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Ðèíîê ïðàö³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ îñåí³ 2020
Осінь зазвичай досить активний період на ринку праці. Новий
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вакансії, розраховані на довгострокове працевлаштування.
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Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
Карантинні обмеження та коронакриза по різному позначилися
на показниках діяльності небанківських фінансових установ.
Найбільше від кризи постраждали кредитні спілки, активність
яких суттєво знизилася навесні, а погіршення якості активів
призвело до збитків, страховики показали відновлення ринку.

Через обмеженість джерел залучення коштів та конкурентних переваг
багато з них потребуватиме значних
зусиль і тривалого часу для відновлення. Перед фінансовими компаніями та
ломбардами також постала проблема
падіння рівня кредитування. Лише обсяги факторингових операцій продовжували зростати. Ринок страхування
найменше постраждав від кризових
явищ основні показники діяльності не
погіршувались, а їхня зміна пов'язана
переважно з виходом низки гравців з
ринку за власним бажанням. Водночас
30 червня 2020 року закінчився перехідний період виконання страховими компаніями вимог до платоспроможності. Близько третини з них не
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змогли досягнути необхідних показників, попри тривалий перехідний
період. Тож окремі страховики, яким
нині бракує якісних активів, мають
ужити заходів включно з докапіталізацією.
Структура та проникнення сектору
Небанківський фінансовий сектор,
який формують страхові компанії,
кредитні спілки, фінансові компанії та
ломбарди, значно менший за обсягом
активів ніж банківський. Крім згаданих фінансових установ, фінансові
послуги також надають юридичні особи лізингодавці, що не є фінансовими
установами. Частка активів небан-

ківських фінансових установ у активах фінансового сектору стало зростала останніми роками і скоротилася лише в ІІ кварталі 2020 року. Обсяги активів НБФУ знизилися на 10.9% з початку року. Кількість страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів
поступово скорочується, переважно
через добровільну здачу та анулювання ліцензій. Також виключалися з державного реєстру установи, чиї ліцензії
було анульовано в попередні періоди.
Проникнення небанківських фінансових послуг є помірним, відношення
страхових премій уключно зі страхуванням життя до ВВП становить усього 1.4%, частка страхування життя
найнижча серед європейських країн.
Страхові компанії
Станом на 1 липня 2020 року на
ринку було 215 страхових компаній, з
них 20 здійснювали страхування життя. Зменшення кількості компаній
спричинило зниження обсягу активів
страховиків. Водночас, валові страхові
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премії компаній, що продовжували
працювати на ринку, зросли на 4.4%
порівняно з першим півріччям 2019
року. Це дещо нижче від показників
попередніх періодів. Зростали також обсяги страхових виплат. Рівень
виплат, що розраховується як
співвідношення виплат і зібраних
премій, зріс із 25% у IV кварталі
2019 року до більш як 30% у ІІ кварталі 2020 року. Ця зміна здебільшого
технічна, адже ринок залишила
низка компаній, які займалися переважно перестрахуванням та мали
низький рівень виплат.

Структура страхових премій протягом останніх років залишається відносно сталою. Переважну частку формує
автострахування (КАСКО та ОСЦПВ)
36%. Премії зі страхування життя, добровільного медичного страхування та
страхування від нещасних випадків
становлять у загальному обсязі 28%.
Значні обсяги премій зібрано також за
страхування майна та вогневих ризиків, фінансових ризиків.
Показник збитковості ризикових
видів страхування (loss ratio) за результатами ІІ кварталу 2020 року
становить 26%. Він дещо знизився

під час карантину порівняно з показниками початку року. Для
обов'язкових видів страхування він
вищий і становить 37%. Різкий стрибок цього показника у І кварталі
2020 року пояснюється формуванням резервів за збитками внаслідок
катастрофи літака МАУ в Ірані у
січні 2020 року. Премії за ОСЦПВ
становлять 68% премій за обов'язковими видами страхування. Для добровільного страхування рівень збитковості становить 23%.
Страховики non life із кінця 2019
року демонструють невисоку ефек-
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тивність. Сукупно страхові виплати,
витрати на формування резервів та
інші пов'язані з веденням страхової
діяльності витрати на 23 25% перевищували премії. У ІІ кварталі, не зважаючи на запровадження карантину,
спостерігалось незначне поліпшення
метрик через нижчі показники збитковості (loss ratio).
Попри погіршення операційної
ефективності частини страхових компаній, фінансовий результат залишався прийнятним, а рентабельність активів становила 1.7%. Загалом поточні
показники діяльності страховиків, що
встановилися після згортання діяльності окремими гравцями, краще
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відображають ринкові умови, ніж
спостережувані в попередніх періодах.
30 червня 2020 року завершився
перехідний період для повного виконання вимог до забезпечення платоспроможності
страхових
компаній.
Відтак проявилися проблеми в окремих страхових компаніях, які порушують вимоги регулятора. Зокрема 57
страховиків не виконували повною
мірою вимогу до платоспроможності та
достатності капіталу. Основна причина
низька якість активів. Позитивною
зміною з початку року є зниження
частки дебіторської заборгованості в
складі активів, що покривають вимоги
до запасу платоспроможності. На-

томість зросла частка грошових
коштів та залишків у МТСБУ.
Найбільші ризики нині пов'язані зі
значною
часткою
в
активах
неліквідного
нерухомого
майна,
вартість якого до того ж може бути завищеною.
Фінансові компанії
Фінансові компанії розвивались останніми роками чи не найжвавіше.
Їхня кількість протягом останніх трьох
років зросла на 30%. Разом з тим, кожна шоста компанія із зареєстрованих
наразі неактивна. Фінансові компанії
часто є ланками в перерозподілі
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коштів у межах груп під спільним
контролем. Разом з тим на ринку присутні класичні фінкомпанії, що займаються кредитуванням, значна частка
позик нині надається домогосподарствам.
Ці кредити здебільшого є короткими, однак переважно беззаставними, а
отже, ризиковими. Надвисокі ставки,
що сягають 1 2% на день, покривають
основні ризики. Під час карантину попит на позики фінансових компаній
відчутно скоротився. Фінансові компанії також зробили дещо жорсткішими стандарти кредитування. Тож
порівняно з другим півріччям 2019 року обсяги кредитування знизились.

Проте з початку літа спостерігається
його відновлення.
Обсяг лізингових операцій порівняно з другим півріччям 2019 року також
знизився на 25%. Лише обсяги факторингових операцій фінкомпаній загалом зростають. Більшість з них стосується викупу непрацюючих кредитів.
Загалом карантинні обмеження
відчутно позначилися на обсягах
діяльності фінкомпаній. У І кварталі
2020 року вони продемонстрували збиток уперше після більш як двох років
прибуткової діяльності. Сукупний
фінансовий результат за перше
півріччя був уже позитивним.

Кредитні спілки
Сектор кредитних спілок розвивається повільно: обсяги активів майже не зростають, кількість гравців скорочується. 23% членів кредитних
спілок є активними, тобто користуються послугами кредитних спілок. Кредитним спілкам непросто конкурувати
з іншими кредиторами: можливості надавати супровідні фінансові послуги
законодавчо обмежені. Ставки кредитування нижчі порівняно з іншими небанківськими
кредиторами,
але
близькі до банківських. Під час кризи
ситуація загострилася.
На початку карантину кредитним
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спілкам було тимчасово заборонено
приймати клієнтів у відділеннях. Хоча така заборона діяла й для інших
небанківських кредиторів, вони продовжували обслуговувати клієнтів
онлайн, що було неможливим для
кредитних спілок.
Крім того, під час кризи почала
погіршуватись якість обслуговування
позик, які забезпечені переважно ли-
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ше порукою. Прострочка виникла не
лише за ризиковими споживчими
кредитами, а й за кредитами на
бізнес потреби що значною мірою
сконцентровані в агросекторі.
Загалом саме через формування
резервів за кредитами у 2020 році
кредитні спілки почали генерувати
збитки. При цьому навіть тепер резерви часто є недостатніми, бо відоб-

ражають переважно фактичні збитки, а не очікувані. Крім того, значна
частина кредитних спілок не має достатнього обсягу чистих процентних
доходів для покриття адміністративних витрат. Відповідно кредитні
спілки не мають можливості нарощувати капітал, а тому 12 з них працюють із порушенням вимог до достатності капіталу.

Îãëÿä ðèíêó

Ломбарди
Ломбарди від початку 2020 року
також сповільнили обсяги кредитування. Обсяг кредитного портфеля
порівняно з кінцем року майже не
зріс. Коефіцієнт покриття кредитів
заставою продовжував знижуватись і
нині становить 112%. Проте реалізація заставного майна забезпечує
всього 9% доходів ломбардів. Понад
87% доходів формують проценти, що
зросли порівняно з аналогічним
періодом попереднього року. Зниження обсягів витрат дало змогу забезпечити рентабельність на рівні попереднього року.

Перспективи та ризики
Після проходження гострої фази
економічної кризи та з початком відновлення економічної активності очікується
зростання обсягів надання послуг страховими компаніями, фінансовими компаніями та ломбардами. Кредитні спілки,
на яких криза позначилася найбільше,
ймовірно відновлюватимуть показники
діяльності довше.
Усі НБФУ, що порушують вимоги
регулятора, мають щонайшвидше вжити всіх необхідних заходів для покрашення свого стану. Передусім це стосується страховиків, які мають привести
структуру активів у відповідність та подекуди навіть докапіталізуватися для

виконання вимог до платоспроможності.
Кредитні спілки мають визначити причини операційної неефективності: переглянути рівень адміністративних витрат,
за потреби скоригувати вартість залучення та надання коштів. Кількість компаній може знижуватись і надалі, переважно через добровільну здачу ліцензії
тими компаніями, що не проводять активну діяльність.
Особливої уваги заслуговує якість та
своєчасність надання НБФУ звітності.
На цей час до НБУ звітність за ІІ квартал
2020 року подали 92 95% установ залежно від сектору. Протягом року НБУ працюватиме над оновленням системи подання звітності, що потребуватиме
відповідної роботи з боку НБФУ.
Insurance TOP ¹6(74)2020
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Ñòðàõîâèé ðèíîê Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
â 2020 ðîö³ äåìîíñòðóº äèíàì³êó çíèæåííÿ

Валові премії ринку Центральної та
Східної Європи склали 19,1 млрд. євро, що
на 3.8% менше, ніж роком раніше. Результати в європейській валюті показують, що
тільки п'ять ринків регіону мали позитивну динаміку: Латвія (+3.31%), Сербія
(+4.28%), Словенія (+ 4.21%), Румунія і
Литва ринки, яким вдалося швидше зберегти рівень першого півріччя 2019 року
та фактично збільшити обсяги бізнесу.
У сезон помітного зниження виплат з
автострахування через обмеження на автомобільні пересування і, на щастя, досить
спокійний час екстремальних погодних

явищ, кількість страхових виплат скоротилася на регіональному рівні на 8.5% до
10 млрд. євро. Єдині помітні виключення
були зафіксовані в деяких країнах
Адріатики, в основному через істотне
зростання збитків по виплатах в страхуванні майна.
В цілому, більшість ринків ЦСЄ показали кращі результати, ніж очікувалося в
першому півріччі 2020 року, а деякі з них
демонстрували навіть позитивні темпи
зростання валових премій.
Страхування життя здається постраждало більше інших напрямків бізнесу,

але це не тільки наслідок кризи Covid 19.
Загальний обсяг валових премій зі страхування життя склав 5.82 млрд. євро, що
на 8.57% менше, ніж рік тому. Валові
премії по продуктам Unit Linked знизилися на регіональному рівні на 11,22% до
1.77 млрд. євро.
Ризикове страхування залишалося
досить стабільним, або демонструвало
помірну негативну динаміку, незважаючи
на труднощі, що виникли в результаті
кризи в сегменті автострахування, який в
портфелі більшості ринків займає домінуюче становище. Таким чином, валові
премії склали 13.3 млрд. євро, що на 1.54%
менше. Страхові виплати з нон лайф скоротилися на 4.85% до 5.85 млрд. євро.
Обидва класи автострахування
зафіксували негативну зміну обсягу валових премій, на регіональному рівні премії
по автокаско знизилися на 2.5%, а обсяг
премій по ОСАЦВ знизився на 3.7%. Проте, в портфелі ризикового страхування
ЦСЄ класи автострахування займають
понад 52% загального обсягу премій.
Страхування майна показало в основному позитивні темпи зростання. В районі
Адріатики після землетрусу в Загребі в
другому кварталі збільшилися обсяги
майнового страхування. В цілому валові
премії зі страхування майна досягли 2.7
млрд. євро, збільшившись на 1.1% у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ãëîáàëüíèé M&A-ðèíîê â ñòðàõóâàíí³ äåìîíñòðóº
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè çà áàãàòî ðîê³â
Нові дані перестрахового брокера
Willis Towers Watson (WTW) показують,
що глобальний ринок злиттів і поглинань
в страховій сфері продемонстрував вперше за три роки позитивні результати по
завершених угодах, незважаючи на
вплив пандемії COVID 19, але дані вимагають деякої обережності. Щоквартальний моніторинг ефективності угод
(QDPM) показує, що в третьому кварталі
2020 року покупці перевершили індекс
MSCI World Index.
Дослідження відстежує кількість завершених угод на суму понад $100 млн. і
динаміку курсу акцій компанії покупця в
порівнянні з індексом MSCI World.
Результати були на 1,5 пп вище
Індексу, що стало першим позитивним
результатом покупця з 2017 року, коли
результат склав +0,7 пп.
Однак аналітики відзначають, що обсяги угод знаходяться на найнижчому
рівні за більш ніж 10 років (з 3 кварталу
2009): за останні три місяці була укладена
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всього 121 угода.
Економічний вплив і невизначеність,
викликані пандемією, продовжують
стримувати укладання M&A угод в усьому світі. Тому ще занадто рано інтерпретувати шквал оголошених в останні
місяці угод як ознаку того, що злиття і
поглинання знаходяться на підйомі.
Оскільки обсяг завершених угод є
найнижчим за десятиліття, а показники
угод в Північній Америці знаходяться на
низькому рівні, чому сприяє безперервна
пандемія, економічна і політична невизначеність, покупці повинні проявляти
сміливість і обережність на ринку.
Одним з ключових результатів даних
QDPM була "стійкість" європейських
інвесторів, які залишаються на +20,44 пп
вище свого регіонального індексу з укладенням 30 угод в третьому кварталі.
Це перший раз за два роки, коли в
Європі чотири квартали поспіль були
відзначені позитивні результати.
На відміну від них, у учасників угод в

Північній Америці були гірші квартальні
результати з моменту запуску індексу
QDPM в 2008 році, що нижче їх
регіонального індексу на 8,6 пп.
Тим часом, Азіатсько Тихоокеанський регіон продовжив позитивну динаміку з першого півріччя 2020 року, перевершивши свій індекс на +4,4 пп.
COVID 19 став величезним потрясінням, що вразило економіку і фондові ринки в усьому світі, але замість того, щоб показати різке зниження інтересу інвесторів, угоди M&A, як і раніше,
ігнорують силу тяжіння. У порівнянні з
попередніми економічними циклами обсяг і різноманітність капіталу, доступного для M&A, величезні, чому сприяють історично низькі процентні ставки.
Покупці, які діють рішуче і з належною
обачністю, щоб скористатися новими
можливостями в цей період, можуть отримати більш високий прибуток, ніж їх
колеги по галузі, і забезпечити довгострокове зростання.
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Êàï³òàë íàéá³ëüøèõ ïåðåñòðàõîâèê³â ñâ³òó çàëèøèâñÿ
íà ð³âí³ $255 ìëðä. Çáèòêè â³ä COVID-19: $24 ìëðä.
Дані зі звіту Aon Reinsurance
Aggregate (ARA) показують, що
капітал 23 найбільших перестраховиків світу залишався "незмінним" в
порівнянні з кінцем 2019 року і становив $255 млрд. Група перестраховиків
проводить андерайтинг 50% світових
премій з ризикового перестрахування і
переважну частина премій з перестрахування життя.
Звіт ARA порівнюється з результатами аналогічного дослідження, нещодавно проведеного брокером Willis Re,
згідно якого глобальна індустрія перестрахування на 30 червня склала $587
млрд., що на 3% менше в порівнянні з
кінцем 2019 року.
Аналітики
відзначили,
що
COVID 19 домінував над фінансовими
результатами, впливаючи на результати андерайтингу і додаючи надзвичайну волатильність ринку капіталу до
прибутковості інвестицій.
В результаті за цей період було завдано загальний збиток галузі, але
капітал залишився стійким після сильного відновлення ринків капіталу в
другому кварталі.
Aon також повідомив, що сукупні
валові страхові премії по перестрахуванню майна і від нещасних випадків
(P&C) серед групи зросли на 5% до $114
млрд., чому сприяло збільшення тарифів з поправкою на ризик.
Чистий комбінований коефіцієнт
склав 104,1%, при цьому пов'язані з
COVID 19 збитки в розмірі $8,2 млрд.
склали 9,7 пп, а збитки від стихійних
лих додали ще 2,8 пп.
Тим часом премії по перестрахуванню життя і здоров'я склали $25
млрд., і цей сегмент викликав додаткові
збитки, пов'язані з COVID 19, в розмірі
$1 млрд.
Загальний дохід від інвестицій,
представлений в звітах про прибутки і
збитки, впав до постфінансового
мінімуму в 2,1%, що було викликано волатильністю ринку капіталу і впливом
надзвичайного зниження процентних
ставок після початку пандемії.
Чистий збиток за період склав $1,1
млрд. Деякі учасники продемонстрували свою фінансову гнучкість, залучаючи нові кошти, а іншим вдалося залучити новий альтернативний капітал для
підтримки своїх ділових позицій, незважаючи на складні ринкові умови.
Збитки від COVID19
Публічно

зареєстровані

збитки

найбільших перестраховиків, пов'язані
з COVID 19, досягли $23,7 млрд., при
цьому очікується подальше збільшення
оцінок збитків як в третьому, так і в
четвертому кварталах.
Збитки, пов'язані з триваючою пандемією, продовжують рости, і з урахуванням сезону звітності за третій квартал очікується, що озвучена цифра
збитків виросте ще більше після того,
як вона збільшилася приблизно на $1,3
млрд у порівнянні з попередньою
оцінкою за другий квартал.
Незважаючи на більш високий показник, повідомлений Munich Re,
найбільша кількість публічних збитків
залишається у Lloyd 's of London, досягнувши нового максимуму в $3,9
млрд.
Після попереднього оголошення про
третьому кварталу Munich Re стала на
друге місце в списку з загальним збитком $2,725 млрд, за нею йде Swiss Re з
$2,5 млрд, AXA з $1,47 млрд, а потім
Allianz з $1,415 млрд. Єдина компанія, у
якої втрати, пов'язані з пандемією,
оцінюються на суму понад $1 млрд., на
даний момент це Chubb, загальна сума яких становить $1,37 млрд.
Замикають першу десятку Zurich
($750 млн), AIG ($730 млн), Hannover
Re ($705 млн) і QBE ($600 млн).
Звичайно, оскільки такі компанії, як
Munich Re, повідомляють про значний
обсяг додаткових збитків в третьому
кварталі, очікується, що деякі з інших
великих глобальних страховиків та перестраховиків також повідомлять про
значний рівень додаткових вимог.

ÒÎÏ-40 ïåðåñòðàõîâèê³â ïî çàÿâëåíèõ
çáèòêàõ â³ä COVID-19, ìëí. $
¹

Ïåðåñòðàõîâèê

Çáèòêè

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Lloyd's
Munich Re
Swiss Re
AXA
Allianz
Chubb
Zurich
AIG
Hannover Re
QBE
Berkshire Hathaway
SCOR
Liberty Mutual
Fairfax
Beazley
Partner Re
Markel
Everest Re
The Hartford
Alleghany
Arch Capital
Talanx
AXIS Capital
Hiscox
Travelers
Aviva
CNA
Aspen
Mapfre Re
Generali (P&C)
Sirius
WR Berkley
MS Amlin
Legal & General
QIC Group
RenaissanceRe
RSA
IAG
Cincinnati
Suncorp

3905
2725
2500
1470
1415
1370
750
730
705
600
575
530
529
392
340
338
325
310
301
288
275
263
235
232
219
214
197
187
180
163
153
150
110
105
104
104
75
71
65
62
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Îãëÿä ðèíêó

Êàï³òàë³çàö³ÿ ãëîáàëüíîãî ñòðàõîâîãî ðèíêó
äîñÿãëà $694 ìëðä.

Загальна ринкова капіталізація глобального ринку страхування
залишається стійкою, досягнувши 20 річного максимуму в
$694,3 млрд. (+0,5%). Про це йдеться в звіті AmWINS Group, в
якому досліджується стан ринку під час пандемії COVID 19.
Однак зростання цін продовжує прискорюватися на +13,3% у другому кварталі в порівнянні з +12% в минулому році.
Пандемія COVID 19 призвела до масової
невизначеності щодо страхових відшкодувань, судових позовів і можливості прийняття нового законодавства.
За деякими оцінками, збитки страховиків від пандемії за підсумками 9 місяців
складуть від 40 до 80 млрд. доларів. Крім
цього, на ринок негативно впливають
низькі тарифи, скорочення перестрахувальних місткостей, зростання збитків,

соціальна інфляція та історично низькі
процентні ставки.
Дослідження Standard and Poor 's показало, що вплив COVID 19 (як інвестиційні, так і застраховані збитки) знизило
резерви 20 провідних перестраховиків на
випадок серйозної катастрофи з приблизно 32 до 14 млрд. доларів.
Зміцнення ринку має тривати як
мінімум на два роки, щоб відновити сектор
і компенсувати збитки попереднього року і
потенційний негативний вплив COVID 19.
Збитки США в результаті катастроф в

2020 році значно перевищують середньорічні рівні. Сезон ураганів в Атлантиці
був настільки активним, що в Національному центрі ураганів закінчилися алфавітні назви, і вчені вже вдруге в історії
перейшли на грецький алфавіт.
За винятком великих ураганів в цьому
році, більшість природних катастроф були
невеликими і середніми за розміром, а це
означає, що більшу частину збитків будуть нести страховики, а не перестраховики, що негативно вплине на комбіновані коефіцієнти збитковості галузі.
Згідно зі звітом RMS, лісові пожежі можуть коштувати страхової галузі до 8
млрд. доларів.
Непередбачені і тривалі заворушення і
подальший збиток в декількох великих
міських районах змушують страховиків
уважніше проводити андерайтинг об'єктів.
Для компаній з більш високим ступенем
ризику ми спостерігаємо збільшення
франшизи і зміни умов. Будь який вид
франчайзингового бізнесу з великими
торгівельними вітринами особливо вразливий.
Частка ринку, що належить страховикам спецризиків, збільшилася більш ніж
удвічі за останні 20 років, з 3,6% від загального обсягу прямих премій P&C в 2000 році
до 7,8% в 2019 му.
Проте, для рітейлових страховиків як і
раніше важливо починати процес пролонгацій договорів завчасно і якомога раніше і
частіше спілкуватися зі страхувальниками. Це особливо важливо у виробничих галузях зі складними бізнес процесами.

Tesla êîìïåíñóâàëà ²ëîíó Ìàñêó $3 ìëí.
ñòðàõîâî¿ ïðåì³¿ çà D&O-ñòðàõóâàííÿ
Стали відомі подробиці D&O страхування від
компанії Tesla для СЕО Ілона Маска, що підтверджує, що генеральному директору заплатили набагато більше, ніж передбачалося раніше.
У заявці SEC в кінці жовтня за квартальний
період, що закінчився 30 вересня, Tesla повідомила, що заплатила Ілону Маску $3 млн. за
компенсацію страхування D&O, яка покриває
витрати членів ради директорів на захист, врегулювання суперечок або винесення судових
рішень (яке не було включено в загальне покриття
топ менеджменту компанії).
Tesla не уточнила, які страховики забезпечили покриття членам ради директорів компанії. Однак відомо, що Marsh
JLT Specialty допомагала в реалізації страхового покриття для
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Tesla, де є виключення для Ілона Маска, як СЕО.
У документі йдеться, що станом на червень 2020
року Ілон Маск і Tesla уклали угоду, щоб забезпечити "відшкодування шкоди" D&O терміном на
90 днів; страхова сума склала $100 млн.
Платіж Tesla Маску в розмірі $3 млн. базувався на "ринковій премії", розрахованій на 90
днів, а потім знижений вдвічі. Але в попередньому документі SEC Tesla заявила, що заплатить
Маску як мінімум $1 млн. За покриття суму, яку
також підтвердили деякі інсайдери.
90 денна угода Ілона Маска з Tesla минула 22 вересня, і компанія зараз поєднала звичайний поліс страхування відповідальності директорів і посадових осіб зі страхуванням перед третіми особами.

Ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ñâ³ò³ â
òðåòüîìó êâàðòàë³ 2020 ðîêó çðîñëè ùå íà 20%
Світові ціни на комерційне страхування зросли на 20% в третьому кварталі 2020
року, зростання цін триває 12 й квартал
поспіль, йдеться в звіті брокеру Marsh.
Згідно з Глобальним індексом страхового
ринку, зростання цін в третьому кварталі
є найбільшим у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року з моменту створення індексу в 2012 році і слідує за зростанням на 19% у другому кварталі і на 14%
в першому кварталі.
Було виявлено, що середнє зростання
цін на 20% в основному було обумовлене
тарифами на страхування майна, а також
фінансовими і професійними послугами.
Дослідження показало, що ціни на страхування майна в світі виросли на 21%, в

той час як на світові фінансові і професійні
послуги вони зросли в середньому на 40%.
Тим часом, вартість страхування від нещасних випадків зросла в середньому на
6%. Що стосується географії, то ціни зросли у всіх регіонах восьмий квартал
поспіль. У всіх регіонах, крім Латинської
Америки (9%), повідомляється про дворазове зростання цін на цифрове страхування. Лідирує Великобританія (34%), за нею
йдуть Тихоокеанський регіон (33%) і США
(18%), і у всіх регіонах зміни цін були рівні
або перевищували зростання, зареєстроване у другому кварталі.
D&O страхування це сфера, в якій
як і раніше спостерігається значне зростання: тарифи на D&O в Великобританії і

Австралії виросли більш ніж на 100%, в
той час як в США зростання склало майже на 60%, більше 90% клієнтів американських публічних компаній по D&O отримали підвищення тарифу.
Складні умови як і раніше існують у
багатьох регіонах глобального страхового
ринку. Вплив невизначеності, пов'язаної з
COVID 19, і досвід втрат у багатьох сферах сприяли цій тенденції.
Для багатьох клієнтів ці умови виникають в той час, коли вони найменше можуть їм протистояти, і спонукають багато
компаній переосмислити свої моделі покупки страхових послуг, включаючи
збільшення власного утримання, скорочення лімітів і зміну умов поліса.

Lloyd's îö³íþº ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ òà
ïåðåñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä COVID-19 â $107 ìëðä.
Криза COVID 19 "спричинила катастрофічний громадський і економічний
збиток, одночасно вимагаючи безпрецедентних заходів щодо стримування поширення вірусу, а також по поверненню
бізнесу і економіки на ноги", заявив генеральний директор Lloyd 's of London
Джон Ніл.
Збитки Lloyd's в 1 півріччі 2020 року
склали близько $3,1 млрд, а ще $0,8
млрд., як очікується, будуть покриті в
другій половині року.
В цілому Lloyd's розраховує виплатити близько $6,4 млрд. за претензіями
COVID 19, з яких до $2,5 млрд. підуть перестрахувальникам. Це відповідає прогнозам, опублікованим в травні 2020 року,
і відповідає рокам найбільших ураганів в

США, включаючи збитки, виплачені в
2017 році Харві, Ірми, Марії, а також
збитки, виплачені в 2005 році по збитках
урагану Катріна, Ріти та Вільми. Тому
COVID 19 був не єдиною проблемою в
2020 році. Урагани і лісові пожежі також
викликали руйнування в цьому році.
Для страхової галузі збитки від андерайтингу в кінцевому підсумку будуть
коштувати десь близько $107 млрд., що
відповідає катастрофічним рокам 2017 і
2005. Проте, різниця з цими катастрофами полягає в тому, що вони були географічно обмеженими подіями, що відбуваються протягом декількох годин і днів,
що сильно відрізнялося від глобального
системного і довгострокового впливу пандемії COVID 19.

Хоча фінансові ринки відновилися
після волатильності, що спостерігалася в
першому і другому кварталах 2020 року,
учасникам страхового ринку слід бути
особливо обережними, оскільки, економічні та ринкові умови будуть погіршуватися в другому півріччі 2020 року і в
2021 році, що не в останню чергу істотно
залежить від результатів виборів в США.
В 2019 році у Lloyd's було більше 1200
активних власників страхового покриття
в США (MGA) на $7,6 млрд. "Ми бачимо
можливості для подальшого зростання,
незважаючи на те, що, без сумніву, це
будуть роки, одні з найскладніших для
нашої галузі і фактично для всіх економік світу".
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Ñòèõ³éí³ ëèõà

Ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô
³ ïàíäåì³¿ â 2020 ðîö³ ïåðåâèùàòü $160 ìëðä.
Аналітики Kroll Bond (KBRA) вважають, що активний сезон ураганів
цього року, поряд зі зростаючими витратами, пов'язаними з лісовими пожежами в США і пандемією COVID 19,
призведе до того, що застраховані
збитки від катастроф перевищать
рівень 2019 року.
Результатом цього стане подальше
підвищення тарифів страхування і перестрахування, а пролонгація договорів стане ще більш складним завданням для страховиків.
При пролонгації як первинні страховики, так і перестраховики, ймовірно,
звернуть особливу увагу на ризики, які
вони хочуть покрити, і на формулювання
відповідних полісів, враховуючи при цьому довгостроковий вплив зміни клімату
на урагани і лісові пожежі.
Недавні події і майбутні збитки,
пов'язані з катастрофічними ризиками, будуть продовжувати підтримувати зростання цін у багатьох лініях пе-

рестрахування і, ймовірно, також приведуть до змін в умовах, а також в
структурі продуктів.
Глобальні втрати, пов'язані з катастрофами і пандемією, можуть наблизитися до $160 млрд. в цьому році, що
стане найвищим показником глобальних втрат за всю історію спостережень, перевершивши роки з високими
втратами в 2005, 2011 і 2017 рр, які
склали $140 150 млрд. кожен.
Раніше в цьому році перестраховики мали більш позитивний прогноз щодо катастроф, після того як агенція
NOAA спрогнозувала "майже нормальний" сезон ураганів для атлантичного і тихоокеанського регіонів, але він
був швидко змінений на "надзвичайно
активний" після того, як сезон почався
рано.
KBRA зазначає, що існування ураганів Полетт та Саллі, тропічних
штормів Тедді та Вікі, циклону Рене
знаменує собою лише вдруге в історії,

коли одночасно відбулося п'ять активних тропічних циклонів.
Вересень також є місяцем, коли
урагани найбільш часто виходять на
сушу в США.
У той час як вітри, дощі і штормові
нагони обрушуються на Мексиканську
затоку і Східне узбережжя, Західне
узбережжя переживає ще один рік
руйнівних лісових пожеж.
Пожежі вирують не тільки в
Каліфорнії та Орегоні, але й в інших
штатах, включаючи Вашингтон, Айдахо, Монтану та Юту.
Що стосується техногенних катастроф, KBRA повідомила, що існує великий потенціал виплат за договорами
переривання бізнесу, пов'язаного з
пандемією COVID 19. Так, нещодавно
Високий суд Великобританії став на
бік страхувальників у справі, порушеній FCA, в результаті чого додаткові
судові витрати страховиків можуть
скласти від 3,7 до 7,4 млрд. фунтів.

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ë³ñîâèõ ïîæåæ â Êàë³ôîðí³¿
ìîæóòü îö³íþþòü ó ðîçì³ð³ $5-8 ìëðä.

За даними Moody's, при сумі збитків
страхової галузі в $5 млрд. 2020 й рік
стане третім за величиною роком для
Каліфорнії після 2017 і 2018 років.
Лісові пожежі в Каліфорнії, Орегоні,
Вашингтоні та інших західних штатах
пошкодили або зруйнували близько 9
657 будинків і комерційних будівель і
спалили понад 5 мільйонів акрів лісу. Це
призведе до загальних застрахованих
збитків в розмірі від 5 до 8 млрд. доларів
і може бути посилений недавнім збіль-
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шенням попиту на робочу силу і матеріали в будівництві після лісових пожеж та інших недавніх катастроф.
Каліфорнійські страховики майна не
оновили страхові поліси, особливо в
районах зіткнення диких земель і міст,
одночасно підвищивши стандарти андерайтингу, проводячи перевірки, вимагаючи від домовласників вживати заходів
щодо зниження ризику лісових пожеж і
скорочуючи географічну кластеризацію.
Moody's очікує, що страховики в

штатах Орегон і Вашингтон почнуть робити аналогічні дії після збитків від лісових пожеж 2020 року.
Як і у випадку з каліфорнійськими
страховиками в останні роки, страховики Орегона і Вашингтона можуть подати
заявку на підвищення страхових тарифів після збитків 2020 року.
Поліси загального покриття покривають збитки від ряду дрібних і середніх
катастроф, кожна з яких, як правило,
занадто мала, щоб самостійно покрити
відрахування в разі більших подій, але в
сукупності перевищує загальну страхову суму.
До 2017 року таке страхове покриття
в основному покривала торнадо, град і
інші урагани. В результаті лісових пожеж в Каліфорнії в 2017 і 2018 роках
такі поліси стали дорожче, а їх доступність знизилася.
Після значного підвищення цін на
перестрахування майна в 2020 році
Moody's очікує, що ціни на поліси перестрахування від катастроф, включаючи
західні лісові пожежі, будуть продовжувати рости в 2021 році.

$20 ìëðä.
Åêîíîì³÷í³ çáèòêè â³ä 9-òè òðîï³÷íèõ öèêëîí³â â
ñåðïí³ 2020 ðîêó ïåðåâèùèòü $20 ìëðä., 50%
çáèòê³â çàñòðàõîâàíî.
Íàéçíà÷í³øîþ ïîä³ºþ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ñòàâ óðàãàí
"Ëàóðà", ùî îáðóøèâñÿ íà áåðåã ÿê øòîðì 4 ¿ êàòåãîð³¿ â
Ëó¿ç³àí³ ç³ ñò³éêèì â³òðîì íàä âîäîþ ç³ øâèäê³ñòþ 150
ìèëü íà ãîäèíó. Çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³ âòðàòè ì³í³ìàëüíî
îö³íåí³ â $10 ìëðä., àëå, éìîâ³ðíî, íàâ³òü á³ëüøå, ³
î÷³êóºòüñÿ, ùî äåðæàâí³ òà ïðèâàòí³ ñòðàõîâ³ ïðîãðàìè íå
ïîâí³ñòþ ¿õ ïîêðèþòü.
Óðàãàí Isaias òàêîæ ïðîéøîâ â Ï³âí³÷í³é Êàðîë³í³ íà
ïî÷àòêó ñåðïíÿ ÿê øòîðì 1 ¿ êàòåãîð³¿ , ÿêèé ñïî÷àòêó
ïðîéøîâ ÷åðåç Êàðèáñüêå ìîðå. Çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³
çáèòêè â³ä Isaias â ÑØÀ ñêëàäàþòü áëèçüêî $5 ìëðä., ç
ÿêèõ òðîõè á³ëüøå ïîëîâèíè çàñòðàõîâàí³.
Íàéá³ëüøèé çáèòîê áóâ íàíåñåíèé â ðåçóëüòàò³ ñòèõ³¿ â
Àéîâè òà ²ëë³íîéñ³, çàâäàâøè çíà÷íî¿ øêîäè ìàéíó,
òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, åëåêòðîìåðåæ òà àãðîá³çíåñó.
Çàãàëüí³ åêîíîì³÷í³ âòðàòè îö³íþþòüñÿ â $6,5 ìëðä., ³
î÷³êóºòüñÿ, ùî ñòðàõóâàííÿ ïîêðèº á³ëüøå ïîëîâèíè ö³º¿
ñóìè. Áëèçüêî $5 ìëðä. ç ö³º¿ ñóìè ïðèïàäàº ëèøå íà
îäíó ïîä³þ Derecho. Ó Ôëîðèä³ ñèëüí³ øòîðìè âèêëèêàëè
ðóéí³âí³ â³òðè, çëèâè, ñèëüíèé ãðàä ³ äâà ï³äòâåðäæåíèõ
òîðíàäî, ÿê³, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäóòü äî åêîíîì³÷íèõ ³
ñòðàõîâèì çáèòê³â ó ì³ëüéîíè äîëàð³â.
Äîäàòêîâ³ åêîíîì³÷í³ òà ñòðàõîâ³ âèòðàòè â ðîçì³ð³ íå
ìåíøå $100 ìëí. áóëè âèêëèêàí³ áåçë³÷÷þ ñèëüíèõ
øòîðì³â íà ï³âíî÷³ ÑØÀ â ê³íö³ ñåðïíÿ, à ùå $100 ìëí.
ìîæóòü áóòè âèïëà÷åí³ çà ñèëüí³ ãðîçè íà ï³âäåííèõ
ð³âíèíàõ, îñîáëèâî â Òåõàñ³.

Àíàë³ç àâ³àðèçèê³â. ×è ãîòîâèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ
äî òðàíñïîðòóâàííÿ âàêöèíè â³ä COVID-19?
В той час, як розробка і можливе масове виробництво вакцин від
COVID 19 набирають обертів, транспортно логістичній галузі
необхідно звернути увагу на те, як можна безпечно і ефективно
поширювати продукт.
Дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) свідчать, що для
доставки мільярдів доз, необхідних для
вакцинації населення світу, буде потрібно
еквівалент 8000 літаків Boeing 747.
У той час як авіаційна промисловість
вже розробляє плани по поширенню вакцини, страхова галузь тепер повинна впоратися з унікальними ризиками, які можуть виникнути в результаті виконання
авіаційним сектором однієї з найбільших
логістичних операцій в історії людства.
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Фарма  проблемний вантаж
Фармацевтична промисловість покладається на повітряний транспорт через його швидкість, надійність і ефективність в доставці цінних і термінових
вантажів, які підлягають температурному контролю. Авіаперевізники, експедитори, наземні оператори та аеропорти
стикаються з безліччю проблем через
складні процеси і необхідне спеціалізоване обладнання, недостатні знання (або

досвіду) окремих зацікавлених сторін і
недосконалою інфраструктурою.
До COVID 19 велика частина світових фармацевтичних продуктів перевозилася обмеженою кількістю великих і
досвідчених перевізників зі спеціалізованими фармацевтичними послугами в
спеціально побудованих вантажних вузлах. З огляду на масштаб операції по переміщенню вакцини, майже весь світовий флот буде задіяний в тій чи іншій
мірі, що означає, що будуть задіяні перевізники і наземні оператори, які можуть не мати досвіду роботи з вантажами, чутливими до температури.
У міру отримання додаткової інформації про ефективність і успіх різних
вакцин у виробництві, логістичний ланцюжок поставок зможе почати плану-

Àâ³àñòðàõóâàííÿ

вання різних продуктів і сценаріїв. Наприклад, було виявлено, що вакцина
Pfizer повинна зберігатися при температурі близько 70°C, тоді як вакцина
Moderna може залишатися стабільною
при температурі холодильника від 2 до 8°
C протягом 30 днів. В кінцевому рахунку,
комерційний успіх будь якої конкретної
програми вакцинації не можна судити по
тому, наскільки вона успішна в лікуванні
COVID 19, а скоріше за тим, наскільки
легко її використовувати і поширювати.
Юридичні та страхові питання
Відповідно до Монреальської конвенції 1999 року (MC99), яка регулює
відповідальність перевізника при міжнародних перевезеннях, пошкодження
вантажу обмежена 22 спеціальними правами запозичення (приблизно 30$) за
кілограм. Особливе занепокоєння щодо
фармацевтичних продуктів викликає їх

легкість та висока вартість. Це означає,
що партія вакцин часто може мати дуже
високу фактичну вартість, але ліміт
відповідальності відповідно до MC99 дуже низький в грошовому вираженні. У
більшості випадків це вигідно перевізникам (і в рівній мірі страховикам). Хоча
ціни на вакцину від COVID 19 ще належить визначити, наведені в даний час
цифри припускають, що ліміти
відповідальності, які можуть застосовуватися
до
постачання
вакцини
COVID 19, ймовірно, будуть значно
нижче фактичної вартості.
Для вантажів з високою вартістю
вантажовідправник або вантажоодержувач (часто відомий як "зацікавлені
сторони") зазвичай має ухвалити ліміт
відповідальності і сам нести фінансовий
ризик, який зазвичай компенсується
придбанням власної страховки. Менш
популярний варіант, доступний згідно з
MC99 (стаття 22.3), дозволяє особам,
зацікавленим в перевезенні вантажів,
вимагати від авіакомпанії прийняти
спеціальну декларацію вартості (SDV)
(тобто більш високий ліміт відповідальності). Якщо авіакомпанія вирішить
прийняти SDV (вона не зобов'язана, але
може зробити це за додаткову плату), це
призведе до збільшення або повного
зняття ліміту відповідальності для цього
перевезення. В такому випадку авіакомпанія повинна буде сплатити повну
вартість вантажу зацікавленим сторонам вантажу,
Ухвалення SDV може бути комерційно доцільним для перевізника,
але рішення повинно прийматися спільно зі страховиками, тому що типовий
поліс страхування авіаліній може не
покривати вимоги третіх сторін, які перевищують юридичні зобов'язання
авіакомпанії по виплаті згідно з
відповідними законами (не більше, ніж
межа відповідальності MC99). Це положення може бути змінено або відповідно
до самої політикою авіакомпанії за допомогою спеціального положення, або воно
може бути подолано, якщо авіакомпанія
повідомить своїх страховиків про істотну
зміну ризику (наприклад, SDV), зазвичай до початку перевезення. Останній
варіант часто застосовується тільки на
разовій основі, від відправлення до
відвантаження і для особливо чутливих
вантажів. Одноразові повідомлення в
контексті вакцини COVID 19 стануть
серйозним тягарем для авіакомпанії, його страхового брокера та страховиків.
Повідомлення загального типу (наприклад, що охоплюють кілька відправлень
або типу вантажу) рідко надаються
авіакомпаніями і ще рідше приймаються
на страховому ринку.

Страховики наземних операторів,
операторів вантажних терміналів і аеропортів можуть також мати бажання
розглянути можливість ретельного
аналізу договірних умов про рівень обслуговування, які ці організації мають з
авіакомпаніями (і один з одним), щоб
оцінити, чи існують підвищені положення про відповідальність, які можуть, без
відома страховика вимагати, щоб їх
страхувальники несли відповідальність
перед авіакомпанією або інтересами вантажовідправника за повну вартість вантажу. У разі, якщо поширення вакцини
COVID 19 призведе до збільшення кількості претензій, страховики можуть
зіткнутися з серйозними ризиками.
Також слід розглянути можливість
перегляду умов, узгоджених сторонами
щодо протоколу претензій в разі затримки, втрати або знищення вантажу. Ухвалення підходу, який покладає значне доказове навантаження на потенційних заявників, теоретично повинен забезпечити певні зручності для авіакомпаній та
страховиків.
Зміна профілю ризику
для страхування
Хоча деякі уряди, ймовірно, втрутяться, щоб гарантувати ризики,
пов'язані з поширенням вакцини. Багато
урядів, чиї бюджети вже розтягнуті через фінансову допомогу по напрямку
COVID 19, можуть виявитися не в змозі
надати цю "розкіш" співтовариству
авіакомпаній. Також ймовірно, що деякі
приватні організації і компанії будуть
купувати вакцину, щоб вакцинувати
своїх співробітників раніше, ніж решта
населення в цілому, і тому їм не буде надано державної підтримки або безпеки.
Страховики і брокери можуть переглянути існуючі положення про страхування відповідно до полісів авіакомпанії,
які діють за принципом "All Risks", щоб
гарантувати, що авіакомпанії надається
достатній захист у цих пунктах, якщо
перевозяться коштовні вантажі, з урахуванням можливого впливу SDV.
Щоб врахувати нові і унікальні ризики, пов'язані з глобальними операціями з постачання вакцин, страховий ринок, можливо, повинен буде подумати про те, як страховики відреагують, будь то поправки до існуючого
страхового покриття або введення нових страхових продуктів в цілому.
Подібна ситуація спостерігалася після
багатьох інших великих подій за останні
кілька десятиліть, які продемонстрували здатність страхового співтовариства
адаптуватися до постійно мінливих
профілів ризиків авіаційної галузі.
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Більшість підприємств переоцінили свою готовність до
цифрових технологій і здатність впоратися зі зростанням
запитів клієнтів, викликаним пандемією. Керівники
глобального бізнесу тепер усвідомлюють, що цифрова
трансформація має вирішальне значення для ефективної
роботи і побудови міцних відносин з клієнтами.

COVID 19 сильно вдарив по
клієнтах і бізнесу. Згідно з недавнім
опитуванням 1200 світових лідерів
бізнесу, проведеного Pegasystems,
більшість компаній переоцінили свою
цифрову готовність і здатність впоратися зі зростанням запитів клієнтів,
викликаним пандемією.
Зокрема, 74% респондентів заявили, що глобальна криза в галузі охорони здоров'я виявила більше недоліків в ІТ, ніж очікувалося, 54%
визнали, що їм слід було зробити
більше,
щоб
допомогти
своїм
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клієнтам, а більше третини (36%) заявили, що втратили клієнтів через збої
зв'язку.
Хороша новина в тому, що виявлення цих проблем перший крок до
їх вирішення. Лідери бізнесу тепер
розуміють, що вони повинні бути краще підготовлені до потоку запитів,
викликаному кризою.
Оскільки страхова галузь продовжує відновлюватися, а страховики
працюють над відновленням відносин
зі страхувальниками, пора подумати
про те, що буде далі.

Зміни на краще
З усіма проблемами, які висвітлила пандемія, керівники підприємств
багато чому навчилися справлятися,
особливо коли справа стосується їх
клієнтів. Згідно з опитуванням Pega,
60% керівників підприємств дізналися про своїх клієнтів більше, ніж за
попередні два роки.
Коли справа доходить до готовності до майбутнього, більшість респон дентів (71%) прис ко ри ли свої
плани цифровий трансформації, щоб
краще підготувати свої організації
до наступного потенційному кризи.
74% назавжди змінили спосіб своєї
роботи.
Забігаючи наперед, у страховиків
є можливість не тільки змінити свій
підхід до обслуговування страхувальників на більш індивідуальний
підхід, але й закласти нову основу,
яка допоможе їм стимулювати зростання бізнесу в майбутньому.
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Новий підхід до взаємодії
з клієнтами
Більшість страхувальників не хочуть дзвонити в службу підтримки
клієнтів страхової компанії, щоб задати
просте запитання. Вони вважали за краще б, щоб їх питання вирішувалися в
цифровому вигляді через електронну
пошту, чат, мобільний телефон та месенджери.
Проблема в тому, що багато страховиків надають можливості у вигляді
веб форм, які можуть збирати дані, але
не підключаються до жодної з
внутрішніх систем страховика, коли мова заходить про надання відповідей на
питання клієнта. "Подорож" клієнта може початися з інтернету, електронної
пошти або чату, але коли страхувальник не може отримати відповідь на своє
питання, він розчаровано бере трубку.
Коли інтерфейсні цифрові рішення
не побудовані на основі технологій
штучного інтелекту для автоматичного
заповнення ключових полів або обробки
природної мови для вилучення сенсу запиту клієнта, клієнтам доводиться починати все спочатку, коли вони, нарешті, додзвонюються до співробітника
страхової компанії по телефону.

Але це не повинно бути
так складно
Коли страховики ставлять власників страхових полісів в центр транзакції, інформація слідує за клієнтом
і, незалежно від того, перемикають
клієнта між каналами або фахівцями,
співробітник страховика може вибрати саме те місце, де зупинився клієнт,
і швидше вирішити проблему.
Коли фахівцям страховика доводиться обробляти незначні запити,
такі як "коли повинен бути мій наступний платіж?" це не тільки дорого і
неефективно для страховика, але й не
потрібно страхувальнику. З іншого
боку, коли фахівці звільняються для
надання цінних знань, вони можуть
проводити більше часу зі страхувальниками для вирішення складних
проблем. Це більш ефективно для
страхувальника і вигідніше для страховика. Такі взаємовідносини також
можуть випередити проблеми і побудувати більш міцні відносини зі
своїми цінними клієнтами.
Робота над майбутнім, орієнтованим на цифрові технології

Оновлення застарілих систем це
перший крок на шляху до майбутнього, яке базується на цифрових технологіях. Це призведе до більш швидкої,
ефективної та повноцінної взаємодії
для фахівців страховика і клієнтів,
особливо в сучасному віртуальному
діловому світі. Фахівці, що працюють
віддалено, не можуть просто "нахилитися над кришталевою кулею" і
поставити запитання своєму колезі.
Їм потрібна інформація і управління в
реальному часі, щоб вони могли добре
виконувати свою роботу.
Незалежно від того, чи буде продовжуватися пандемія чи ні, компаніям потрібна цифрова основа, щоб
покращувати якість обслуговування
своїх агентів і страхувальників. Їм необхідно подвоїти якість обслуговування, поставити себе на місце страхувальників, щоб виділити свій
бренд, і підготуватися до відбиття
наступної кризи.
Керівники світового бізнесу визнають, що цифрова трансформація не
просто приємна вона важлива для
ефективної роботи і побудови міцних
відносин з клієнтами. Цифровий
простір це вже не майбутнє, це сьогодення.

Ùî íàéá³ëüøå ëÿêàº ñòðàõîâèê³â ê³áåð-ðèçèê³â?
Зростання попиту на програми вимагачі, постійний потік шахрайських
банківських переказів і віддалені
співробітники, що працюють в менш
захищених домашніх системах, все
це впливає на ризики страховиків,
йдеться в звіті спеціалізованої страхової компанії CFC.
Найбільше
кіберстраховкиків
турбують три тенденції:
1)
Постачальники
керованих
ІТ послуг (MSP) піддаються все більш
частим атакам, а це означає, що сотні
тисяч підприємств, які покладаються
на них, спостерігають збільшення часу
простою системи, в деяких випадках з
втратою конфіденційних даних і репутаційних збитків, пов'язаних з ними.
Хакери також використовують MSP
як плацдарм для запуску атак програм вимагачів проти підприємств, які
обслуговують ці постачальники.
2) Страхітливі тенденції програм вимагачів. У цьому році кількість
випадків використання програм вимагачів різко зросла. Це також був рік
найсерйозніших атак, які коли небудь
бачили кіберстраховики. Частково це

відбувається через нову тенденцію в
програмах щодо крадіжки даних, а також до їх шифрування. У таких випадках, навіть якщо у компанії є резервні копії даних, якщо викуп не виплачений, організації доведеться мати
справу з нормативними витратами і
репутаційних збитком, пов'язаним з
публікацією даних в мережі.
3) Зростання вимог кіберстрахування. Підприємства все більше покладаються на технології в своїй роботі
платять постачальникам банківським переказом, зберігають конфіденційні дані в інтернеті, а тепер викорис-

товують віддалені мережі для
співробітників, що працюють з дому
через COVID 19. За словами CFC, зараз збитки ростуть в порівнянні з історично низькими тарифами на страховий захист і невеликими портфелями
для кіберстраховиків.
Тому ринок кіберстрахування
вступає в період трансформації. Для
такого важливого, але все ще відносно
ненасиченого напрямку, як кібернетика, досягнення балансу між ціноутворенням і бажанням бізнесу купувати
страхове покриття, безсумнівно, стане
великою проблемою в 2021 році.
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Â³ðòóàëüíà äîñòàâêà: íîâà íîðìà äëÿ îïåðàö³é
InsurTech

Страховики почитають розуміти переваги від стрімкої
трансформації свого бізнесу. Те, що колись проводилося
особисто, тепер здійснюється віддалено, надаючи доступ
до більш широких ресурсів.
Covid 19 продовжує впливати на
страхову галузь, як і на більшість інших
галузей, починаючи з збільшення числа
покупок в інтернеті і закінчуючи скороченням поїздок і переходом на віддалену
роботу. Незважаючи на пандемію, недавнє опитування страховиків про перехід на віддалену реалізацію проектів
показав, що коли мова заходить про фактичну реалізацію ІТ проектів, 58% вказали, що вони "успішно продовжуються",
22% проектів були "повністю дистанційними", 11% стали "більш продуктивними", і тільки 9% характеризувалися
як "відкладені або скрутні".
Історично склалося так, що галузь в
значній мірі покладалася на особисті
зустрічі для реалізації проектів. Однак за
останні кілька років багато хто прийняв
ідею проведення заходів за межами
об'єкта, де проекти припускають значну
частку часу, що витрачається на виконання проектів віддалено. Давайте розглянемо деякі ключові чинники, які визначають, скільки часу може зайняти впровадження нової технології і як досягти
успіху в наданні ефективних рішень у
вигляді 100% віддаленої роботи.
Для багатьох компаній зміни можуть
бути страшними. У той час як вони
усвідомлюють необхідність швидкості,
швидкої реакції і гнучкості в сучасному
світі, застарілі системи і існуюча
архітектура можуть здаватися одночасно зручними та комфортними. Перший
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крок в будь який реалізації
це розуміння самого ландшафту змін. Тільки
беручи до уваги кількість бізнес ліній і
продуктів, а також розмір страховика і
управління процесами, ви зможете розробити міцну бізнес архітектуру і технологічне бачення.
SaaS забезпечує готовність до майбутнього
Розміщення програмного забезпечення в загальнодоступних хмарних центрах
обробки даних і надання його в якості послуги усунуло технологічну необхідність
мати команди архітекторів, експертів з
технічних продуктів і інший персонал в
місці розташування замовника для налаштування фізичної інфраструктури та
обладнання. З огляду на досягнення у
сфері автоматизації, одним включенням
можна підключитися до "заліза", яке
містить готову збірку будь якого програмного забезпечення, що ліцензується.
У свою чергу, це дозволяє страховикам
почати реалізацію проекту відразу після
підписання контракту і відразу ж зосередитися на налагодженні додатків для
найкращого задоволення своїх потреб.
Використання інструментів онлайнкомунікації та спільної роботи
Використовуючи хмарну систему управління, розробники передають незавершені вихідні дані конфігурації і розширення
страхових
продуктів,

бізнес правил і призначених для користувача інтерфейсів страховикам і отримують із зауваженнями назад, а потім
відправляють робочі елементи для перегляду в режимі реального часу. Правки і
коментарі старших менеджерів можуть
обговорюватися і вноситися в прямому
ефірі з розробниками через загальний екран, щоб розуміння методів і прийомів не
ускладнювалось відстанню або місцем
розташування.
У той час як минулі зобов'язання,
можливо, залежали від правильних
архітекторів, які залучались для участі в
сеансах фази проектування на місці, перехід до віддаленої роботи дав архітекторам додатковий час і зробив їх більш продуктивними, дозволяючи їм не тільки мати більше фактично робочих годин щотижня, щоб виконати роботу, а й даючи їм
додаткову гнучкість для планування
зустрічей. Дистанційна робота також
створює зрушення мислення; при необхідності можна легко підключитися до
ширшої команді співробітників будь то
певні предметні експерти або більш
різноманітний набір тестувальників в
рамках QA.
Адаптивність в віддаленому світі
У той час, коли темпи змін в страхуванні прискорюються, ми повинні визнати, що страховикам потрібна швидкість і
гнучкість, щоб діяти відповідно до виникаючих можливостей. При роботі з
клієнтами реалізація їхніх задумів повинна відповідати кращим практикам,
щоб максимізувати швидкість виходу
проекту на ринок і мінімізувати витрати
на доставку і перевитрату часу за
графіком, проблеми масштабованості та
продуктивності, а також переробку дизайну.
Хоча це зазвичай робиться у вигляді
поєднання віртуальних і особистих оглядових нарад, до тих пір, поки ці наради
узгоджені з початком проекту і основними етапами програми, немає ніяких причин, за якими ці семінари не можуть бути
ефективно запущені за допомогою програмного забезпечення і загального екрану
для перегляду і демонстрації документованих результатів і функціональних
об'єктів.
Хоча ми не знаємо, що чекає нас в
майбутньому, бути легко адаптованим до
постійно мінливих потреб клієнтів та
швидко задовольняти їх побажання дуже
важливо для продовження співпраці і досягнення успіху в сучасному віртуальному світі.

²íøóðòåõ

²íâåñòèö³¿ â ãëîáàëüíèé InsurTech-ñåêòîð
â òðåòüîìó êâàðòàë³ 2020 çðîñëè íà 63%
Willis Towers Watson в звіті, присвяченому підсумкам іншуртех галузі,
відмітив сталий апетит інвесторів як до нових, так і до
зрілих можливостей в секторі страхових технологій, хоча розрив у
фінансуванні
середнього рівня для
компаній, які шукають інвестиції в діапазоні від 20 до 50 млн.
доларів, збільшився.
На шість великих раундів на суму 100 млн доларів
і більше припало більше двох
третин загального фінансування,
включаючи Bright Health, Ki, Next
Insurance,
Waterdrop,
Hippo
і
PolicyBazaar.
Але частка угод на ранній стадії зросла до 57%, чому сприяли стартапи
P&C напрямку, і більше половини іншуртех компаній з раундом А в третьому
кварталі вперше залучили капітал, отримавши в середньому 10,9 млн доларів.
Однак компанії InsurTech сектору, які
шукають інвестиції середнього рівня в
серії B і C, побачили, що частка угод скоротилася майже на 9 пп.

В цілому, непрофесійні інвестори,
включаючи венчурний і приватний
капітал, переважали в менших раундах, а
перестраховики в більших. В третьому
кварталі переважали інвестиції в сектор
P&C, але частка інвестицій в сектор L&H
все ж зросла на 3 пп до 30%.
Це було викликано непропорційно великим обсягом фінансування стартапів зі
страхування життя і здоров'я в великих
раундах, на які припадало три з шести
найбільших угод і 49% фінансування.

В третьому кварталі 2020 року insurtech компанії
залучили в цілому $2,5 млрд., уклавши 104 угоди.
Загальна сума залучених коштів була на 63% вище,
ніж в попередньому кварталі, а кількість угод
збільшилася на 41%.

Коли всі працюють вдома, справжня цінність технологій ніколи не була більш реальною
і очевидною в страховій галузі. Але
більшість перестраховиків прагнуть або прискорити, завершити або тимчасово уповільнити свої додаткові технологічні
зусилля і замість
цього зосередитися на
забезпеченні ефективної
роботи
своїх
основних
бізнес функцій в новому цифровому
середовищі.
Отже, їх апетит до підтримки стартапів набагато більше, ніж у тих, кому ще
є що доводити. Це означає, що потенціал
перспективних технологічних проектів,
які покладаються на раунди серій B і C для
розширення масштабів, умовно кажучи,
вичерпується.
Андерайтери, які використовують
технології і глибоку аналітику біг дата,
щоб отримати частку бізнесу, пропоновану відповідно до умов і тарифів провідного
андерайтера, претендуватимуть на велику частину страхового ринку, особливо
в зв'язку зі зміною бізнес моделі Lloyd`s.
Багато з компонентів, необхідних для
створення систем для реалізації цієї моделі, дійсно існують вже давно. Це зробить
продаж страхових продуктів більш швидкою та оперативною і відкриє нові можливості для альтернативного капіталу.

Root Insurance ïëàíóº çàëó÷èòè $604 ìëí. â õîä³ IPO

Іншуртех стартап з автострахування Root заявив, що планує залучити
$604 млн. в ході первинного публічного
розміщення акцій на Nasdaq, приєднавшись до числа страховиків, які прагнуть використовувати сьогоднішній
бум на ринках капіталу США.

Root неостраховик нового покоління,
який використовує мобільні технології,
аналітику даних і штучний інтелект.
Іншуртех очікує, що його перша пропозиція в розмірі 24,2 мільйона акцій буде
коштувати від $22 до $25 за акцію, і чекає
максимальної оцінки в $6,25 млрд.

Джерела повідомили на початку цього
року, що Root розглядає оцінку від $5 до
$6 млрд. Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Barclays і Wells Fargo Securities є
провідними андерайтерами пропозиції.
Оскільки пандемія COVID 19 підштовхує клієнтів до покупки фінансових
продуктів в інтернеті, Root входить в число стартапів, які намагаються вийти на
цифровий ринок.
Аналітики прогнозували, що insurtech
залучить від $800 млн до $1 млрд. Цей
крок був зроблений незабаром після того, як Root залучив $350 млн в рамках
раунду фінансування серії E під
керівництвом DST Global і Coatue, в результаті чого загальна вартість компанії
зросла до $3,65 млрд.
Після завершення IPO Root маэ намір
розмістити свої звичайні акції на фондовій біржі Nasdaq під тікером ROOT.
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Êëþ÷îâ³ òåõíîëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ
áåçïåðåøêîäíî¿ âçàºìîä³¿ ñòðàõîâèê³â ç êë³ºíòàìè
Відеочати, інтерактивні відео заяви та асинхронний обмін
повідомленнями можуть надати варіанти для зв'язку з
клієнтами.
Керівники страхових компаній
добре обізнані про зростаючі очікування споживачів щодо високоякісного
обслуговування, про те, що всередині
компанії можна назвати ерою "цифровий реальності", присутність якої стала обов'язковим атрибутом успішного
бізнесу. Цифрові технології не просто
потрібні, вони життєво необхідні. Однак гарна новина полягає в тому, що
74% керівників очікують збільшення
бюджету на обслуговування клієнтів, і
страхові компанії нарешті отримали
можливість створювати такі сучасні
рішення, орієнтовані на клієнтів.
Проте, завдяки численним розмовам з керівниками, здається, що багатьом важко подолати розрив між
їхнім досвідом і поліпшеним баченням
цілей. Вам знайомі такі питання:
Які конкретні кроки чи тактика
необхідні для підвищення якості обслуговування клієнтів?
Яка технологія зробить великий
вплив на клієнторієнтованість?
Як ми можемо створити для наших клієнтів кращий досвід?
Як я можу оцифрувати або впровадити наскрізну обробку (STP) в свій
існуючий процес?
Як ми можемо генерувати персоналізовані пропозиції в режимі реального часу або визначати наступні
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кращі дії для клієнта?
Якщо так, то ось кілька ключових
технологічних тенденцій, які можуть
допомогти вашій організації наблизитися до кінцевої мети сучасному і
безперебійному обслуговуванню клієнтів.
Відео чат
Попит на відеозв'язок різко виріс
під час кризи COVID 19. З урахуванням сказаного, відео це не скороминуща тенденція. Для покоління Z, що
використовує цифровий формат у всіх
аспектах свого життя, і поколінь
технічно підкованих мілленіалів (42%
населення) відео є кращим каналом
комунікацій.
У зв'язку з підвищеним визнанням
споживачів страховики, які ще не
включили можливості відеочату в свій
ланцюжок створення вартості, втрачають прекрасну можливість поліпшити
якість обслуговування клієнтів. Наприклад, з точки зору обслуговування
клієнтів, можна розглянути можливість включення відеозв'язку в технологію контакт центру страховика.
Включивши це в свій процес продажів,
ваші клієнти як і раніше будуть мати
можливість розмовляти "обличчям до
обличчя" з агентом при перегляді

полісів або продуктів. В якості альтернативи, відразу після автомобільної
аварії аварійний комісар чи врегулювальник може допомогти страхувальникам зі збором інформації, необхідної
для початку процесу врегулювання
збитку.
Гарна новина полягає в тому, що
відеотехнології і API платформи, такі
як Zoom, Twilio і Vonage API, знизили
складність інтеграції відео у ваші канали обслуговування клієнтів. Ще одна тенденція, яка набирає обертів, це
створення єдиної платформи для
спільної роботи як для внутрішніх
(корпоративних), так і для зовнішніх
цілей. Наприклад, платформи, такі як
Microsoft Teams та Google Meet, дуже
впливають в цій сфері.
Інтерактивні відеозаяви
Відео заяви мають дві ключові переваги. По перше, вони допомагають
поліпшити розуміння клієнтом інформації в страховому полісі, поясненні
переваг або дані у платіжному документі, підштовхуючи клієнтів до самообслуговування. Клієнти, яким раніше
потрібно було поговорити з представником служби підтримки клієнтів або
агентом, тепер можуть краще допомогти собі самі. По друге, інтерактивність відеозвітів може допомогти
страховику краще визначити, де у
клієнтів є проблеми, і відповідним чином спрямувати їх в свої канали
підтримки.
Хоча ідея "безпаперового офісу" не
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нова, для багатьох страховиків вона
все ще не є реальністю. Відеозвіти можуть допомогти страховикам перейти
до більш екологічно безпечного майбутнього, оскільки відеозвіти можуть
допомогти споживачам краще зрозуміти інформацію, яка передається
їм в їхніх рахунках і звітах.
Єдиний обмін повідомленнями
Завдяки уніфікованому та асинхронному обміну повідомленнями у
страхувальників буде канал, який буде відслідковувати їх розмови від початку до кінця (при реєстрації, під час
обслуговування,
через
заявки).
Іншуртех компанія Lemonade освоїла
цей досвід за допомогою свого мобільного додатку для обміну повідомленнями та свого цифрового помічника
Maya. Все, від початкової реєстрації і
загальних питань до першого
повідомлення про збиток, ініціюється
за допомогою цифрового помічника на
основі чату. Але якщо Maya не може
легко відповісти на запит клієнта, вона переведе розмову на агента людину. У цьому прикладі підкреслюється
безшовне поєднання людського і цифрового світу.
Споживачі стали більш зайнятими, вимогливими і різноманітними,
ніж
будь коли.
Омніканальний,
уніфікований і асинхронний обмін
повідомленнями допоможе страховикам залучити своїх клієнтів за бажаним каналом і в зручний для них час.

Канал прямого доступу до споживача (DTC)
На щастя, впровадження каналу
DTC можна спростити, використовуючи два основні методи. Один з них
включає використання існуючих серверних систем, які вже є у вашій страхової компанії. Наприклад, створення
адаптивного мобільного порталу, на
якому потенційні клієнти можуть познайомитись з умовами страхування та
придбати нові страхові поліси.
Після реєстрації нового власника
поліса направляють до поточного процесу обслуговування, підтримуваного
вже за цією технологією (наприклад,
клієнтський портал, процес подачі заявок, технологія контакт центру).
Другий спосіб запуску страхового
каналу DTC це використання екосистеми
сторонніх
провайдерів.
Замість того, щоб створювати канал
DTC і підтримуючу технологію з нуля, подумайте про те, щоб об'єднати
провідні сторонні інструменти, щоб
створити бажаний досвід ваших
клієнтів.
Активна взаємодія з клієнтами
Історично страхування було необхідною неприємністю для клієнтів,
яку сприймали як "зробив і забув".
Однак у міру того, як страхування
стає більш конкурентоспроможним,
страховим компаніям необхідно збіль-

шувати цінність, яку вони надають
своїм клієнтам. Це означає перехід від
реактивного мислення до проактивного. Для цього страховикам необхідно
уважно вивчити свої дані.
У роздрібній торгівлі і банківській
справі все більше великих компаній
використовують екосистеми даних
про клієнтів, щоб допомогти створити
єдине уявлення про клієнта. Дані про
взаємодію в режимі реального часу (а
не тільки дані про транзакції) допомагають побудувати цілісне уявлення
про дії клієнтів і визначити додаткові
способи обслуговування.
Як правило, це включає в себе використання платформи даних про
клієнтів для їх консолідації по каналах і баз даних, концентраторів
взаємодії для моніторингу і запуску
персоналізованого досвіду і пропозицій, а також тісно пов'язаних технологій CRM і контакт центрів.
Все це допомагає гарантувати, що
ваші співробітники можуть легко отримати доступ до огляду вашого
клієнта. Розумні страховики вчаться
у більш передових технологій і галузей, створюючи власну екосистему
даних про клієнтів, орієнтовану на
страхувальників.
Ці цифрові тактики взаємодії
тільки початок. Страховики, які думають, що "цифровізація
це необхідність", отримають конкурентну
перевагу. А ті, хто цього не розуміє,
можуть втратити клієнтів.

Â ªâðîïàðëàìåíò³ çàäóìàëèñü ïðî ñòðàõóâàííÿ ñèñòåì øòó÷íîãî
³íòåëåêòó ³ ðîáîòîòåõí³êè. ×îìó öå ïåðåä÷àñíî?
Після пленарного голосування в
Європейському парламенті 20 жовтня затвердження звітів комітету з
правових питань щодо цивільної
відповідальності за штучний інтелект (АІ) і структури етичних аспектів АІ, робототехніки та пов'язаних з ними технологій, в Insurance
Europe заявили, що парламенту передчасно розглядати питання про
обов'язкове страхування систем
штучного інтелекту з високим рівнем
ризику.
По перше, для того, щоб обов'язкове страхування працювало, має бути достатньо даних про ризики. Наприклад, в обов'язковому автострахуванні є дані про претензії за десятиліття, які можна використовувати
для страхування ризику. Однак,

оскільки системи штучного інтелекту
все ще в розробці, еквівалентний обсяг даних ще не доступний.
По друге, ризики, які охоплюються обов'язковими полісами, повинні бути досить схожими за своїм
характером, щоб їх можна було охопити єдиною системою. Однак, АІ використовується в різноманітних екосистемах. Таким чином, ризики, які
він представляє в різних ситуаціях,
абсолютно різні.
Експерти вважають, що важко
зрозуміти, як можна розглянути
універсальний підхід, здатний адекватно покрити такі різноманітні ризики. Тому заклик парламенту до
обов'язкового страхування штучного
інтелекту не спрацює на практиці,
вважають страховики.

Щодо звіту про етичні аспекти
штучного інтелекту і робототехніки
можна відзначити наступне. Існуюче
горизонтальне і галузеве законодавство ЄС, яке застосовується до страхування, включаючи директиви про
рівноправне ставлення, Загального
положення про захист даних, Директиви Solvency II, Директиви про розподіл страхових послуг, Регламент
пакетних роздрібних і страхових
інвестиційних продуктів і Директиви
про дистанційний маркетинг для
фінансових послуг вже вирішують
багато з потенційних ризиків і проблем, пов'язаних зі штучним інтелектом. Тому слід уникати доповнень і
дублювання, а нові правила слід вводити тільки в разі виявлення прогалин у чинному законодавстві.
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²ííîâàö³¿ â ñòðàõîâ³é ãàëóç³ â³äáóâàþòüñÿ
øâèäøå, í³æ áóäü-êîëè
Страховики змінилися за останнє десятиліття, поступово
трансформуючи застарілі методи ведення бізнесу, щоб
забезпечити більшу гнучкість для операцій і клієнтів,
йдеться у звіті Capgemini World Insurtech Report 2020.

Проблема впровадження інновацій
полягала не стільки у супротиві новим
технологіям, скільки в скептицизмі і
опорі
руйнуванню
перевірених
бізнес моделей, які існували роками.
Знаменита книга Клейтона Крістенсена
"Дилема новатора" описала цей вид
скрутного становища незалежно від то-
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го, обслуговує компанія свою клієнтську
базу шляхом поступових покращень або
виводить на ринок революційні рішення,
які потенційно можуть відштовхнути
існуючих клієнтів?
У минулому власники страхових
полісів задовольнялися традиційними
страховими продуктами і досвідом, і

на їх лояльність можна було розраховувати як на оплот проти стартапів і
нових технологій. Тепер це вже не так.
Сьогодні страховики активно використовують технології і данні, клієнти
не тільки більш сприйнятливі до змін,
а й вимагають їх. Але страховики стикаються з новими дилемами, такими
як: забезпечення кращих засобів управління; пошук іншуртех партнерів
для задоволення постійно мінливих
потреб бізнесу, а також партнерів, які
можуть допомогти їм швидко і без зайвих витрат впровадити зміни за допомогою інструментів InsurTech.
У той же час страховики також реагують на зрушення за межами своєї
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галузі, через які відповідальність за
інновації зводиться не стільки до випередження конкурентів, скільки до
виживання. Головним з цих змін є
зростаюче охоплення і економічна
міць цифрових екосистем, на які їх
клієнти все більше покладаються
для досягнення своїх особистих і
бізнес цілей.
Процес розуміння і партнерства з
компаніями, що формують ці екосистеми, має вирішальне значення для
визначення та досягнення інноваційних цілей, які можуть йти в ногу з глибиною, широтою і швидкістю
сучасного бізнесу.
COVID 19, глобальне потепління,
демографія і рух за соціальну справедливість
все це змінює спосіб,
яким страховики оцінюють ризики і
взаємодіють з клієнтами, прискорюючи потреби в інноваціях на 5 10
років вперед, ускладнюючи їх виконання. Особисті зустрічі, робочі групи та акселератори стартапів в основному припинені через пандемію,
що ускладнює об'єднання людей,
ідей і ресурсів.
Нижче наведені виклики, з якими
стикається кожен представник страхової галузі в забезпеченні інновацій, необхідних для того, щоб не
відставати від мінливого світу.
Величезний вибір варіантів
Згідно з дослідженням Інституту
Милкена, у всьому світі існує більше
1500 іншуртех стартапів, тому страховим компаніям складно зрозуміти,
на чому їм слід зосередити свої інноваційні ресурси. Крім того, визнані
постачальники технологій хочуть
налагодити партнерські відносини з
цими новими учасниками, щоб допомогти об'єднати вибір страховиків
для впровадження інновацій.
Подумайте про те, який важкий
вибір щодня роблять керівники страхових компаній щодо впровадження
технологій. Чи слід їм зосередити зусилля і кошти на нових технологіях,
таких як штучний інтелект і машинне навчання, або краще освоїти
хмарні
й
базові
системи
в
адмініструванні полісів, виставленні
рахунків і заявках?
Вони також повинні враховувати
нюанси в різних сферах діяльності,
кожна зі своїми правилами і динамікою ринку. Знання, куди направити обмежені ІТ бюджети і ресурси
з удаваними необмеженими техно-

логічними можливостями, буде
постійною проблемою для всіх зацікавлених сторін.
Пошук і перевірка інновацій
Багато альтернатив. Це робить
пошук правильних рішень повільним
процесом і перешкоджає інноваціям.
Хмарні обчислення, великі дані і
штучний інтелект швидко перетворюються в товар, і компаніям стає
все простіше їх використовувати.
Інновації, які ми тільки чекали від
Кремнієвої долини багато років тому,
створюються і регулярно виводяться
на ринок компаніями по всьому світу.
Відсутність коду, цифрові платформи, API інтерфейси і мікросервіси
все це значно скоротило час і
вартість виведення продуктів на ринок. Хмара дозволяє практично
миттєво розробляти і впроваджувати рішення в глобальному масштабі.
Страховикам необхідно легко
орієнтуватися в ландшафті страхових технологій і отримувати доступ
до ресурсів, включаючи технічні документи, докази концепції, поточні
проекти, API інтерфейси в єдиному
онлайн співтоваристві.
Можливість пошуку і категоризації InsurTech для визначення того,
які інновації підтримують цілі в
різних напрямках бізнесу, має
вирішальне значення для зниження
неефективності.
Страховики зосереджуються на
швидкий вихід на ринок з власними
розгортаннями технологій, але млявий процес взаємодії з постачальниками, який передує цьому, часто не
береться до уваги. Особисті галузеві
виставки та зустрічі мали вирішальне значення, але були відкладені на
невизначений термін відповідно до
нової нормою. Замість неї повинна
існувати стійка, постійно діюча цифрова платформа для управління і пошуку інновацій.
COVID19 змінив пріоритети
Пандемія змусила страхування
ставити в пріоритет образ мислення
"діяти зараз", коли поради директорів, генеральні директори та інші
керівники вищої ланки прискорюють
свої власні цифрові можливості, як
ніби від цього залежить успіх їх компанії. Це включає необхідність стати
невід'ємною частиною відкритих
екосистем, які створюють цінність

для клієнтів. Щоб вижити, страховики повинні знайти партнерів, які можуть допомогти їм задовольнити
потреби клієнтів і конкурувати з
іншуртехами і великими техногігантами.
Фактично, в звіті Capgemini виявлено, що інтерес страхувальників
до покупки страховки у великих технологічних компаній збільшився на
8% з січня по квітень 2020 року, з 36%
до 44% відповідно. Боротьба з цією
тенденцією для традиційних страховиків означає більш ефективне залучення клієнтів, надання нових продуктів і послуг (наприклад, страхування на основі використання) і роботу з ефективністю, яка забезпечується цифровими системами, процесами і архітектурою.
Крім змін у поведінці клієнтів,
COVID 19 також змістив пріоритети
в ІТ сфери, оскільки компанії перейшли на віддалену роботу і обмежили особисту взаємодія, одночасно
скоротивши свої бюджети. Раніше
звіт Novarica про ІТ бюджети і проекти на 2020 рік показав, що більше
50% страховиків планують нові системи або серйозні поліпшення в порталах, бізнес аналітиці та прогнозної
аналітики.
Зовсім нещодавно звіт Celent
"Страховики оцінюють нові технології" показав, що компанії прискорюють розгортання цифрових технологій, щоб пережити пандемію,
включаючи інструменти для спільної
роботи (40%) і відеозв'язок (23%).
Страховики чітко розуміють, що їм
потрібно більш ефективну співпрацю
з партнерами, щоб не відставати від
серйозних змін.
Інновації відбуваються швидше,
ніж будь коли раніше, і інструменти, які страхова галузь використовує для виявлення, доступу, зв'язку
та співпраці з іншими гравцями галузі, мають бути вдосконалені. Хоча
основні проблеми початкової "дилеми новатора" все ще існують, страховики стикаються з новою дилемою в навігації і управлінні складним і фрагментованим ринком інновацій, щоб більш ефективно управляти змінами в своїх організаціях.
Інновації перетворилися в постійну
роботу.
Прийшов час скорегувати практику відкриття інновацій і перевершити загальні концепції в щось
більш відчутне і реальне, яке потребує ефективності.
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Єврокомісія 24 вересня 2020 прийняла нову Стратегію
цифрових фінансів, яка є дорожньою картою для
Європейського Центрального Банку та всіх центробанків
ЄС в питаннях цифровизації.

Єврокомісія прийняла пакет про
цифрові фінанси, включаючи стратегію
та законодавчі пропозиції щодо криптоактивів та цифрової стійкості, для конкурентоспроможного фінансового сектора ЄС, який надає споживачам доступ до інноваційних фінансових продуктів, забезпечуючи при цьому захист
споживачів і фінансову стабільність.
Цей пакет підтримує прагнення ЄС до
відновлення, заснованому на цифровому переході. Цифрові фінансові послуги
можуть допомогти модернізувати європейську економіку в усіх секторах і перетворити Європу в глобального цифрового гравця.
Роблячи правила більш дружніми
до цифрових технологій і безпечними
для споживачів, Комісія прагне вико-
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ристовувати синергію між інноваційними стартапами і традиційними гравцями на фінансовому секторі, усуваючи
пов'язані з цим ризики.
Однією з причин прийняття нової
стратегії стала актуалізація важливості
розвитку цифрових фінансів в зв'язку з
ризиками, що виникають через
Covid 19. Так в перші тижні пандемії
коронавируса використання фінансових застосунків в Європі зросло на 72%.
Протягом пандемії кількість кібератак
на фінансові установи зросла на 38%.
Стратегія цифрового фінансування встановлює загальні напрямки
того, як Європа може підтримати
цифрову трансформацію фінансів в
найближчі роки, регулюючи при цьому свої ризики.

У стратегії визначено чотири основні пріоритети: усунення фрагментації на єдиному цифровому ринку,
адаптація нормативно правової бази
ЄС для сприяння цифровим інновацій,
сприяння фінансуванню на основі даних і усунення проблем і ризиків,
пов'язаних з цифровою трансформацією, підвищення цифрової операційної стійкості фінансової системи.
Використання цифрових фінансів
дасть поштовх європейським інноваціям та створить можливості для
розробки досконаліших фінансових
продуктів для споживачів, в тому
числі для людей, які в даний час не
мають доступу до фінансових послуг.
Це відкриває нові способи напрямків
фінансування підприємствам ЄС,
зокрема, малим і середнім.
Таким чином, розвиток цифрових
фінансів буде підтримувати стратегію відновлення економіки Європи
і більш широкі економічні перетворення. Це відкриє нові канали для
мобілізації
фінансування
на
підтримку "Зеленого курсу" і "Нової

Ñòðàòåã³ÿ

лені як фінансові інструменти.
Єврокомісія розрізняє криптоактиви,
які вже регулюються законодавством ЄС,
і інші криптоактиви. Перші будуть як і
раніше підпадати під дію існуючого законодавства, але Комісія пропонує пілотний
режим для ринкових інфраструктур, які
хочуть спробувати торгувати і проводити
транзакції з фінансовими інструментами
в формі криптоактивів. Це повинно дозволити учасникам ринку і регулюючим органам отримати досвід використання бірж
DLT, які будуть торгувати або записувати
акції або облігації в цифровий реєстр.
Для раніше нерегульованих криптоактивів, включаючи "стейблкоїни",
Комісія пропонує індивідуальний режим.
Пропонований регламент встановлює суворі вимоги до емітентів криптоактивів в
Європі і постачальникам послуг криптоактивів, бажаючим подати заявку на
дозвіл для надання своїх послуг на єдиному ринку.
Захисні заходи включають вимоги
до капіталу, зберігання активів,
обов'язкову процедуру подачі скарги,
доступну для інвесторів, і права інвестора щодо емітента.
Законодавча пропозиція по нормативноправовій базі ЄС в сфері цифрової
операційної стійкості

промислової стратегії" для Європи.
Оскільки цифрове фінансування
прискорює транскордонні операції, воно
також може посилити інтеграцію фінансових ринків в банківський союз і союз
ринків капіталу і тим самим зміцнити економічний і валютний напрямки Європи.
Сильний і динамічний європейський
сектор цифрових фінансів посилить
здатність Європи зміцнити відкриту стратегічну автономію в сфері фінансових послуг і, в більш широкому сенсі, регулювати
і контролювати фінансову систему для захисту фінансової стабільності Європи і
цінностей.
Європа є батьківщиною успішних
фінтех стартапів і інновацій, які змінюють структуру ринку, коли все більше нових гравців стають активними учасниками фінансових і страхових ринків.
Переваги Стратегії:
споживачі отримають кращі фінансові продукти;
з'являться нові способи фінансування підприємств ЄС;
підтримка "Стратегії відновлення
ЄС";
інтеграція фінансових ринків в
рамках Банківського союзу ЄС і Союзу
ринків капіталу європейської спільноти завдяки транскордонним цифровим

фінансовим потокам;
посилення спроможності Європи
утримувати і посилювати відкриту
стратегічну автономію в сфері фінансових послуг.
Крім усього іншого, для подолання нових викликів Стратегія цифрових
фінансів передбачає створення чітких і
зрозумілих правил ЄС для криптоактивів
і використання європейського паспорта
для них з надійними захисними елементами для захисту споживачів та забезпечення фінансової стабільності, просування
обміну даними між компаніями фінансового сектора ЄС і за його межами, нові
жорсткі правила цифровий операційної
стійкості, яка включає якість програмного
коду, а також надання наглядовим органам нових інструментів для запобігання
ризиків у фінансовій системі.
Законодавчі пропозиції щодо криптоактивів та їх використання
Комісія пропонує структуру криптоактивів, що дозволяє впроваджувати
інновації таким чином, щоб зберегти
фінансову стабільність і захистити інвесторів. Криптоактиви можуть служити
ключем доступу до послуги, можуть сприяти платежам або можуть бути розроб-

Постійно зростаюча залежність
фінансового сектора від програмного забезпечення і цифрових процесів означає,
що ризики інформаційно комунікаційних
технологій (ІКТ) притаманні фінансам.
Тому Комісія пропонує всім фірмам гарантувати, що вони можуть протистояти
всім видам збоїв і загроз. Банки, страховики, фондові біржі, клірингові палати, а також фінтех компанії повинні будуть дотримуватися суворих стандартів для запобігання і обмеження впливу інцидентів,
пов'язаних з ІКТ. Комісія також встановлює систему нагляду за постачальниками
послуг (такими як Big Tech), які надають
хмарні обчислення фінансовим установам.
Оновлена стратегія сучасних і безпечних роздрібних платежів
Стратегія роздрібних платежів для ЄС
спрямована на подальший розвиток європейського платіжного ринку, щоб Європа
могла повною мірою отримати вигоду з
інновацій і можливостей, які відкриває
цифровизація. Стратегія спрямована на
створення умов розвитку миттєвих платежів і платіжних рішень в масштабах ЄС;
захист споживачів і забезпечення безпеки
платіжних рішень; і зменшення залежності Європи від великих глобальних
гравців в цій сфері.
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підготовленому компанією Insurance
Nexus, йдеться, що в 2020 році буде від 30
до 50 мільярдів пристроїв, що з'єднують
майже всі аспекти повсякденного життя.
Широке використання розумних пристроїв в будинку, автомобілі, або навіть в медицині ще одна можливість для страховиків скористатися можливостями цифрового страхування.

Страхова галузь відома затримками з
впровадженням новітніх передових технологій і мобільних застосунків. Страхування, яке "загрузло" у правилах та архаїчних системах, історично досі розвивалося повільно. Всього за останні кілька
років стало очевидно, що відбувається
повний перехід до індустрії цифрового
страхування.
Але як це виглядає? Такі функції, як
онлайн чат, портали самообслуговування
клієнтів і онлайн реєстрація претензій,
стали можливі завдяки програмам і технологіям цифрового страхування, які
постійно зростають і розширюються.
Однак для початку страхові компанії
повинні впровадити деякі технологічні основи цифрового страхування.
Штучний інтелект
Artificial intelligence (АІ), можливо, є
основою можливостей цифрового страхування. Цифрове страхування було розроблено з урахуванням швидкості і масштабованості, а штучний інтелект робить
можливими миттєві обчислення, обробку і
зв'язок для страхових компаній. У своєму
застосуванні АІ в страхуванні вплине на
деякі з основних функцій галузі, в тому
числі на андерайтинг претензій, пролонгації, маркетинг та утримання клієнтів.
Унікальним в сфері страхування АІ
робить баланс між функціями механічного страхування і індивідуальним обслуговуванням. Сучасні споживачі хочуть
швидкості, але вони також хочуть, щоб їх
цінували. Штучний інтелект дозволяє
страховикам надавати клієнтам послуги з
блискавичною швидкістю.
Машинне навчання
Машинне навчання (machine learning)
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технічно є різновидом штучного інтелекту, але це окрема унікальна частина операції цифрового страхування. У міру того,
як страховики переходять на мобільні
застосунки і портали самообслуговування
для клієнтів, машинне навчання не тільки
робить це можливим, а й використовує їх
у інструментах збору і аналізу ключових
даних для страховиків. Машинне навчання автоматизує традиційно розтягнуті за
часом функції страхування, такі як обробка страхових випадків, за рахунок використання заздалегідь запрограмованих
даних, алгоритмів і даних, якими обмінюються клієнти, для автоматичного обслуговування їх в найважчий момент.
Інтернет речей
У страховій галузі дані це все; вони
допомагають керувати андерайтингом,
ціноутворенням, полісами. За допомогою
Інтернету речей (IoT) страховики можуть
збирати масу фактичних даних про
клієнтів в режимі реального часу і використовувати їх для кращого інформування профілів і покриття і навіть для виявлення потенційних випадків шахрайства.
Отже, які підключені технології
підживлюють бум даних цифрового страхування? Наприклад, телематика це новий інструмент, який страхові компанії
використовують для моніторингу таких
активів, як вантажівки, автомобілі або
важке обладнання, а також для підвищення точності їх охоплення і автоматизації
збору даних. Клієнти, звичайно, повинні
погодитися, але люди готові ділитися такими даними, щоб заощадити на щомісячних страхових внесках.
Очікується, що поширення пристроїв
з підтримкою IoT буде рости, і в звіті про
страхування Connected Insurance Report,

Великі дані і аналітика
Єдина найбільша перевага можливостей цифрового страхування, крім швидкості і задоволеності клієнтів, це генерування, аналіз і використання даних. Всі ці
цифрові технології генерують Big Data
дані, які містять більшу кількість різноманітних параметрів, що надходять в
зростаючому обсязі з усе більшою
швидкістю важливі гігантські набори даних, що містять більш корисну інформацію. Всі ці дані дозволяють страховикам
краще зрозуміти поведінку клієнтів і ризики, ніж будь коли раніше.
Коли вони застосовуються, дані є
найбільшим активом кожної страхової
компанії. Щоб правильно використовувати ці дані, страховикам потрібні надійні
аналітичні системи, які показують повну
картину їх бізнесу і своїх клієнтів, отримуючи дані з безлічі розрізнених систем і
об'єднуючи їх в цінні відомості. Страховики, які можуть оперативно використовувати наявні у них дані, щоб поліпшити свої
існуючі пропозиції або прискорити виведення на ринок нових продуктів, отримають найбільші вигоди від цифрового страхування.
Можливості SaaS
Говорячи про швидкість, можливості
цифрового страхування просто цифрові,
тому немає сенсу розміщувати ці нові
рішення локально. Щоб максимально використовувати потенціал усіх вищезазначених інструментів, більшість оцифрованих страхових компаній використовують
рішення на основі SaaS, яке забезпечує
хостинг, підтримку і ресурси для всіх
інструментів і застосунків цифрового
страхування.
SaaS це одна з форм хмарних обчислень, модель обслуговування, при якій передплатникам надається готове програмне забезпечення, яке повністю обслуговує
провайдер.
Розуміння доступних варіантів і впровадження технологій, що відповідають
очікуванням і потребам їх клієнтів, дозволить страховикам перейти на цифрове
страхування.
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Allfinanz SPARK äîïîìîæå Generali àâòîìàòèçóâàòè
ïðîöåñ àíäåðàéòèíãó ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
Італійська страхова компанія
Generali оголосила про партнерство з
Allfinanz, дочірньою іншуртех компанієй перестраховика Munich Re, яка
допоможе підвищити точність рішень
по страхуванню життя, дозволяючи автоматично управляти заявками у всьому світі.
Allfinanz SPARK новий хмарний
сервіс, цифровий андерайтинг і
аналітичні рішення по страхуванню
життя від Munich Re, які дозволяють
страховику швидше приймати обґрунтовані рішення, маючи доступ до нових
джерел даних та аналітичної інформації.
Завдяки автоматичній системі андерайтингу і можливостям SPARK за
рахунок оцифровки і використання
штучного інтелекту страховик зможе
скоротити кількість рутинних справ.
Страховик автоматизує кожен етап
процесу подачі заявки на страхування
життя, укладаючи контракти за хвилини, а не за тижні.
Партнерство Generali також озна-

чає, що страховик може подолати затримки, з якими раніше зіштовхувалися
страхувальники, а також забезпечити
узгодженість на всіх 50 ринках по всьому світу.
Страховику важливо забезпечити
андерайтинг в точках продажів і прискорити процес продажів для бізнесу
щодо захисту. Програмне забезпечення
Munich Re дозволить проводити комплексну аналітику, щодня підтримуючи
андерайтерів і дистриб'юторів.
Індустрія страхування життя розвивається, і страховики, які використо-

вують новітні технології, можуть звертатися до клієнтів новими та інноваційними способами, одержуючи конкурентну перевагу. ALLFINANZ
SPARK дозволяє фірмам використовувати досвід цифрового андерайтингу
швидше, ніж будь коли раніше, надаючи послуги, необхідні для залучення
нових клієнтів і нових ринків.
У липні Munich Re Automation
Solutions оголосила про партнерство з
Generali Indonesia для поставки свого
рішення SPARK, а в 2016 році стала
партнером Generali Slovenia.

²íøóðòåõ Hippo îòðèìàâ ùå $150 ìëí. â³ä ³íâåñòîð³â

Іншуртех стартап Hippo Insurance
залучив $150 млн. в рамках нового раунду фінансування, в результаті чого його
оцінка склала $1,5 млрд.
Нове фінансування буде використане
для розширення бізнесу, найму нових
співробітників, інвестицій в технологічні
операції компанії, а також для підтримки
придбання страхової компанії. Компанія
Hippo поставила мету охопити 95% домовласників США в наступному році.
Hippo використовує технології для
оцінки будинку під час процесу адаптації
і використовує такі функції, як теплові та
супутникові зображення, для відстежен-

ня змін у власності домовласника з плином часу. У нього також є програма розумного будинку компанія буде надавати домовласникам IoT пристрої розумного будинку, які будуть попереджати їх
про такі речі, як витік води.
До нових інвесторів в раунді серії E
приєдналися FinTLV Ventures, Ribbit
Capital, Dragoneer Investment Group і
Innovius Capital. В останній раз компанія
залучала гроші в липні 2019 року за допомогою серії D вартістю $100 млн., очолюваної венчурною компанією Bond.
Hippo подвоює своє зростання
страхових премій. Компанія оголосила

про плани придбання Spinnaker
Insurance Company і, згідно із заявою,
має
агресивний
план
найму
співробітників для своєї штаб квартири в Пало Альто, а також для офісів в
Остіні і Далласі. Він також буде розширювати свою присутність в Остіні за
рахунок нового кампусу, який може
вмістити до 310 співробітників.
Компанія заявляє, що почала продавати свої страхові поліси домовласникам
в 2017 році в Каліфорнії і тепер доступна
в 29 штатах.
Зареєстроване зростання продажів
на 60% в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року в другому кварталі 2020 року це те, що Hippo продовжує забезпечувати страховками людей,
що залишилися вдома під час пандемії
COVID 19. Згідно із заявою, за останній
рік страхові премії компанії виросли до
$270 млн., що на 140% більше, ніж роком
раніше.
Hippo входить в число страхових
технологічних іншуртех компаній, які
набрали обертів в останні роки. Зовсім
недавно стала публічною компанією
Lemonade, яка пропонує страховку домовласникам, орендарям та власникам
домашніх тварин.
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Страховики можуть бути "безпечною гаванню" для людей в часи
невизначеності, але вони повинні змінити очікування і
переосмислити свої пропозиції.
Минуло більше 10 ти місяців з тих
пір, як пандемія коронавируса поставила світ в режим ізоляції, але все як і
раніше не зовсім нормально. Це правда, глобальна криза в галузі охорони
здоров'я призвела до важких часів для
всіх, але вона також продемонструвала
нашу стійкість і адаптивність.
Наші улюблені ресторанні страви і
продукти доставляються прямо до нас.
Багато шкіл залишаються закритими,
але онлайн класи відкриті для навчання. Навіть музичні виступи та концерти стали віртуальними завдяки Twitch
і Fortnite.
Від охорони здоров'я до догляду за
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волоссям, від роздрібної торгівлі до нерухомості
галузі зазнали швидкого
перетворення в моделях бізнесу і послуг, щоб адаптуватися до цієї нової реальності.
Страхові компанії також повинні
прискорити трансформацію, щоб
підготуватися до радикальних змін з
приводу того, як ми зараз живемо.
Страховики давно намагаються
знайти найбільш ефективне використання нових широких можливостей обробки даних і технологій, які у нас є, а
також
необхідність
визначення
пріоритетів систем, які формують
більш безпечну поведінку і спільноти.

Страховики можуть і повинні використовувати дані і InsurTech, щоб в кінцевому підсумку підвищити безпеку для
всіх у постпандемічному світі, від захисту наших будинків до мінімізації
ризиків на дорозі, не кажучи вже про
поліпшення нашого фізичного благополуччя. Для цього страховикам необхідно знову забезпечити впевненість
в невизначеному світі, а також подумати про те, як зробити страхування
"превентивним", а не таким, що тільки
реагує на наслідки.
З самого початку індустрія страхування
підтримувала
людей
і
підприємства під час криз і стихійних
лих, забезпечуючи безпечну гавань,
щоб уникнути небезпек в неспокійних
водах.
Але страхова галузь була захоплена зненацька коронавірусом. Від претензій про переривання бізнесу до ко-
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лективних позовів по страхових внесках на автомобілі наслідки глобальної
пандемії пробили дірки в обіцянці
страховиків бути "безпечною гаванню"
в шторм.
Будь то прагнення до прозорості
щодо вартості ризику або надання екосистеми інших переваг, споживачі хочуть більшого від свого страхування, а
страхові компанії не завжди задовольняють ці потреби. Згідно з недавнім
опитуванням, проведеним JD Power,
до кризи в галузі охорони здоров'я 77%
покупців автострахування або активно
здійснювали покупки, або зазнали
несприятливих подій, що спонукало їх
купити продукт нового постачальника.
Тепер половина клієнтів автострахування планують або скоротити страхове покриття, або переключитися на
іншого страховика для зниження витрат.
Отже, що зараз можуть зробити
страховики і їх партнери, щоб виправити курс свого бізнесу для того, щоб
вписатися в нову норму?
Як і в багатьох інших галузях, страхування повільно змінювалося і впроваджувало нові цифрові можливості і
перетворення. Одна з важливих причин полягає в тому, що страхування зосереджено на безпеці тільки як на реакції, коли трапляється щось погане.
Щоб посилити здатність забезпечувати "безпечну гавань" у постпандемічному світі, страховики повинні
тепер об'єднатися навколо даних і технологій, щоб не тільки скоротити витрати або допомогти людям в разі непередбачених обставин, а й спонукати
клієнтів виробити більш безпечні звички. Крім допомоги людям у відшкодуванні грошових збитків після автомобільної аварії, страховики повинні
використовувати підключені технології, щоб повідомляти водіїв про
шкідливі звички за кермом або
повідомляти членів їх сімей за допомогою повідомлень в реальному часі, коли
вони благополучно досягають місця
призначення. Роблячи таким чином,
страховики можуть не тільки знову забезпечити реальну цінність, але й галузь може розвивати свої пропозиції,
щоб стати частиною нашого попереднього і стабільного благополуччя.
У медицині лікарі кажуть, що
профілактика завжди кращі ліки. Багато в чому страховики тепер дотримуються рецепту більш безпечного світу.
Страховики можуть отримати уро-

ки з пандемії в режимі реального часу з
широкими можливостями обробки даних, оскільки вони адаптуються для
найкращої підтримки клієнтів.
Телематика для смартфонів це новий ресурс, який можна використовувати спеціально для формування більш
безпечних звичок клієнтів. Подумайте
не тільки про поведінку водія за допомогою повідомлень зі смартфона, заснованих на штучному інтелекті і машинному навчанні,
але також про
повідомлення сімей і відправці попереджень про допомогу відразу ж, коли
відбувається аварія.
Сьогодні страхові технології більше, ніж "цифровий свідок", вони повинні діяти як "цифрові дозорні" і
відігравати активну роль в забезпеченні безпеки споживачів.
Страхування також має використовувати величезні можливості мереж
передачі даних, наприклад, підключення побутових датчиків до системи
безпеки, в той час, коли доступ до
інформації про те, що все в порядку
важливий як ніколи. Наприклад, вкрай
важливо запобігти збитків у домовласників під час пандемії. Зараз, як ніколи
раніше, будинок наш притулок. Пошкодження будинку від води, пожежі
або крадіжки може мати катастрофічні
наслідки, оскільки сім'ям залишається
менше місць, куди можна піти в разі,
якщо їх будинок стане непридатним
для житла. Що це означає для страхування?
Страховики житла тепер співпрацюють з охоронними компаніями, надаючи знижки на ці послуги і стежачи
за тим, щоб у страхувальника був стимул встановлювати датчики. Ці датчики продовжують ставати все більш
досконалими, надаючи інформацію про
будинок для запобігання таких подій,
як витік води, збиток від пожежі,
крадіжка і багато іншого. Прописуючи
страхувальникам правильні технології
для забезпечення більшої безпеки будинку і забезпечення спокою, страховики забезпечують профілактичну
безпеку і економічну ефективність для
всіх залучених сторін (страховиків, і
страхувальників).
Використання InsurTech обіцяє
страховикам не тільки можливість
стабілізуватися після глобальної кризи
в галузі охорони здоров'я, а й переглянути свої страхові пропозиції для постпандемічного світу.
Уявіть на мить, як це бути праців-

ником на передовій під час глобальної
кризи в галузі охорони здоров'я. Кожен
день чоловіки і жінки піддають себе
ризику, щоб підтримувати в робочому
стані основні послуги, такі як продукти
харчування, доставка посилок, охорону здоров'я і багато іншого. Проте,
навіть в прогресивних моделях автострахування з оплатою в міру використання їх карають за те, що вони самі
нашкодили собі, щоб наші спільноти
продовжували підтримувати життєдіяльність.
Незважаючи на те, що сьогодні на
дорогах менше машин, люди їздять ще
швидше і безпечніше, ніж раніше. І
знову старі моделі страхування не задовольняють потреби страховиків. І
знову страхування тепер дає рецепт до
безпечнішого світу, якщо галузь готова
прийняти зміни.
Телематика і моделі страхування,
засновані на поведінці, є ключем як до
більш справедливих умов полісів, так
і до більш безпечного водіння. Використовуючи нові смартфони і бортові
технології, водії можуть в реальному
часі отримувати відгуки про свої дії
за тиждень, щоб убезпечити себе під
час водіння. У цій моделі страхувальники отримують винагороду за те, що
вони фактично є більш безпечними
водіями.
Для стра ху валь ників батьків це
може означати краще розуміння небезпечної поведінки при водінні і його
поліпшення або впевненість в тому,
що їх підлітки знаходяться в безпеці
за кермом. Страховики, в свою чергу,
могли б винагороджувати безпечний
рух більш низькими витратами.
Поки світ намагається боротися з
коронавірусом, страховики повинні переосмислити роль страхування і перейти від реагування до профілактики.
Сьогодні бізнес модель страхування
обертається навколо утримання
і
більш справедливі, засновані на технологіях моделі ціноутворення є новою
стратегією утримання клієнтів. Це означає використання широких можливостей передачі даних, телематики,
технологічних партнерів і багато чого
іншого, щоб надати більше превентивних ресурсів безпеки поряд зі спокоєм
для страхувальників.
Страховики можуть створити нову
категорію для страхування, яке не
тільки забезпечує "безпечну гавань", а
й фактично допомагає зробити світ
більш безпечним.
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цілком з нуля. Наприклад, це можна робити у перестрахуванні при створенні нових
перестрахувальних пулів або для автоматизації роботи вже діючих.
Практичні кейси застосування блокчейнтехнологій в страхуванні

Блокчейн технології в 2020 році здійснили вихід на
міжнародний ринок страхування масштабні проекти
запустили кілька великих альянсів.
Блокчейн став популярним в різних
галузях. Його ключова перевага можливість забезпечити безпеку даних, що
зберігаються в ньому. Доступ до цієї
інформації неможливий з одного вузла, а
самі дані криптографічно захищені. Тому
блокчейн набагато складніше зламати і
внести корекцію заднім числом. Сьогодні
блокчейн активно використовується для
організації обміну інформацією, як правило, в багатосторонніх бізнес процесах.
Раніше для узгодження всіх дій і документів кожному з учасників необхідно було інтегруватися в інформаційні системи
один одного.
Довгий час розвиток технології стримувала її відносно низька продуктивність.
Але блокчейни четвертого і п'ятого поколінь вже здатні обробляти кілька сотень
тисяч транзакцій в секунду. Крім того, сучасні платформи можуть використовувати для обробки даних інші технології big
data, Hadoop.
Завдяки
блокчейну
народився
смарт контракт. Після підписання сторонами контракт зберігається у блокчейні і
вступає в силу. Компанії, які взаємодіють
за допомогою розподілених реєстрів, мають можливість спільно оновлювати дані,
коригувати одиниці виміру, робити перерахунок. Повна автоматизація розрахунків і взаємна довіра до внесених даних
роблять смарт контракт все більш популярним в глобальній торгівлі.
Страховий ринок довгий час мало цікавився блокчейном, тут використовувалися
інші технології для цифровізації бізнесу.
Само собою напрошується використання
смарт контрактів для автоматизації вип-
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лати страхових відшкодувань і створення
p2p платформ, на яких страхування
здійснювалося б без посередників. Однак
реалізація подібних проектів наштовхується на ряд труднощів, і не тільки
технічного характеру. Наприклад, автоматизація виплат страхових відшкодувань
повинна виключити необгрунтовані відмови у виплаті. Але такі кейси вже автоматизовані. Тоді питання в тому, наскільки
блокчейн технологія дешевша, ніж існуючі інструменти.
Можливості, які може дати нова технологія, робить впровадження розподілених
реєстрів в галузі лише питанням часу. Для
страхового ринку критичним є боротьба з
шахрайством оформленням страхових
контрактів заднім числом. Тут блокчейн
дозволяє повністю усунути можливість
підробки документів недобросовісними
партнерами та агентами.
Просування розподілених реєстрів
стримується відсутністю типових рішень,
методологій впровадження та кращих
практик, які ускладнюють масову інтеграцію. Також у випадку з блокчейном
особливо сильно висвічується проблема
цифрового розриву: у підприємств різні
рівні цифрової зрілості як з точки зору
технології, так і в контексті готовності
трансформувати бізнес. На рівні малих і
середніх підприємств, найчастіше є проблеми, пов'язані з "клаптиковою" автоматизацією, відсутністю необхідних компетенцій і ресурсів.
Найбільш реалістичним бачиться використання цих технологій в тих сферах,
де рівень інформатизації поки не дуже високий, і доцільно будувати платформу

Експериментальні проекти раніше запускалися, але в 2020 році ринок прорвало.
Південнокорейський страховий гігант KB
Insurance використовує технологію розподілених реєстрів для розсилки мобільних повідомлень. Проект спрямований на
зниження вартості поштових відправлень
та підвищення якості обслуговування
клієнтів. Спочатку проект буде орієнтований на ризикове страхування.
KB Insurance, дочірня компанія KB
Financial Group, найбільшого банку в
Південній Кореї, зазвичай відправляє
своїм клієнтам повідомлення про важливу
інформацію, таку як майбутні страхові
платежі і зміни в договорах страхування.
Страховик буде порівнювати інформацію
своїх клієнтів з інформацією про підписку
користувача KT. Послуга буде необов'язковою для клієнтів. Використовуючи блокчейн технологію, страховик зможе зв'язуватися з клієнтами, навіть коли вони
змінюють свої номери.
Навесні 2020 року Комісія з фінансового нагляду Тайваню схвалила випробування нового блокчейн проекту страхування.
11 страхових компаній, що беруть участь в
Альянсі Preservation / Claims Alliance
Chain: Xinguang Life, Cathay Life, Taiwan
Life, Nanshan Life, Fubon Life, Yuanta Life,
China Life, Global Life Insurance, First Gold
Life Insurance, Cathay Property Insurance і
Fubon Property Insurance. До цієї ініціативи також приєдналася Китайська
асоціація страхування життя. Тестовий
період почнеться з 1 липня і триватиме
шість місяців.
Тепер клієнт може оновлювати інформацію лише один раз. Після пред'явлення
запиту по страховому полісу одного з
учасників альянсу система смарт контракту автоматично повідомить інші компанії, щоб вони могли при необхідності самостійно розібратися в інциденті. Об'єднана платформа, таким чином, знижує ризики шахрайства. Тепер виключені випадки
придбання декількох полісів для страхування життя незадовго до смерті їхнього
власника або при навмисному пошкодженні майна.
У Канаді страховий консорціум
RiskStream Collaborative, який об'єднує
близько 40 страховиків, перестраховиків
та брокерів, запустив свою блокчейн платформу. На відміну від тайванського альянсу канадські компанії вирішили
застосувати технологію розподілених
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реєстрів в автострахуванні. Вона буде використовуватися для підтвердження наявності договору автострахування при
ДТП, а також при відправленні першого
повідомлення про збитки (FNOL) після автомобільної аварії. У консорціумі розраховують, що вже з третього року після початку використання платформи додатковий прибуток складе $277 млн в рік.
Південнокорейські компанії SK
Telecom та LG U+ запускають на блокчейні виплати страхових відшкодувань за
пошкодження мобільних телефонів без
надання паперових документів. Рішення
під назвою "Сервіс первісної страхової
компенсації пошкоджень мобільного телефону" може обробляти страхові претензії,
отримуючи документи безпосередньо з
сервісного центру. В даний час клієнтам
необхідно внести передоплату за ремонт
застрахованого мобільного телефону, а
потім надати звіт про ремонт і квитанції в
страхову компанію.
Першою була ініціатива SK Telecom,
за якою незабаром було оголошення LG
про впровадження блокчейна для мобільного страхування. SK Telecom розробила
блокчейн додаток, який буде використовуватися операторами сервісних центрів
для видачі акту про ремонт і квитанцій у
вигляді електронного сертифіката. Цей
цифровий документ безпосередньо
відправляється в страхову компанію для
перевірки, що прискорює розгляд претензій.
Корпоративний блокчейн консорціум
Blockchain Insurance Industry Initiative
(B3i) 20 ти великих страховиків випустив
кілька основних поліпшень свого рішення
по перестрахуванню B3i Re, який раніше
був продуктом розміщення Cat XoL. Він
включає в себе важливі функції технічного обліку і ряд запитів на функції від
клієнтів B3i.
Особливості включають поліпшення
параметрів договору; мультивалютність;
угоди щодо схвалення брокерів посередників; поліпшені транзакції життєвого
циклу договорів з більшою гнучкістю; і агрегований і графічний огляд підписаних
умов. Майбутні поновлення в 2021 році додадуть функції управління претензіями і
розширить B3i Re на додаткові типи і напрямки перестрахування.
B3i Re може використовуватися страховиками, брокерами та перестраховиками для створення і адміністрування цифрових контрактів в розподілених реєстрах
блокчейн мережі.
B3i також нещодавно оголосив, що
Ritablock інтегрувався з технологічною
платформою B3i Fluidity. B3i планує, що
його основна блокчейн інфраструктура
буде підтримувати як власні, так і сторонні рішення.
Ritablock це рішення для технічного
обліку, яке інтегрується з існуючими основними платформами перестрахування.

Різні системи перестрахування (такі як
ProRis, RAIS, SAP FS RI, SICS) можуть
бути підключені до Ritablock завдяки
простій інтеграції. Системи перестрахування ProRis забезпечують пряму інтеграцію блокчейна перестрахувального
обліку Ritablock, який доступний для всіх
клієнтів ProRis. Для підключення SAP
FS RI доступні відповідні надбудови (User
Exits). Проте всі учасники ринку, незалежно від їх системи перестрахування,
можуть
використовувати
мережу
Ritablock для обміну своїми рахунками
перестрахування і підключення Ritablock
до власного програмного рішення.
Рішення використовують корпоративний блокчейн Corda від R3, а рішення
Ritablock можна використовувати як в
рамках B3i Reinsurance, так і як окремий
додаток CorDapp. Це забезпечить інтеграцію з декількома системами адміністрування перестрахування, значно скорочуючи зусилля за погодженням в рамках
обліку.
Японські страховики тестують блокчейн для випуску спільних страхових
полісів. General Insurance Association of
Japan розпочала співпрацю з провайдером ІТ послуг NEC Corporation, метою
якого стане оцінка блокчейн технологій
для підвищення ефективності страхування. 8 страховиків беруть участь в заявці на
випуск спільних страхових полісів: страхове покриття одного поліса забезпечується кількома страховиками.
Для спільних страхових полісів
потрібна широка взаємодія між компаніями, щоб гарантувати синхронізацію
кожного страховика при зміні доступної
інформації. Отже, замість того, щоб
відправляти численні електронні листи,
пропонується створити загальне сховище
даних, підтверджене блокчейном. Мета
полягає в тому, щоб поділитися інформацією про контракт без документів.
Страхова компанія Sompo Japan
Insurance оголосила, що тестує блокчейн
для автоматичної обробки претензій по
MaaS страхування від затримки поїздів.
Страховик працює з SOMPO Holdings,
картографічної фірмою Navitime і технологічним блокчейн стартапом LayerX.
SOMPO розглядає експеримент як
частину програми "Мобільність як послуга" (MaaS). Протягом 30 днів, якщо час
відправлення поїзда по трьох лініях затримується, клієнту автоматично буде проведена страхова виплата за допомогою
цифрового токена.
Блокчейн додатки для страхування
від затримки рейсів досить поширені, але
вони не завжди успішні. Так, наприклад,
французька AXA провела тестування
блокчейн технологій для своїх сервісів,
але відмовилася від ідеї її впровадження.
Японський страховик SBI Nihon запустив блокчейн додаток для управління
даними страхових посередників і агентів.

Ідея блокчейн проекту полягає в створенні загального галузевого інструменту,
який, крім SBI Nihon SSI, буде використовуватися ще трьома смарт страховиками
SBI IKIIKI SSI, SBI Resta SSI і SBI
PRISM SSI. В даний час кожна з 108 компаній SSI в Японії має свої власні системи
управління посередниками і агентами.
Частково проблема полягає в тому, що
процедури вимагають, щоб компанії
SSI страхування реєстрували тільки
повірених агентів, з якими вони працюють, у фінансовому бюро.
Це в принципі, аналог того, як медичні
страхові компанії в США використовують
блокчейн як частину Synaptic Health
Alliance, щоб відстежувати сертифікованих фахівців в галузі охорони здоров'я, які
працюють з постачальниками медичних
послуг, такими як клініки і лікарні.
Reale Mutua, одна з п'яти найбільших
страхових компаній Італії, оголосила, що
випустила блокчейн гарантію в рамках
національного проекту Fideiussioni
Digitali, яку підтримує Banca d'Italia. У
проекті використовується корпоративний
блокчейн Corda від R3.
30 банків і організацій співпрацюють в
проекті з CeTIF (Дослідницький центр
технологій), платіжної мережею SIA і її
SIAChain, технологічною компанією Reply
та регулятором страхування IVASS.
Державні відомства або будівельні
контракти часто вимагають виплати гарантій або поручительств, якщо постачальник не виконує свої зобов'язання. Отже, блокчейн рішення направлено на те,
щоб переконатися, що банк або страховик
дійсно підтримує облігації і відповість за
своїми зобов'язаннями.
Польський страховик ERGO Hestia
використовує блокчейн для миттєвого повернення страхових премій клієнтам.
Компанія Billon, що займається технологією розподілених реєстрів DLT, уклала партнерські відносини з ERGO Hestia
другим за величиною страховою компанією в Польщі, щоб надати клієнтам
страховика нову блокчейн технологію,
яка дозволяє миттєво відшкодовувати
страхові премії при розриві договору.
Технологія спрямована на вирішення
проблем обробки повернень премій, які
можуть бути особливо складними, якщо
інформація про банківський рахунок
одержувача не вказана. Часто, якщо автомобіль продається, клієнт розриває договір каско і йому страховик зобов'язаний
повернути частину премії за мінусом РВД
і понесених витрат і виплат. Але клієнту
не потрібно надавати свої банківські
реквізити, щоб оформити страхування
автомобіля, особливо якщо це робиться в
автономному режимі. А за відсутності цих
даних для страховика занадто дорого
здійснювати ці невеликі виплати. Це може включати в себе дзвінок клієнту або
лист йому.
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Êèòàéñüêèé ô³íòåõ Tencent ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàïóñêó
ñïîæèâ÷îãî ñòðàõóâàííÿ çàéìåòüñÿ ïåðåñòðàõóâàííÿì

На ринку праці України зберігається
Китайський технологічний конгломерат і
фінтех компанія Tencent подала заявку
на отримання ліцензії на управління перестрахувальної компанією в Китаї.
Це природний крок для компанії, яка
вже успішно розширила свою діяльність
в сфері споживчого страхування. Tencent
використовувала свої тісні зв'язки з
клієнтами за допомогою ряду технологій
та соціальних платформ, якими вона володіє, щоб запропонувати їм продукти
особистого страхування.
Компанія також встановила партнерські відносини з перестраховиком
Swiss Re для дослідження застосування

передових технологій в індустрії перестрахування, таких як штучний інтелект.
Страхова платформа WeSure, запущена китайським багатонаціональним
конгломератом в 2017 році, вже має
близько 55 мільйонів користувачів в 2019
році, з них більше 25 мільйонів є її страхувальниками.
Tencent використовувала свій популярний додаток для обміну соціальними
повідомленнями WeChat, щоб безпосередньо впливати на життя споживачів і
пропонувати їм ряд продуктів фінансових послуг, при цьому страхування розглядається як значний драйвер зростання
під брендом WeSure insurtech.

Створивши цю пропозицію на партнерських відносинах, WeSure в 2018 році
мала більш 20 глобальних партнерів зі
страхування і перестрахування, і, як
повідомляється, компанія прагне самостійно управляти здебільшого фінансовим пакетом.
Отже, подача заявки на ліцензію на
управління, що здійснює перестрахування добре узгоджується з амбіціями
Tencent в сфері страхування.
Можливість перестрахувати частину
свого власного бізнесу, задіюючи інші
джерела перестрахувального капіталу
через ретроцесію, допоможе Tencent
знизити вартість андерайтингу капіталу
WeSure ще далі і поряд з її прямим
підходом до споживача, оскільки вона
підтримує стосунки зі своїми користувачами WeChat.
Звичайно, Tencent також може бути
зацікавлена в розширенні перестрахувальної діяльності в Китаї і за кордоном,
щоб диверсифікувати портфель ризиків і
підвищити ефективність, щоб знизити
вартість своїх продуктів WeSure.
Для компанії було б розумно спробувати зменшити свою залежність від
зовнішніх перестраховиків, керуючи
власною компанією поряд з іншими
успішними іншуртехами.

Ïðîäóêò ì³êðîñòðàõóâàííÿ Snack ç ïîõâèëèííîþ îïëàòîþ
ïðåì³¿ ñòàâ äîñòóïíèé êîðèñòóâà÷àì Revolut
Нове цифрове страхування SNACK,
запущене NTUC Income, прагне підірвати ринок страхування за допомогою
мікропремій та концепції, згідно з якою
застрахований накопичує страхове покриття в фоновому режимі, просто займаючись своєю повсякденною діяльністю.
Snack від компанії NTUC Income і
Revolut Singapore працюватимуть разом
над включенням пропозицій мікрострахування, які базуються на способі життя,
до додатку цифрового банкінгу Revolut,
щоб забезпечити більшу гнучкість і розширити можливості клієнтів в управлінні
капіталом.
Партнерство зі Snack забезпечує
страховий захист в рамках екосистеми
Revolut і дозволяє користувачам отримати доступ до продуктів мікрострахування від NTUC Income. Партнерами є Visa,
EZLink, FoodPanda.
Як це працює? З премією від 0,30 долара за хвилину, клієнти можуть збільшити страхове покриття, зв'язавши свою
повсякденну діяльність з придбанням
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страхування життя, страхування від нещасних випадків і серйозних захворювань. Крім цього партнерства, клієнти також можуть розраховувати на нові продукти в найближчі тижні і місяці. По суті,
страхувальник вмикає чи вимикає страхове покриття і з обраного періоду
віднімається хвилинна сума (30 центів),
яка йде на оплату страхового внеску.
Ці мікро премії пов'язані з так званими "тригерами", якими можуть бути повсякденні заняття, такі як фізичні вправи,
поїздки на громадському транспорті або
покупка їжі на винос. Кожен раз, коли ви
виконуєте дію, ви будете ініціювати виплату мікропремій. Після кожного сплаченого внеску ви починаєте отримувати захист за допомогою поліса мікрострахування, що забезпечує покриття протягом
360 днів. Наприклад, 25 річний чоловік
вибирає транспорт в якості тригера в додатку SNACK. Він платить премію в
розмірі 0,30 долара за страхування критичних захворювань. З кожною поїздкою
на автобусі або метро він може накопичу-

вати Мікрополіс, що забезпечує гарантовану страхову суму в 321 долар.
В рамках партнерства клієнти
Revolut також отримають разове безкоштовне страхове покриття в розмірі
367 доларів, коли вони зареєструють
обліковий запис у додатку Snack.
Модульний підхід Snack до мікрострахування змінює уявлення про те, як
люди отримують і використовують страхування. Мета SNACK інтегрувати
страхування в образ життя клієнта майже непомітно, з невеликими внесками,
пов'язаними з повсякденною діяльністю,
що доповнює бізнес модель Revolut в
якості особистого фінансового додатку.
Це забезпечує величезну гнучкість в
адаптації рішень на основі потреб
клієнтів і інтеграції їх з платформами
партнерів для створення унікального
досвіду, точно так же, як SNACK може
бути включений у функцію Revolut
Round Up, надаючи клієнтам більшу
зручність і свободу в управлінні своїми
фінансовими потребами.

Òåõíîëîã³¿

Òåõíîëîã³ÿ 5G ïðèñêîðèòü òðàíñôîðìàö³þ
ãëîáàëüíî¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³

Технологія 5G буде відігравати важливу роль в процесі розробки страхових
продуктів і доставці страхових полісів
клієнтам, а також істотно вплине на трансформацію глобальної страхової галузі.
Це також допоможе просувати використання датчиків і різних IoT приладів,
які постійно передають великі дані з меншими витратами, повідомляє Business
Nation з посиланням на Office of Insurance
Commission (OIC).
Швидко передаючи інформацію про
ризики та страхові вимоги, пов'язані з
клієнтом, і розробляючи моделі захисту,
страхові компанії зможуть пропонувати
продукти, що відповідають ризикам і потребам клієнтів. Наприклад, клієнтам, які
потрапили в дорожньо транспортну пригоду, не потрібно буде чекати, поки інспектор поліції прибуде на місце аварії, щоб
зробити знімки, тому що клієнти самі будуть фотографувати місце ДТП або записувати відео, показуючи стан транспортного засобу, який брав участь в аварії.
Крім того, можна зібрати більше даних
про спосіб життя клієнта. Система 5G дозволить з'єднати разом велику кількість
інтелектуальних пристроїв і датчиків. В
результаті кількість і застосування
IoT приладів буде експоненціально рости,
наприклад, використання різних пристроїв (годинників, смартфонів) для збору
даних про спосіб життя і звички застрахованої особи.
До недавнього часу в світі існувало чотири покоління мобільного зв'язку. В даний час оператори за підтримки поста-

чальників обладнання (вендорів) активно
тестують можливості мереж п'ятого покоління, комерційний розквіт якого
очікується в 2021 році.
Стандарт мобільного зв'язку п'ятого
покоління (5G) це новий етап розвитку
технологій, який покликаний розширити
можливості доступу в Інтернет через мережі радіодоступу.
Завдання, які покликана вирішити
технологія 5G:
зростання мобільного трафіку
збільшення числа пристроїв, що підключаються до мережі
скорочення затримок для реалізації нових послуг
нестача частотного спектра
Це нове покоління мобільного зв'язку,
що володіє рядом принципових переваг у
порівнянні з 4G:
більш висока швидкість передачі даних;
низька затримка сигналу;
можливість підключення більшого числа
девайсів;
висока енергоефективність;
багаторазово зросла пропускна
здатність;
висока мобільність користувачів.
Послуги в мережах 5G
Надширокосмуговий мобільний зв'язок
(Extreme Mobile Broadband, eMBB) реалізація з метою передачі "важкого" контенту;
Масовий міжмашинний зв'язок (Massive
Machine Type Communications, mMTC)
підтримка Інтернету речей (ультравузькополосний зв'язок);

Наднадійний міжмашинний зв'язок з
низькими затримками (Ultra Reliable Low
Latency communication, URLLC) забезпечення особливого класу послуг з дуже
низькими затримками.
Очевидно, що в майбутньому до мережі буде підключено набагато більше
пристроїв, більшість з яких будуть працювати за принципом "завжди онлайн".
При цьому дуже важливим параметром
буде їх низьке енергоспоживання.
Уваги заслуговує ще одна важлива
відмінність 5G масштабна віртуалізація.
Нова технологія виходить за рамки одних
лише апаратних рішень. Багато функцій в
ній існує не на рівні фізичної інфраструктури, а програмним способом.
Ключовим аспектом технології поряд з
параметрами потужності мережі є продуктовий підхід. Частотні діапазони,
конструктивні особливості станцій і програмні компоненти будуть адаптовані до
потреб різних категорій споживачів від
користувачів гаджетів до промислових
підприємств і міської інфраструктури.
Раніше кожне покоління мобільного
зв'язку випереджало попереднє головним
чином за фізичними характеристиками.
5G розширює контекст, пропонуючи нове
розуміння технології: інноваційна платформа, на основі якої додатковий імпульс
до розвитку отримають відразу багато галузей. Це означає появу абсолютно нових
сервісів, бізнес моделей, типів взаємодії
між пристроями, виробничих ланцюжків і
інфраструктури.
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Òåõíîëîã³¿

Ñòðàõîâèêè òà ñòðàõóâàëüíèêè çàö³êàâèëèñÿ
òåëåìàòèêîþ ³ UBI-ïðîäóêòàìè ÷åðåç COVID-19

За даними Novarica, консалтингової
фірми в сфері страхових технологій,
поліси з використанням телематики і
раніше становлять лише однозначні
відсотки від загальних полісів автострахування. Однак незабаром може відбутись прорив у цьому напрямку.
У зв'язку з тим, що топ 10
рітейл страховиків пропонують або тес-

тують телематику, вразливість страхувальників зростає одночасно з тим, що
після пандемії COVID 19 все більше людей працюють вдома. Останній фактор
викликає інтерес до програм з оплатою за
використання транспорту (Usage based
insurance, UBI) або плату за "милю". Проте, система оплати премії, традиційно
заснована на знижках, як і раніше попу-

лярна, оскільки страховики приділяють
велику увагу безпеці водіння.
За умови стабільного рівня впровадження, телематична частина ринку особистих автомобілів повинна скласти від 22
до 32 мільярдів доларів до 2025 року,
йдеться у звіті "Телематика в страхуванні: огляд і ключові проблеми" за результатами опитування 100 страховиків.
Які чинники впливають на профіль
телематики і UBI?
1. Партнерські відносини з OEM виробниками, при яких автовиробники допомагають страховикам як в маркетингу,
так і в зборі даних
2. Збільшення числа застосувань сенсорної техніки в заявках і цифровому обслуговуванні клієнтів
3. Знижки в точках продажів завдяки
API
Телематика не повинна ставати
домінуючою, щоб впливати на очікування споживачів щодо ціни, зручності і
обслуговування. Страховики, які використовують вичікувальний підхід до телематики, повинні пам'ятати про вплив,
який впровадження телематики може
мати на їх фінансовий результат і збитковість, оскільки менш безпечні водії
йдуть з телематичних програм їх конкурентів.

Amazon ïëàíóº âèéòè íà ðèíîê àâòîñòðàõóâàííÿ
Відповідно до звітів аналітичної компанії GlobalData, техногігант Amazon
планує вийти на ринок страхування автомобілів і мотоциклів. Ця новина є загрозою для страховиків, яким довелося
пережити важкий рік протягом пандемії COVID 19.
Але цей вихід допоможе
змінити
очікування споживачів щодо покупки страхових
продуктів у нетрадиційних
гравців.
Amazon не
самотній, оскільки
інші великі світові
технологічні компанії,
такі як Google, Apple і
Facebook, також мають величезну клієнтську базу, яку вони
можуть використовувати при продажу
страхових продуктів.
Незалежно від їх поточної клієнтської бази, опитування показує, що люди як
і раніше не хочуть купувати у них.
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Опитування споживачів страхових
послуг Великобританії, проведене в минулому році, показав, що 62% споживачів
не хотіли би купувати страховий продукт
у Amazon. Аналогічним чином,
63%, 66% і 78% споживачів не стали б купувати страховку
у Google, Apple
і
Facebook
відповідно.
Перше
ого ло шен ня про те,
що Amazon
вийде в сектор страхування P&C,
було зроблено
ще в травні 2019 року. Amazon поки тестово запускає свій страховий
проект в Індії, але, маючи величезне глобальне охоплення, в кінцевому підсумку
може зробити його сильним конкурентом
для традиційних операторів по всьому
світу.

Автострахування було однією з дуже
небагатьох продуктових напрямків, які
поки відносно не постраждали від
COVID 19, і кількість претензій в значній
мірі скорочується через те, що люди менше подорожують. Однак страховики не
будуть у захваті від додаткової конкуренції, оскільки очікується, що після пандемії продажу автомобілів знизяться, тому що споживачі продовжують працювати вдома.
Оскільки клієнти не хочуть купувати
страховку у технологічних компаній,
партнерство з третьої сторони є кращою
стратегією до тих пір, поки вони не стануть визнаними брендами в страхуванні.
Партнерство Amazon та іншуртеху
Acko, а не з традиційним оператором, також підкреслює бажання рітейлера працювати з цифровими і гнучкими компаніями. Це додатковий тиск на традиційних страховиків не тільки через появу на ринку нового великого гравця, але
й через необхідність переходу на цифрові
технології, якщо вони хочуть працювати
з технологічними компаніями.

²íøóðòåõ

Metromile äàâ ìîæëèâ³ñòü âîä³ÿì áåçêîøòîâíî
ïðîòåñòóâàòè ñòðàõóâàííÿ ç îïëàòîþ çà ìèë³

Іншуртех страховик Metromile, що
працює за принципом "Pay per mile
insurance", оголосив про запуск Ride
Along, нового безкоштовного способу для
водіїв зрозуміти, чи може їх водіння при-

вести до зниження тарифу на страхування, перш ніж вони застрахуються.
Водії можуть почати поїздку після завантаження програми Metromile і введення основної інформації. Потім починаєть-

ся поїздка без будь яких зобов'язань щодо придбання полісу. Водії займаються
своїми звичайними справами і тримають
свій смартфон в автомобілі під час
водіння. Приблизно через два тижні водії
побачать, скільки вони проїхали і очікуваний щомісячний рахунок. Потім вони можуть переключитися і почати своє покриття з Metromile, щоб зафіксувати свої
тарифи протягом декількох хвилин.
Система Pay per mile одна з різновидів "розумного страхування", яка давно
є однією з головних тенденцій розвитку
автострахування в усьому світі, і включає
оплату страхового платежу в залежності
від використання автотранспорту і пройденої відстані за кермом (миль або кілометрів). Деякі водії також можуть заощадити до 40% від початкової квоти на
Metromile після поїздки, щоб продемонструвати навички безпечного водіння. Тарифи по страхуванню автомобілів стартують з 29$ в місяць і 5 центів за кожну
пройдену милю.

Universalna by Kasko2GO - íîâèé ñòðàõîâèé ïðîäóêò
êàñêî, ÿêèé âèêîðèñòîâóº òåëåìàòèêó ³ øòó÷íèé ³íòåëåêò
Страхова компанія UNIVERSALNA
запустила новий продукт під назвою
Universalna by Kasko2GO, що має
унікальний для українського ринку
функціонал, аналогів якому в Україні поки немає.
Kasko2GO додаток, який за допомогою штучного інтелекту прогнозує можливість настання страхової події виходячи
з того, як часто водій знаходиться за кермом, як він веде себе в потоці машин, яка
його реакція на зовнішні подразники на
дорозі і багато інших факторів. На базі цього аналізу і формується вартість страховки.
При цьому не обов'язково відразу купувати страховку. Можна поїздити в режимі тест драйву, подивитися на рекомендації додатку і те, як вій оцінює ваш
стиль водіння. І вже на підставі цих даних
приймати рішення про подальшу покупку
КАСКО.
В компанії продукт називають "КАСКО нового рівня" або "КАСКО 2.0".
"Kasko2GO це швейцарська розробка. Її унікальність в тому, що клієнт самостійно може побачити, як від його персонального стилю водіння і поведінки на
дорозі, пробігу автомобіля залежить ціна
страхування авто. Після кожної поїздки
водій отримує повідомлення про характер
своєї їзди, про небезпечні ситуації, в яких
він міг спровокувати ДТП або стати його
учасником.

У Kasko2GO є цілий ряд додаткових
переваг в порівнянні з класичними полісами КАСКО. В першу чергу це помісячна
розбивка платежу, що важливо, з огляду
на високу вартість страховки. Більш того,
продукт можна "поставити на паузу" в
будь який зручний момент і не платити за
нього, якщо ви не плануєте користуватися
автомобілем.
Universalna by Kasko2GO не вимагає
установки ніяких додаткових приладів.
Це актуально, якщо машина нова і знаходиться на гарантії зазвичай виробники і
постачальники не вітають подібного втручання. Не треба їхати в страхову компанію, проводити виснажливі огляди,
підписувати велику кількість документів.
Всі взаємодії відбуваються в додатку, що

також важливо в умовах поточної
епідеміологічної обстановки.
Однією з відмінних рис Kasko2GO є те,
що страховку можна придбати для автомобілів віком до 15 років і це не вплине на
ціну поліса. На українському ринку поширені програми КАСКО для авто до 7 10
років, і якщо термін експлуатації машини
перевищує цей термін, то доводиться
значно переплачувати.
В Швейцарії та Німеччині водії, які
використовують Kasko2GO, більш уважні
на дорогах, менш схильні до ризиків ДТП.
Відповідальні водії не платять "середній
чек", компенсуючи тим самим витрати лихачів. Вони платять справедливу ціну, яка
ґрунтується на їх власному безпечному
стилі водіння.
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Lloyd's çàïóñêàº ïàðàìåòðè÷íå ñòðàõóâàííÿ
ðèçèê³â ïåðåðèâàííÿ á³çíåñó â³ä çáî¿â

Ринок Lloyd 's of London запустив нову програму страхування ризиків переривання бізнесу для малих і середніх
підприємств (МСП), яка використовує параметричний тригер для захисту від збоїв
або простоїв ІТ систем.
Новий продукт, який отримав назву
Parametrix Insurance, розроблявся синдикатом Tokio Marine Kiln (TMK) і

підтримується іншими членами Lloyd 's
Product Innovation Facility, включаючи
RenaissanceRe.
Він усуває традиційний тригер компенсації, який використовується в більшості полісів, і замість цього покладається на параметричні тригери, які автоматично виплачуються, якщо критично
важливі ІТ системи клієнта дають збій.

Це може відноситися до таких напрямків, як хмарні сервіси, електронна комерція або платіжні системи, з метою
значного скорочення часу, який страховики витрачають на оцінку збитків або
коригування вимог.
"Підприємства перейшли до управління більшістю своїх критично
важливих ІТ операцій з використанням сторонніх постачальників послуг,
що підвищило їх вразливість до збоїв",
кажуть у Lloyd 's. "В результаті
простій критично важливих технологій став самим швидкозростаючим
ризиком для бізнесу сьогодні, незалежно від того, чи є ви технологічною
компанією чи ні. Крім того, існуючий
процес розгляду страхових претензій
на місцях складний, дорого коштує і
вимагає багато часу".
Підхід Parametrix вирішує всі ці проблеми, надаючи рішення, яке заощаджує
час і гроші, роблячи технічне страхування
доступним для нових сегментів бізнесу.
Запуск цієї нової програми від Lloyd's
відбувається в той час, коли страхування
переривання бізнесу розглядається як
особливо чутливе питання в перестраховому співтоваристві після рішення FCA
за претензіями, пов'язаних з пандемією
COVID 19.

AXA XL çàïóñêàº IoT-ð³øåííÿ Digital Risk Engineer
äëÿ ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàñòðàõîâàíîãî ìàéíà
AXA XL, підрозділ французького
страховика AXA, прискорює масштабування свого нового продукту Digital
Risk Engineer, розробленого для можливості контролю стану своїх будинків і активів.
Програма буде доступна
у всьому світі і використовує пристрої Інтернету речей (IoT), встановлені в будівлях
клієнтів, для збору
інформації з підключених систем, таких
як енергія, вода, опалення, вентиляція і кондиціювання повітря.
Потім інформація аналізується для виявлення аномалій в
будівлі, що дозволяє своєчасно втручатися і потім мінімізувати переривання
при необхідності технічного обслуговування.
Дані та аналітичні дані доступні
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для клієнта і консультантів AXA XL
за ризиками через онлайн панель управління.

Крім установки пристрою і доступу до панелі приладів, страховик пропонує клієнтам "перевірку працездат-

ності будівлі" через 90 днів.
Digital Risk Engineer поєднує в собі
багаторічний досвід проектування ризиків для власності з останніми інноваціями в сфері Інтернету речей. Це
повністю цифрове рішення актуальне
сьогодні,
коли
суспільство бореться з
наслідками пандемії з
ймовірністю того, що
компанії будуть намагатися обмежити особисті відвідування, де
це можливо.
Використання технології може обмежити
ризик виникнення інциденту в першу чергу там, де це
відбувається, і обмежити його
масштаби. Крім того, раннє виявлення
може зменшити пов'язані з цим
наслідки переривання бізнесу для
корпоративних клієнтів.

Òåõíîëîã³¿

Òðè ñïîñîáè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ äëÿ çá³ëüøåííÿ
ñòðàõîâèõ ïðîäàæ³â

BigData не тільки допоможе страховим агентам та посередникам продавати страхові продукти, а й підкаже,
як продавати.
Особисте страхування це світ, де "собаки їдять собак". Агенти будуть боротися
за частку ринку з прямими страховиками
і іншуртех стартапами, які максимально
використовують цифрові технології. Тим
часом, багато страхових агенцій та посередників тільки починають впроваджувати технології, оскільки пандемія змусила
їх прискорити трансформацію.
Агенції мають у своєму розпорядженні
великий масив даних. Але багато хто не
використовує в повній мірі всю доступну
інформацію через системи управління чи
CRM. Використовуючи дані і аналітику,
агенти можуть націлити кожного потенційного клієнта на правильне рішення і
продукти. Спираючись на правильні технологічні інструменти і надійну аналітичну стратегію, агенти можуть укладати
більше угод як з потенційними, так і з існуючими клієнтами, що дає їм перевагу на
цьому конкурентному ринку.
Ось три способи, за допомогою яких
агенти можуть використовувати дані для
більшої безпеки бізнесу.
1) Неухильно зосереджуйтесь на основних показниках.
Агенти вже мають доступ до цінної
інформації для поліпшення продажів.
Більшість систем управління і CRM надають звіти та інформаційні панелі. Слідкуйте за датами продовження договорів і переконайтеся, що у вашій системі встановлено попередження на три і шість місяців
до закінчення терміну дії поліса. Це можливості для спілкування з клієнтами, особливо під час пандемії, коли багато хто з них
переживають зміни. Клієнти хочуть, щоб

їх цінували, і агентам важливо проявляти
ініціативу при продовженні передплати на
страхування.
Створюйте звіти по лінійках продуктів
клієнтів, щоб визначити будь які можливості для додаткових крос продажів. Наприклад, ви можете націлити на клієнтів зі
страхування житла та автомобілів для отримання зонтичного покриття. Інший
приклад клієнти особистих ліній, які також володіють малим бізнесом. Все це може стати значними можливостями, коли
ви будете шукати тенденції в своїх даних.
Якщо у вас є реферальні програми
наприклад, з іпотечними брокерами або
ріелторами
аналізуйте не тільки
кількість рефералів, які вони відправляють, але й закриті продажі від цих лідів.
Підтримуйте міцні відносини і звертайтеся до менш успішних джерел, щоб визначити, чи є способи поліпшити результати.
Магія полягає в об'єднанні даних у
вашій системі з вашим досвідом. Страхування від повеней хороший приклад. Ви
знаєте район, в якому працюєте, краще,
ніж деякі покупці житла, які тільки що переїхали. Ви знаєте, які області схильні до
підвищеного ризику і вимагають поліса від
повені. Ви можете не тільки створювати
звіти, щоб переконатися, що клієнти в вашому портфелі мають правильний захист,
але також можете орієнтуватися на потенційних клієнтів в тих регіонах, які можуть не мати достатнього охоплення.
2) Використовуйте творче сегментування.
Споживачі не дуже добре реагують на
загальні комерційні пропозиції. Чим
точніше і цілеспрямованіше ви зробите
свої повідомлення та пропозиції продуктів, тим більше результатів ви побачите. Зберіть якомога більше інформації про

свої перспективи і клієнтів. Крім аналізу
заміток, які ви вводите в систему, переконайтеся, що система управління вашим
агентством і CRM системи інтегровані з
вашої електронної поштою, телефоном,
текстовими повідомленнями, чатом або
іншими способами, за допомогою яких ви
можете спілкуватися з діючими та потенційними клієнтами. Подробиці цих
взаємодій можуть полегшити таргетування на клієнтів на основі їх конкретних потреб і бажаного методу зв'язку.
Наприклад, за допомогою правильних
рішень ви можете вибрати тільки певні
сегменти, наприклад потенційних клієнтів,
у яких є діти підлітки, які скоро сядуть за
кермо. Ви можете провести цільову роз'яснювальну роботу з цими людьми, щоб
виділити ті зміни в страхуванні, які їм необхідно буде внести.
Впровадження автоматизованих маркетингових рішень також може допомогти
поліпшити сегментоване охоплення. Нові
інструменти можуть спростити систематизацію ваших списків потенційних
клієнтів і розсилку повідомлень, які стосуються покриття. Наприклад, ви можете
розглянути можливість відправки інформації про ризики, пов'язані з домашніми
офісами, цільовими клієнтами, які можуть
працювати вдома через пандемію. Це дозволяє вашим потенційним клієнтам отримувати тільки актуальну для них інформацію, а не відчувати, що вони отримують
спам при кожному повідомленні.
3) Використовуйте високоефективні
цифрові інструменти.
Великі дані не тільки допомагають вам
продавати, але й підкажуть, як продавати.
Інформація, отримана від внутрішніх систем CRM та BigData від бігтех компаній,
може виділити різні процеси, процедури і
підходи, які забезпечать кращі результати. Проведіть аудит ваших успішних угод і
проаналізуйте, скільки коштує залучення
клієнта. Враховуйте не тільки витрати на
маркетинг, але також години роботи агента і, в кінцевому підсумку, обсяг бізнесу,
який він приніс агенції чи компанії.
Необхідно вирішити, які ліди найбільш
результативні, а які не принесуть великої
винагороди. Налаштовуючи свої процеси
таким чином, щоб віддавати пріоритет потенційним клієнтам з високою цінністю і
високою ймовірністю покупки поліса, ви
таким чином зможете вивільнити більше
часу і ресурсів для додаткових продажів.
Сьогодні агенти мають доступ до більшої кількості даних, ніж будь коли раніше.
У агентів є можливість таргетувати на
конкретну аудиторію повідомлення,
пов'язану з нею. Використовуючи цю доступну інформацію, агенти можуть підвищити продуктивність і охопити більше
компаній та клієнтів.
Insurance TOP ¹6(74)2020
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Çàêîí ïðî ñòðàõîâó ìåäèöèíó â Óêðà¿í³ ïîâèíåí
áóòè ïðèéíÿòèé â 2021 ðîö³

Президент України в своєму посланні
до Верховної Ради України доручив
профільним відомствам розробити модель страхової медицини, впровадження
якої було в його передвиборчій програмі.
Закон повинен бути прийнятий в 2021
році. Сама система повинна запрацювати
не пізніше 2023 року, заявив голова
профільного комітету питань здоров'я
нації, медичної допомоги і медичного

страхування Михайло Радуцький.
Зараз Комітет ВРУ і Міністерство
охорони здоров'я вивчають структури
страхування, які є в інших країнах світу.
"Найближча для України модель та,
яка діє в Нідерладдах і Ізраїлі, коли держава і громадянин в рівних ступенях
відповідають за здоров'я людини. Мова
йде про те, що держава бере на себе
фінансування так званого гарантованого

пакету, в який входить екстрена медична
допомога, психіатрична, протитуберкульозна, лікування інфекційних хвороб,
інфаркт, інсульт, онкологія. В цьому пакеті пацієнт не платить ні за що", розповів Радуцький і додав, що, наприклад, в
наступному році онкологічний пакет буде
коштувати 84 тис. грн.
Зате людина буде платити за інші
послуги, які не входять до базового пакету. Наприклад, це протезування зубів,
планова операція, яка не пов'язана з небезпекою життя, додаткові обстеження,
або більш комфортні умови перебування
в лікарні. Це додаткові послуги, які людина може платити за рахунок добровільного страхування, або додаткового страхування. Базовий пакет оплачує держава, а
розширене страхове покриття людина
може докупити у страхових компаній самостійно.
Зараз існує дві проблеми здійснення
страхової медицини в Україні. "По перше, це законодавство. Цей закон великий
і його не можна приймати в турборежимі.
По друге, це отримання зарплат в "конвертах", з яких не платять податки. Тому
введення такої системи страхової медицини можливо, коли ми виведемо хоча б
70% зарплат з тіні".

47% îïèòàíèõ HR ñòèêàëèñÿ ç îíêîëîã³ºþ
ó ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³é àáî ¿õí³õ ðîäè÷³â
47% опитаних HR фахівців українських підприємств колись стикалися з онкозахворюваннями серед своїх колег або
їхніх родичів. 90% опитаних відзначили,
що ДМС має особливу цінність для їх
співробітників, а 39% оцінюють ДМС як
один із головних мотиваційних факторів
після зарплати.
Сьогодні дуже модно говорити про
те, що Well being культура в компанії є
запорукою мотивації та залученості
персоналу. Але це не разовий захід, а
філософія, заснована на принципах реальної турботи про співробітників у
різних сферах життя, це активна позиція, а ДМС в ній , особливо сьогодні,
відіграє найважливішу роль. 15% опитаних вже розширили або планують розширювати стандартний пакет корпоративного ДМС в зв'язку з приходом пандемії. Здебільшого це включення додаткового страхування на випадок захворювання COVID 19.
Ми спостерігаємо, що попри економічну кризу, компанії не відмовляють-
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ся від корпоративного ДМС, а деякі навіть
розширюють стандартні пакети у період
пандемії. Ситуація з коронавірусом продемонструвала проблеми та тонкі місця
національних систем охорони здоров'я.
Багато HR фахівців бачать необхідність
застрахувати своїх співробітників від
COVID 19, а також розуміють, що під
час пандемії люди не припинили отримувати травми, хворіти на рак або серцево судинними захворюваннями, які
вимагають складного та невідкладного
лікування. Але саме через коронавірус
варіанти клінік для лікування, а також
їх доступність для цих пацієнтів тимчасово скоротилися в рази. Тому ми бачимо, що компаній, які цікавляться онкострахуванням, стає дедалі більше.
На думку HR фахівців, загальна
вартість лікування від раку в Україні становить від 1 до 3 млн. грн. (38% респондентів). 48% опитаних назвали показник у
500 тис. грн., 13% 100 тис. грн., а 1% опитаних позначили, що рак є зовсім невиліковним.

Вартість лікування залежить від виду
раку, стадії, на якій захворювання було
виявлено, та інших чинників. В середньому в Україні лікування коштує близько
500 тис. грн., а за кордоном вартує близько
$60 тис., не завжди включно з перельотами та проживанням. При цьому, вартість
страховки близько $50 $100 (від 1500 до
3000 грн.) на рік. Якщо для компанії важливий кожен співробітник, керівництво не
залишить підлеглого наодинці з такою
складною проблемою, як рак. А підтримка
хворого забирає дуже багато часу, сил та
грошей. Жодна держава в світі не здатна
покрити витрати на лікування, що є дуже
вартісним, а зібраних колективом коштів
часто виявляється недостатньо. Опитування показало, що 62% HR фахівців
компаній, в яких були випадки онкології у
співробітників або їх родичів, готові платити за програми страхування. Серед
компаній, які взяли участь у дослідженні,
32% зі штатом від 250 та більше осіб, 36%
від 50 до 250 співробітників, 32% зі штатом до 50 чол.

Б³ëüøå ïîëîâèíè ñòðàõóâàëüíèê³â, íåçâàæàþ÷è íà
ïàíäåì³þ, íå ñòàëè ñêîðî÷óâàòè ñâî¿ ñòðàõîâ³ “âèòðàòè”
Більше половини громадян, незважаючи на пандемію, не стали скорочувати витрати на страхування в
порівнянні з минулим роком. При цьому помітно зріс інтерес людей до програм захисту здоров'я, йдеться результатах опитування, проведеного страховиками.
Незважаючи на поточну економічну
і епідеміологічну ситуацію, витрати 66%
громадян на страхові продукти в 2020
році збереглися на тому ж рівні, що й
роком раніше. При цьому 20% навіть
прийняли рішення про збільшення витрат на страховий захист. І лише 9% заз-

начили, що стали економити.
У той же час страховики відзначають прагнення клієнтів підходити до
витрат більш раціонально. Майже третина учасників опитування при покупці
полісів стали частіше здійснювати покупки під час акцій, використовувати
бонуси і промокоди. Економлять, купуючи страховку із франшизою, всього
2% опитаних.
Найпомітніше в 2020 році зростає
інтерес до страхових продуктів, який
захищає життя і здоров'я. Найбільший
інтерес в цьому сегменті люди проявляють до програм добровільного медично-

го страхування, а також до страхування
від нещасних випадків і критичних захворювань. Також в 2020 році збільшився інтерес до продуктів зі страхування
житла: на час самоізоляції багато хто
виїжджав з міських квартир і намагалися захистити їх в свою відсутність.
Згідно з опитуванням, витрати на
захист автомобілів як по ОСАЦВ, так і
по каско в 2020 му також зросли. Це
пов'язано з тим, що в умовах пандемії
люди вважають за краще особистий
транспорт громадському і прагнуть
надійніше захистити його від будь яких
непередбачених ситуацій на дорозі.

Â Óêðà¿í³ ç'ÿâèòüñÿ çàêîíîïðîåêò ùîäî
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè àãðîñåêòîðó
Питання агрострахування в Україні
не тільки назріло, а й вже перезріло,
оскільки агросектор один із драйверів
економіки країни. Таку думку висловила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова
в ході презентації пропозицій до проекту змін до закону про державну
підтримку сільського господарства України, спільно розроблених Нацбанком
і Міністерством розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства.
Раніше прийняті законодавчі та
нормативні акти були структуровані
так, що не дозволяли скористатися послугою ні аграріям, ні страховикам,
оскільки так званий "пул страховиків"
був сформований не зовсім прозоро,
інструмент не працював багато років і
не працює зараз.

Основні положення законопроекту
були підтримані страховиками при їх
обговоренні з ринком. Законопроект необхідний при кредитуванні: страхування знизить ризики банків, відповідно, в
подальшому можна буде говорити про
зниження процентної ставки.
Як повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, робота над цим документом триває чотири місяці з залученням профільних асоціацій, міжнародних експертів і т.д.
Незважаючи на те, що страхові продукти в Україні існують у всіх секторах, в аграрному виникла необхідність
їх врегулювати. Особливо ця потреба
стала очевидною у зв'язку з посухою
цього року, яка торкнулася особливо
південні області країни. Крім того, це

питання дуже актуальне, оскільки
йдуть глобальні зміни клімату.
"Ми практично будемо стояти біля
джерел формування ринку агрострахування, оскільки раніше прийняті закони не працювали. У нас є підтримка
президента України, прем'єр міністра,
Національного банку і це дуже важливо. Це комплексний законопроект, який
включає і регуляторів, і ринки, і страховиків. Зараз законопроект поданий
на обговорення органів виконавчої влади. Ми очікуємо коментарі від
міністерств і в результаті позитивної
підтримки він буде внесений від
Кабінету міністрів до Верховної Ради.
Ми сподіваємося і впевнені в підтримці
аграрного комітету, який активно
підтримує агрострахування", зазначив міністр.
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Ðèíîê ïðàö³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ îñåí³ 2020
Осінь зазвичай досить активний період на ринку праці.
Новий бізнес сезон приносить як сезонні пропозиції
про роботу, так і вакансії, розраховані на довгострокове
працевлаштування. Експерти grc.ua дослідили,
чи збереглась ця тенденція у 2020 році.
Згідно з аналізом бази вакансій,
розміщених на grc.ua протягом першої половини осені (01.09 15.10.2020
року), попит з боку роботодавців
зростає. Так, у цей період було
розміщено на 40% більше вакансій,
ніж за другу половину літа. При цьому жовтень приніс навіть більше
пожвавлення, ніж вересень. Хоча
зазвичай він дещо поступається першому місяцю осені.
Позитивна динаміка прослідковується майже у всіх профсферах,
окрім HoReCa, попит у якій був дуже
активним протягом усього літа 2020
року. Зокрема, у ТОП 5 за темпами
зростання кількості вакансій увійшли
такі профсфери: "Домашній персонал" +363%; "Страхування" +115%;
"Наука, освіта" +104% "Робітничий
персонал" +85%; "Безпека" +81%.
Для більшості з них ("Домашній
персонал", "Наука та освіта", "Безпека") характерне збільшення кількості
пропозицій про роботу в перші місяці
осені.
У розрізі галузей більшу активність також почали проявляти
майже всі гравці на ринку праці, крім
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готельно туристичних закладів, де
кількість вакансій зменшилась на
20%. Так, у першій половині осені у
ТОП 5 галузей з позитивною динамікою пропозицій про роботу потрапили: "Освітні установи" +152%;
"Медицина, фармацевтика, аптеки"
+109%; "Послуги для населення"
+80%; "Продукти харчування" +71%
та "Інформаційні технології, системна інтеграція, інтернет" +67%.

ТОП 3 профсфер за абсолютною
кількістю вакансій у першій половині
осені залишився ідентичним другій
половині літа: до нього увійшли "IT",
"Продажі" та "Маркетинг". А от у переліку ТОП 10 відбулись певні зміни.
Так, піднялись у рейтингу профсфер
такі, як "Адміністративний персонал" (з 6 місця на 4), "Початок
кар'єри" (з 9 місця на 7) та "Робітничий персонал" (з 11 місця на 10). Дещо
послабили свої позиції "Виробництво", "Банки", "Бухгалтерія", "Транспорт" (кожна з них змістилась на 1
позицію нижче у рейтингу ТОП 10).
У розрізі галузей зміцнили свої позиції заклади роздрібної торгівлі
(піднявшись з 3 місця на 2), освітні установи (з 10 місця на 6) та медичні
заклади, аптеки, фармацевтичні компанії (з 11 місця на 10).

