видів бізне су, в то му числі ге -
не раль них підряд ників, фахівців з
фітне су, при би раль ників, аніма торів,
вчи телів та фахівців з кра си. 

Next Insurance çá³ëüøèâ ïðåì³¿ â 2019 ðîö³ â 3
ðàçè äî $100 ìëí. 



Іншур тех�стар тап Lemonade
опубліку вав ре зуль та ти за дру гий
квар тал 2020 ро ку, повідо мив ши про
зни жен ня чис то го збит ку на 9% і зрос -
тан ня премій (IFP � аг ре го ва ний по каз -
ник премій за весь період) на 115%.

Ком панія повідо ми ла про чис тий
зби ток у розмірі $21 млн. за дру гий
квар тал в порівнянні з чис тим збит ком
в розмірі $23,1 млн за ана логічний
період ми ну ло го ро ку.

З мо мен ту сво го ство рен ня в 2015
році Lemonade домігся успіху в своїй
стра тегії, спря мо ваній на мо ло де по -
коління, які впер ше ку пу ють стра хові
пос лу ги, з дов го ст ро ко вою ме тою збе -
рег ти цих клієнтів в май бутнь о му.

Lemonade та кож за лу чи ла $319
млн. на пер вин но му публічно му роз -
міщенні акцій (IPO) після то го, як че рез
ви со кий по пит ціна ви рос ла до 29 до -
ларів за акцію.

Але ком панія ще не при бут ко ва, і
Morgan Stanley прог но зує рен та -
бельність чис то го при бут ку до 2026 ро -
ку і ан де рай тин го ву рен та бельність до
2030 ро ку.

Про те, insurtech�про ект, схо же,
доб ре впо рав ся з пан демією у
порівнянні з більш тра диційни ми стра -
хо ви ми грав ця ми.

Нап рик лад, мен ше 1% клієнтів

Lemonade вва жа ли за кра ще відклас ти
свої пла тежі в дру го му квар талі, в той
час як по каз ни ки ут ри ман ня, рей тин ги
кліків і ко ефіцієнти кон версії за ли ши -
ли ся незмінни ми.

Крім то го, ком панія прак тич но не
поміти ла впли ву на по зи тивні тен -
денції, які спос теріга ли ся до спа ла ху
ко ро на ви ру са, вклю ча ю чи зрос тан ня
бізне су, підви щен ня ефек тив ності
мар ке тин гу і зни жен ня ко ефіцієнтів
збитків.

� "На по чат ку квар та лу ми знач но
ско ро ти ли наші мар ке тин гові вит ра ти,
при зу пи ни ли набір но вих спів -
робітників і зап ро по ну ва ли відтер -
міну ва ти стра хові пла тежі клієнтів.
Потім ми при го ту ва ли ся до уда ру. Ми
очіку ва ли по ба чи ти різке зрос тан ня
відто ку клієнтів, падіння по пи ту і ско -
ро чен ня на шо го гро шо во го по то ку. Але
ць о го не ста ло ся", � за я ви ли в ком панії.
� "Дійсно, пан демія COVID�19, схо же,
ста ла фун да мен таль ним прис ко рю ва -
чем тен денції до циф ровізації всь о го
суспільства, і Lemonade, на щас тя,
зна хо дить ся на пра вильній сто роні".

Замість ць о го за дру гий квар тал
Lemonade поліпшив свій IFP на 115%
до $155 млн, пе ре важ но за ра ху нок
збіль шен ня чис ла клієнтів на 84%, а та -
кож збіль шен ня премій на од но го

клієнта на 17%.
За галь на кількість клієнтів ком -

панії збіль ши ла ся на 84% до 814 тис. у
порівнянні з дру гим квар та лом 2019
ро ку. А над бав ка премії на по куп ця, що
виз на чаєть ся як діюча над бав ка,
розділе на на кількість по купців, ана -
логічним чи ном зрос ла на 17% до $190,
в ос нов но му че рез те, що клієнти по ча -
ли ку пу ва ти більш цінні поліси для до -
мов лас ників, а та кож зрос ла за галь на
се ред ня вартість поліса.

Ви руч ка Lemonade за квар тал
збіль ши ла ся на $16,1 млн, або 117%, до
$29,9 млн в зв'яз ку зі збіль шен ням чис -
тої за роб ле ної премії за квар тал. При -
бу ток був ком пен со ва ний збіль шен ням
опе раційних вит рат на 12%, які ви рос -
ли з $26,9 млн до $30,1 млн, зі збіль -
шен ням інших вит рат на стра ху ван ня,
інвес тицій в тех но логії, а та кож за -
галь них та адміністра тив них вит рат,
го лов ним чи ном за ра ху нок зрос тан ня
пер со на лу і зрос тан ня чис ла клієнтів.

При ць о му опе раційні вит ра ти в
дру го му квар талі бу ли тро хи ниж че,
ніж очіку ва ло ся, оскіль ки Lemonade
відкла ла прийом на ро бо ту і зни зи ла
вит ра ти, особ ли во на по чат ку квар та -
лу, у відповідь на не виз на ченість,
пов'яза ну з по чат ком пан демії
COVID�19.
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На рин ку праці Ук раїни зберігаєть ся
ви со ка ак тивність пре тен дентів, яка
прос те жу ва ла ся з са мо го по чат ку ка ран -
ти ну. У струк турі по пи ту з бо ку здо бу -
вачів на по чат ку дру го го міся ця ка ран ти -
ну в найбільш зат ре бу ва них сфер вхо -
дять "Інфор маційні тех но логії", "Про -
дажі", "Ви щий ме не дж мент", "Мар ке -
тинг", "По ча ток кар'єри", "Адміністра -

тив ний пер со нал", "Ви роб ни цт во, сільсь -
ке гос по да р ство", "Бух гал терія", а та кож
мис те цт во, роз ва ги, мас�медіа. У цих
сфе рах ак тив но шу ка ють ро бо ту.

При ць о му, як що про тя гом ос танніх
кіль кох років се ред пре тен дентів
найбільш ак тив ни ми бу ли мо лоді фахівці
і кан ди да ти без досвіду в потрібній їм
спеціаль ності, то в квітні ця ка те горія

пре тен дентів пе ремісти ла ся на п'яте
місце за кількістю ре зю ме.

Збе рег ла ся ви со ка ак тивність у сфері
"Ви щий ме не дж мент". Так, в ТОП�5
спеціалізацій за кількістю ре зю ме
увійшли "Про дажі", "Ви роб ни цт во", "Ан -
тик ри зо ве уп равління", "Уп равління ма -
лим бізне сом" і "Уп равління за купівля -
ми". Відчут но зрос ла кількість CV, які
розмісти ли мар ке то ло ги і PR�ме нед же ри
� за період ка ран ти ну їх ста ло біль ше на
72%.

Найак тивніше шу ка ють ро бо ту і
предс тав ни ки сфе ри "Адміністра тив ний
пер со нал": пре тен ден ти цікав лять ся ва -
кансіями опе ра торів call�центрів,
фахівців з вве ден ня да них, пе рек ла дачів,
водіїв.

У розрізі досвіду, як і на по чат ку ка -
ран ти ну, першість посіда ють досвідчені
пре тен ден ти. Так, на фахівців, які дек ла -
ру ють мінімум 3 ро ки досвіду, при па даэ
80% ре зю ме. Ще біль ше зріс по пит на
дис танційну ро бо ту.

Як що до ка ран ти ну на та кий фор мат
робіт бу ло нап рав ле но 15% ре зю ме, то в
червні своє ба жан ня пра цю ва ти відда ле -
но фіксу вав ко жен п'ятий здо бу вач (20%).
Крім то го, на по чат ку дру го го міся ця ка -
ран ти ну се ред ре зю ме зберіга ла ся ген -
дер на дисп ро порція: на пре тен дентів �
чо ловіків при па да ло 62% ре зю ме, а на
жінок � 38%. Тоді як ще в лю то му во ни бу -
ли предс тав лені більш рівномірно: 53%
чо ловіків і 47% жінок.

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.

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

Getsafe, німець кий іншур тех�стар -
тап, що про по нує стра ху ван ня до машнь -
о го май на че рез до да ток, за пус тив ся в
Ве ли коб ри танії, нез ва жа ю чи на кон ку -
ре нт ний ри нок стра ху ван ня в країні, і
неп рос ту проб ле му ре гу лю ван ня Brexit.
Getsafe зас ну вав не за леж ну бри тансь ку
дочірню ком панію, що ба зуєть ся в Лон -
доні, щоб за хис ти ти її пе ред май бутніми
політич ни ми не виз на че нос тя ми і май -
бутніх тор го вель них відно син між Бри -
танією та Євро пейсь ким со ю зом.

Для за пус ку стар тап та кож по чав
співпра цю ва ти зі стра хо ви ком Hiscox,
вже пра цю ючи з Munich Re і AXA для
інших ринків стра ху ван ня.

Зас но ва на в травні 2015 ро ку в Гей -
дель берзі, Getsafe спо чат ку бу ла за пу -
ще на в якості циф ро во го стра хо во го бро -

ке ра, а потім по ча ла са ма про по ну ва ти
пря ме стра ху ван ня для спо жи вачів (її
бро керсь кий бізнес був про да ний
Verivox).

Предс тав ля ю чи се бе циф ро вим стра -
хо ви ком і од ним з найбільш швид коз рос -
та ю чих циф ро вих стра хо вих прог рам в
Німеч чині � флаг мансь кий про дукт
Getsafe про по нує гнуч ке стра ху ван ня до -
машнь о го май на все ре дині бу дин ку, по -
ряд з інши ми "мо ду ля ми", та ки ми як пок -
рит тя осо бис тих ре чей (яке за без пе чує
стра ху ван ня май на по за до мом) і ви пад -
ко ве пош код жен ня май на. Ідея в то му,
що ви пла ти те тіль ки за те пок рит тя, яке
вам потрібно. Після ви бо ру опцій че рез
кіль ка хви лин мож на от ри ма ти не -
обхідне пок рит тя менш ніж за 5 фунтів
на місяць. Зви чай но, у стар та пу є кон ку -

рен ти в Ве ли коб ри танії � нап рик лад,
Brolly Contents. Getsafe роз ро бив чат�бо -
та по за яв кам під наз вою Carla, який дос -
туп ний 24/7, щоб відповіда ти на пи тан ня
і повідом ля ти про стра хові пре тензії.

Ге не раль ний ди рек тор і зас нов ник
Getsafe Крістіан Вінс го во рить, що Ве ли -
коб ри танія є при ваб ли вим рин ком (нез -
ва жа ю чи на Brexit), то му що спо жи вачі
звик ли ку пу ва ти фінан сові та стра хові
про дук ти в циф ро во му фор маті. Він по -
си лаєть ся на те, що Ве ли коб ри танія є
найбіль шим рин ком елект рон ної ко -
мерції в Європі, заз на чив ши, що мобільні
пла тежі тут та кож є стан дар том, і такі
"нео�бан ки", як Monzo, Revolut, Starling і
N26, доб ре відомі. Нав па ки, він стве рд -
жує, що в сек торі стра ху ван ня ще є місце
для но вих гравців.

Ñìàðò-ñòðàõîâèê ìàéíà Getsafe çàïóñòèâ
äîäàòîê â Âåëèêîáðèòàí³¿
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"Мій поліс" � мобіль ний зас то су нок
для оформ лен ня елект рон но го європ -
ро то ко лу � ста не пер шим іншур -
тех�про ек том, роз ви не ним за підтрим -
ки інно ваційно го ха бу МТСБУ.

На га даємо, інно ваційний хаб Бю ро,
який до по ма гає тех но логічним стар та -
пам у фінан совій га лузі, зок ре ма, стра -
ху ванні і сфері без пе ки до рожнь о го ру -
ху, роз по чав ро бо ту нап рикінці ми ну -
ло го ро ку.

В рам ках ха бу інно ваційні про ек -
ти�стар та пи пре зен ту ють свої тех но -
логічні рішен ня МТСБУ і от ри му ють
кон суль таційну до по мо гу що до за ко но -
дав чої ба зи і нор ма тив них ви мог в
сфері ОСЦПВ та без пе ки до рожнь о го
ру ху, бізнес�про цесів, спе цифіки
клієнтсь кої по ведінки у мо тор но му
стра ху ванні.

Оскіль ки МТСБУ є об'єднан ням
стра хо виків, що пра цю ють на рин ку
ОСЦПВ, Бю ро та кож вба чає свою роль
у до по мозі стар та пам зна хо ди ти парт -
нерів се ред стра хо вих ком паній�членів
Бю ро, спри я ти ство рен ню взаємо -
вигідних відно син між стра хо ви ка ми
ОСЦПВ і про ек та ми, що роз роб ля ють
рішен ня для тех но логічної транс фор -
мації фінан со вої еко сис те ми.

Екс пе рт на гру па МТСБУ, що про -
во дить аналіз зап ро по но ва них інно -
ваційних рішень і сервісів, про а налізу -
ва ла та ор ганізу ва ла пре зен тації
декіль кох про ектів з ка те горії іншур -
тех. Функції Екс пе рт ної гру пи � прий -
нят тя рішен ня що до доціль ності

підтрим ки стар та пу, вста нов лює ме -
ханізми і шля хи підтрим ки (до по мо га в
от ри манні фінан су ван ня, медіапід -
трим ка, ор ганізаційна підтрим ка то -
що).

Екс пе рт ною гру пою був відібра ний
про ект "Мій поліс" � мобіль ний зас то -
су нок, який мо же ви ко рис то ву ва тись
при ДТП для оформ лен ня елект рон но -
го європ ро то ко лу. Крім то го, зас то су -
нок дає мож ливість пе ре вес ти в елект -
рон ний виг ляд па пе ро вий поліс.

Екс пе рт на гру па ви со ко оціни ла
прак тич ну перс пек тивність зас то сун -
ку з точ ки зо ру до пов нен ня вже пра -
цю ючо го сервісу оформ лен ня елект -
рон но го європ ро то ко лу че рез
веб�інтер фейс, що роз ши рить ко ло ко -
рис ту вачів європ ро то ко лу та підви -
щить зручність йо го ви ко рис тан ня.

"На шим про е кт ним офісом і екс пе -
рт ною гру пою з відбо ру найк ра щих
стар тапів був виз на ний пе ре мож цем
пер шо го відбо ру стар тап мо ло дих
прог рамістів "Мій поліс", го то ве рішен -
ня для смарт фонів iOS і Android з
функцією елект рон но го європ ро то ко лу
та оциф ру ван ня па пе ро во го полісу. Бу -
ла про ве де на екс пер ти за ць о го прог -
рам но го про дук ту і зроб ле но вис но вок
про йо го пов ну при датність для прак -
тич но го зас то су ван ня. Чу до ва ідея, яка
доз во лить спрос ти ти за пов нен ня
європ ро то ко лу та пос ту по во поз бав ля -
ти ся від па пе ро вих бланків", � про ко -
мен ту вав Ге не раль ний ди рек тор
МТСБУ Во ло ди мир Шев чен ко. 

В ході спіль ної ро бо ти стар та пу і
Бю ро бу ло про ве де но тес ту ван ня
взаємодії зас то сун ку та ЦБД МТСБУ
сто сов но йо го без пе ребійної ро бо ти.

Найб лиж чим ча сом МТСБУ про ве -
де не інфор маційну кам панію для по пу -
ля ри зації про ек ту "Мій поліс" се ред
стра хо виків та ав тов лас ників. Зок ре ма,
з цією ме тою бу де зроб ле ний та по ши -
ре ний в інфор маційно му прос торі віде -
о ро лик, де на оч но по ка за но, як задіяти
функції зас то сун ку. "Ми відзня ли на
відео наші власні спро би ко рис ту ван ня
зас то сун ком, і мо же мо засвідчи ти, що
співробітни ки МТСБУ пе ревіри ли
влас но руч: "Мій поліс" зро зумілий та
зруч ний у ви ко рис танні", � роз повідає
Ан на Ко ритіна, фахівець із зв'язків з
гро мадськістю Бю ро.

Во ло ди мир Шев чен ко до дав: "Ми
че каємо на нові звер нен ня від стар -
тапів, які хо чуть ак тив но приєдна тись
до про це су інно ваційно го роз вит ку
сфе ри стра ху ван ня. Су час ний іншур -
тех має ба га то нап рямків, від інтег ро -
ва них плат форм, інтер не ту ре чей до
рішень, що до по ма га ють ав то ма тич но
за побіга ти стра хо во му шах рай ству та
інстру ментів по ведінко вої аналіти ки.
Ми зацікав лені, щоб до ха бу до лу ча -
лись про ек ти різних нап рямків зад ля
всебічної діджи таль ної транс фор мації
га лузі".

Для участі у ро боті ха ба стар та пам не -
обхідно надісла ти пре зен тацію на елект -
рон ну ад ре су Про е кт но го офісу МТСБУ:
project_office@mtibu.kiev.ua 

²ííîâàö³éíèé õàá ñòàðòàï³â ÌÒÑÁÓ äàº ïåðø³ "ïëîäè"
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Штуч ний інте лект фак тич но при хо -
дить на до по мо гу ак ту аріям, які зай ма -
ють ся ма те ма тич ним мо де лю ван ням, уп -
равлінням ри зи ка ми і не виз на ченістю,
ви ко рис то ву ю чи "ак ту ар ну на у ку".

Од нак в ос танні ро ки ви пу ск ників
універ си тетів, які мог ли увійти в га лузь
вже у ми ну ло му, за раз при вер тає тро хи
біль ше ува ги світ на у ки про дані, в ре -
зуль таті чо го ак ту арні роз ра хун ки за ли -

ша ють ся до сить важ ки ми.
Цю проб ле му на ма гаєть ся виріши ти

па ризь кий стар тап Akur8 � іншур тех
SaaS�про ект, що спеціалізуєть ся на оп -
тимізації та рифів на стра ху ван ня з ви -
ко рис тан ням AI, ме тою яко го є
вирішен ня проб ле ми стра хо вої га лузі,
яка по ля гає в постійно зрос та ю чо му
тис ку, щоб знай ти спосіб зап ро по ну ва ти
швидкі і відповідні та ри фи для

роздрібних і кор по ра тив них клієнтів.
В да ний час Akur8 от ри мав 8 млн. євро

інвес тицій в рам ках ра ун ду фінан су ван ня
серії A від BlackFin Capital Partners і
MTech Capital, йо го за галь не фінан су ван -
ня скла ло 10 млн. євро після по чат ко вих
інвес тицій і інку бації від Kamet Ventures
в 2018 році.

Плат фор ма Akur8, яку вже тес тує
кіль ка стра хо виків по всій Європі і Аме -
риці, мо же мо де лю ва ти кар ту ри зиків
більш ніж в 10 разів швид ше, ніж тра -
диційний про цес за учас тю лю ди ни, ско -
ро чу ю чи час ціно ут во рен ня до ви хо ду на
ри нок.

Стар тап вва жає, що стан дартні підхо -
ди до ма шин но го нав чан ня не пра цю ють
так доб ре, то му що їх склад но ре ко н стру -
ю ва ти, то му йо го AI�ал го ритм ав то ма ти -
зує про цес ціно ут во рен ня при стра ху -
ванні, в той же час "по ка зу ю чи йо го ро бо -
ту", за без пе чу ю чи та ким чи ном рівень
про зо рості, що потрібно в га лузі для
підтрим ки довіри і дот ри ман ня нор ма тив -
них ви мог.

Akur8 роз ро бив ви со ко ди фе ренційо -
вані зас но вані на штуч но му інте лекті
рішен ня для мо де лю ван ня ри зиків і виз -
на чен ня та рифів, з ве ли чез ним по -
тенціалом для стра хо виків. 
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Про ект Digital Risks
спіль но з не за леж ною
HR�плат фор мою Under -
Pinned вирішив до по мог -
ти фрілан се рам, які
відчу ва ють фінан со ве
на ван та жен ня від спа ла -
ху ко ро на ви ру са.

Ком панії зак ли ка ють
політиків розг ля ну ти па -
кет підтрим ки фрілан -
серів, який вклю чає в се -
бе більш якісні умо ви оп -
ла ти лікар ня них і ра зо -
вий низь коп ро це нт них
кре дит для са мо зай ня -
тих.

Як йдеть ся у но во му досліджен -
ны, про ве де но му Фе де рацією кре а -
тив них індустрій, 54% фрілан серів в

кре а тив но му сек торі очіку ють, що
до хо ди ско ро тять ся більш ніж на 50%
че рез наслідки пан демії, при чо му ба -
га то хто вже відчу ва ють не дофінан -

су ван ня і заз на ють
збитків.

Уря ду не обхідно
зро би ти біль ше для
за хис ту по заш тат них
працівників про тя гом
нас туп них декіль кох
тижнів, вра хо ву ю чи,
що мо ва йде про ба га -
томільйон ну ау ди -
торію.

UnderPinned праг -
не виріши ти проб ле му
нес тачі інфра ст рук ту -
ри та підтрим ки, яка
існує для по заш тат них

працівників, і не що дав но за пус тив
свій сервіс по стра хо во му за хис ту
фрілан серів.

Digital Risks ïîëåãøèòü ô³íàíñîâèé òÿãàð
ôð³ëàíñåð³â

Akur8 çàì³íèâ àêòóàð³ÿ øòó÷íèì ³íòåëåêòîì äëÿ
ìîäåëþâàííÿ ðèçèê³â



Пе ре ст ра хо вик Swiss Re ра зом з ки -
тайсь кою інтер нет�ком панією Tencent
Holdings очо лив но вий ра унд фінан су -
ван ня у $230 млн. для ки тайсь ко го іншур -
те ха Waterdrop.

Це перші інвес тиції Swiss Re в стар -
тап в Ки таї і є час ти ною дов го ст ро ко вих
зо бов'язань пе ре ст ра хо ви ка пе ред
країною. Swiss Re інвес ту ва ла $100 млн. в
ос танній ра унд фінан су ван ня Waterdrop.

Ком панія Waterdrop, відо ма в Ки таї
як Shuidihuzhu, бу ла зас но ва на в 2016
році і про по нує стра хові рішен ня он лайн
че рез Waterdrop Insurance Mall, про по -
нує кра уд фандінг на за хист від хво ро би
че рез свою плат фор му Waterdrop
Crowdfunding, а та кож уп рав ляє пайо ви -
ми фон да ми.

У першій по ло вині 2020 ро ку, плат -
фор ма ком панії Insurance Mall повідо ми -
ла про 120 мільйо ни унікаль них ко рис ту -
вачів і стра ховіпремії в розмірі $865 млн.,
що відповідає сумі премій, вип ла че них за
весь ми ну лий рік.

За сло ва ми Waterdrop, ос танній ра -
унд фінан су ван ня бу де ви ко рис та ний
для роз ши рен ня плат фор ми, а та кож для
роз вит ку парт нерсь ких відно син з інши -
ми ор ганізаціями в сфері охо ро ни здо -
ров'я за ра ху нок ви ко рис тан ня штуч но го
інте лек ту і біг�да та.

Раніше Waterdrop от ри мав близь ко
$252 млн. інвес тицій, і, хо ча ком панія не
розк ри ває свою оцінку, звіти при пус ка -
ють, що во на мо же ста но ви ти близь ко $2
млрд.

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

Іншур тех�про ект Slice Labs ого -
ло сив, що йо го хмар не кіберстра ху -
ван ня для ма ло го і се реднь о го бізне су
(SMB), на да не стра хо ви ком спец ри -
зиків AXA XL, те пер бу де про по ну -
ва ти ся клієнтам Lenovo.

Дос тупні че рез па кет Security
Advisor на плат формі Lenovo
Vantage, ко рис ту вачі змо жуть от ри -
ма ти дос туп до інфор мації про стра -
ху ван ня від кібер ри зиків на різні
ата ки, а та кож до ре сурсів, які до по -
мо жуть підприємствам уник ну ти
збитків.

Кібер�про дукт Slice та AXA XL
ви ко рис то вує штуч ний інте лект (AI) і
аналіти ку для інфор му ван ня клієнтів
про по тенційні ата ки за до по мо гою
нав чан ня уп равлінню кібер ри зи ка ми.

В умо вах зрос та ю чої кіберз ло -
чин ності ве ли чезні масш та би за хис -
ту бізне су ви ма га ють ба га тос то рон -
нь о го підхо ду до уп равління кібер ри -
зи ка ми, що вклю чає освіту, тех но -

логії та стра ху ван ня. По туж на еко -
сис те ма Lenovo для ма ло го і се реднь -
о го бізне су те пер виг рає від до пов -
нен ня до зміцнен ня кібер�здо ров'я.
Це важ ли во для підви щен ня обізна -

ності про кіберстра ху ван ня для ма -
лих і се редніх підприємств, які тра -
диційно не зна ють про по тенційні ри -
зи ки та рішен ня що до їх мінімізації
або за хис ту.

Slice òà AXA XL ðîçøèðþþòü ê³áåð-ïîêðèòòÿ 
äëÿ êîðèñòóâà÷³â Lenovo
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Ме дич на ре фор ма по вин на
поліпши ти ста но ви ще і пацієнтів, і
лікарів. Кож на лю ди на пла тить по дат -
ки. Навіть без робітний, ко ли ро бить
будь�які по куп ки, оп ла чує неп рямі по -
дат ки � ПДВ, ак циз ний збір. Та ка сис -
те ма дає мож ливість кож но му от ри ма -
ти рівні умо ви на ме дич ну до по мо гу.

В ць о му по ля гає суть змін в сис темі
фінан су ван ня. НСЗУ є стра тегічним
національ ним стра ху валь ни ком, але за
іншою сис те мою. Мож ли во, в по даль -
шо му, ко ли вик рис талізуєть ся па кет
ме дич них га рантій, де які речі мож на
бу де дост ра хо ву ва ти.

Стра ху ван ня на ви па док хво ро би
існує в країні і сь о годні, як соціаль ний
па кет в ком паніях для співробітників,
або са мостійне стра ху ван ня. На дум ку
МОЗ, бідні лю ди, які біль ше всіх
страж да ють від нес тачі гро шей на
ліку ван ня, стра ху ва ти ся не підуть. В
та ких умо вах вво ди ти стра хо ву ме ди -
ци ну оз на чає поз ба ви ти лю дей ме дич -
ної до по мо ги. То му стра тегічні за -
купівлі та стра ху ван ня за ра ху нок за -
галь но дер жав них по датків, рівні пра ва
і мож ли вості � це те, що про по нує МОЗ.
Зах ворів � НСЗУ зап ла ти ла за ліку -

ван ня. А фінан су ва ти ліжко�місця не -
має сен су.

У чо му суть мо делі Бе веріджа ?
Кон цеп ту аль ною ос но вою

англійсь кої сис те ми соціаль но го стра -
ху ван ня ста ла докт ри на соціаль ної
солідар ності Бе ве рид жа, що поєднує в
собі за хо ди дер жа ви, які за без пе чу ють
га ран то ва ний мінімаль ний рівень
соціаль но го за хис ту, і пе ре ва ги
соціаль но го стра ху ван ня. Про по зиції
Бе ве рид жа про не обхідність підви -
щен ня ролі дер жа ви в соціальній
сфері: вжит тя за ходів що до за побіган -
ня ма со во го без робіття, роз ви ток сис -
те ми дер жав но го до по мо ги, вве ден ня
дер жав ної служ би охо ро ни здо ров'я,
що га ран тує на дан ня всім верствам на -
се лен ня без кош тов ної ме дич ної до по -
мо ги.

Бе ве ридж вва жав, що до по мо гу ба -
га тодітним сім'ям і національ ну служ -
бу охо ро ни здо ров'я слід фінан су ва ти з
держ бюд же ту, а інші за хо ди соціаль -
но го за хис ту � за ра ху нок відра ху вань
са мих працівників і ро бо то давців, а та -
кож суб сидій дер жа ви.

Най важ ливіші ри си мо делі Бе -

веріджа � трирівне вий тип соціаль но го
за хис ту, в яко му роз поділе на відпові -
дальність ос нов них суб'єктів пра -
вовідно син за схе мою: дер жа ва � на -
дан ня ба зо вих га рантій соціаль но го
за хис ту всь о го на се лен ня; ро бо то да -
вець � соціаль не (про фесійне) стра ху -
ван ня най ма них працівників (в яко му
част ко ву участь прий має працівник);
працівник � до дат ко ве осо бис те стра -
ху ван ня.

На га даємо, що з 1 квітня стар ту вав
дру гий етап ме дич ної ре фор ми на
рівні поліклінік, район них, об лас них і
спеціалізо ва них ліка рень. 

Транс фор мація пер вин ної лан ки
ме ди ци ни, вклю ча ю чи те ра певтів,
сімей них лікарів та педіатрів, ста ла
пер шим ета пом ре фор му ван ня ме дич -
ної сис те ми в Ук раїні. Хо ча вва жаєть -
ся, що 70% звер нень пацієнтів по винні
вирішу ва ти ся са ме на пер вин но му
рин ку, в ук раїнсь ких ре аліях ба га то
хво рих звер таєть ся відра зу до вузь -
ких спеціалістів, і та ким чи ном вто рин -
на ме дич на до по мо га бе ре на се бе
знач ну час ти ну на ван та жен ня. Са ме
то му ре фор му ван ня спеціалізо ва ної
ме дич ної до по мо ги, без пе ребіль шен -
ня, ста не найбільш соціаль но чут ли -
вою ре фор мою з усіх, які відбу ли ся в
Ук раїні за ро ки Не за леж ності.

Зап ла но ва на транс фор мація пе -
ред ба чає зміну ме ханізмів фінан су -
ван ня: як що раніше лікарні фінан су -
ва ли ся за кількістю ліжко�місць, то з 1
квітня от ри му ва ти муть кош ти від
НСЗУ за кож ну на да ну пос лу гу.

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.
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