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Ãëîáàëüíèé M&A-ðèíîê â ñòðàõóâàíí³ äåìîíñòðóº ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè.
Êàï³òàë íàéá³ëüøèõ ïåðåñòðàõîâèê³â ñâ³òó çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ $255
ìëðä. Çáèòêè â³ä COVID�19: $24 ìëðä.
Êàï³òàë³çàö³ÿ ãëîáàëüíîãî ñòðàõîâîãî ðèíêó äîñÿãëà $694 ìëðä.
Ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ñâ³ò³ â òðåòüîìó êâàðòàë³ 2020 ðîêó
çðîñëè ùå íà 20%
Lloyd's îö³íþº ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ òà ïåðåñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä
COVID�19 â $107 ìëðä

Òåõíîëîã³ÿ 5G ïðèñêîðèòü òðàíñôîðìàö³þ ãëîáàëüíî¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³
Ñòðàõîâèêè òà ñòðàõóâàëüíèêè çàö³êàâèëèñÿ òåëåìàòèêîþ
Òðè ñïîñîáè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ äëÿ çá³ëüøåííÿ ñòðàõîâèõ ïðîäàæ³â
Çàêîí ïðî ñòðàõîâó ìåäèöèíó â Óêðà¿í³ ïîâèíåí áóòè ïðèéíÿòèé â 2021
47% îïèòàíèõ HR ñòèêàëèñÿ ç îíêîëîã³ºþ ó ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³é 
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Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
Карантинні обмеження та коронакриза по�різному позначилися 
на показниках діяльності небанківських фінансових установ.
Структура страхових премій протягом останніх років залишається
відносно сталою.

Ñòðàõîâèé ðèíîê Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
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.

Ï'ÿòü ñòîâï³â öèôðîâîãî ñòðàõóâàííÿ
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.

Ïðàêòèêà çàñòîñóâàííÿ áëîê÷åéíó â ñòðàõóâàíí³
Блокчейн�технології в 2020 році здійснили вихід на
міжнародний ринок страхування � масштабні проекти
запустили кілька великих альянсів.

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.

²íøóðòåõ - ðåöåïò áåçïåêè ó ïîñòïàíäåì³÷íîìó ñâ³ò³
Страховики можуть бути "безпечною гаванню" для людей 
в часи невизначеності, але вони повинні змінити очікування і
переосмислити свої пропозиції.

Àíàë³ç àâ³àðèçèê³â. ×è ãîòîâèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ
äî òðàíñïîðòóâàííÿ âàêöèíè â³ä COVID-19?
Дані IATA свідчать, що для доставки мільярдів доз, необхідних для
вакцинації населення світу, буде потрібно еквівалент 8000 літаків
Boeing 747.

Ùî íàéá³ëüøå ëÿêàº ñòðàõîâèê³â ê³áåð-ðèçèê³â?
Â³ðòóàëüíà äîñòàâêà: íîâà íîðìà äëÿ îïåðàö³é InsurTech
²íâåñòèö³¿ â ãëîáàëüíèé InsurTech-ñåêòîð â òðåòüîìó êâàðòàë³
2020 çðîñëè íà 63%
Êëþ÷îâ³ òåõíîëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ áåçïåðåøêîäíî¿
âçàºìîä³¿ ñòðàõîâèê³â ç êë³ºíòàìè
²ííîâàö³¿ â ñòðàõîâ³é ãàëóç³ â³äáóâàþòüñÿ øâèäøå, í³æ áóäü�êîëè
Â ªÑ ïðèéíÿòà Ñòðàòåã³ÿ öèôðîâèõ ô³íàíñ³â: ºäèí³ ïðàâèëà ³
íàãëÿä çà ñòðàõîâèêàìè, ô³íòåõ ³ áàíêàìè

Öèôðîâà òðàíñôîðìàö³ÿ ìàº âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ 
äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè
Більшість підприємств переоцінили свою готовність до
цифрових технологій і здатність впоратися зі зростанням
запитів клієнтів, викликаним пандемією. 

Ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä ïðèðîäíèõ
êàòàñòðîô ³ ïàíäåì³¿ â 2020 ðîö³ ïåðåâèùàòü
$160 ìëðä.
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.
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Че рез об ме женість дже рел за лу -
чен ня коштів та кон ку ре нт них пе ре ваг
ба га то з них пот ре бу ва ти ме знач них
зу силь і три ва ло го ча су для віднов лен -
ня. Пе ред фінан со ви ми ком паніями та
лом бар да ми та кож пос та ла проб ле ма
падіння рівня кре ди ту ван ня. Ли ше об -
ся ги фак то рин го вих опе рацій про дов -
жу ва ли зрос та ти. Ри нок стра ху ван ня
най мен ше пост раж дав від кри зо вих
явищ � ос новні по каз ни ки діяль ності не
погіршу ва лись, а їхня зміна пов'яза на
пе ре важ но з ви хо дом низ ки гравців з
рин ку за влас ним ба жан ням. Вод но час
30 черв ня 2020 ро ку закінчив ся пе -
рехідний період ви ко нан ня стра хо ви -
ми ком паніями ви мог до пла то сп ро -
мож ності. Близь ко тре ти ни з них не

змог ли до сяг ну ти не обхідних по каз -
ників, поп ри три ва лий пе рехідний
період. Тож ок ремі стра хо ви ки, яким
нині бра кує якісних ак тивів, ма ють
ужи ти за ходів включ но з до капіта -
лізацією.

Струк ту ра та про ник нен ня сек то ру

Не банківсь кий фінан со вий сек тор,
який фор му ють стра хові ком панії,
кре дитні спілки, фінан сові ком панії та
лом бар ди, знач но мен ший за об ся гом
ак тивів ніж банківсь кий. Крім зга да -
них фінан со вих ус та нов, фінан сові
пос лу ги та кож на да ють юри дичні осо -
би � лізин го давці, що не є фінан со ви ми
ус та но ва ми. Част ка ак тивів не бан -

ківсь ких фінан со вих ус та нов у ак ти -
вах фінан со во го сек то ру ста ло зрос та -
ла ос танніми ро ка ми і ско ро ти ла ся ли -
ше в ІІ квар талі 2020 ро ку. Об ся ги ак -
тивів НБФУ зни зи ли ся на 10.9% з по -
чат ку ро ку. Кількість стра хо вих ком -
паній, кре дит них спілок та лом бардів
пос ту по во ско ро чуєть ся, пе ре важ но
че рез доб ровіль ну зда чу та ану лю ван -
ня ліцензій. Та кож вик лю ча ли ся з дер -
жав но го реєстру ус та но ви, чиї ліцензії
бу ло ануль о ва но в по пе редні періоди.
Про ник нен ня не банківсь ких фінан со -
вих пос луг є помірним, відно шен ня
стра хо вих премій ук люч но зі стра ху -
ван ням жит тя до ВВП ста но вить усь о -
го 1.4%, част ка стра ху ван ня жит тя �
най ниж ча се ред євро пейсь ких країн.

Стра хові ком панії

Ста ном на 1 лип ня 2020 ро ку на
рин ку бу ло 215 стра хо вих ком паній, з
них 20 здійсню ва ли стра ху ван ня жит -
тя. Змен шен ня кіль кості ком паній
спри чи ни ло зни жен ня об ся гу ак тивів
стра хо виків. Вод но час, ва лові стра хові

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.

Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè
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премії ком паній, що про дов жу ва ли
пра цю ва ти на рин ку, зрос ли на 4.4%
порівня но з пер шим півріччям 2019
ро ку. Це де що ниж че від по каз ників
по пе редніх періодів. Зрос та ли та -
кож об ся ги стра хо вих вип лат. Рівень
вип лат, що роз ра хо вуєть ся як
співвідно шен ня вип лат і зібра них
премій, зріс із 25% у IV квар талі
2019 ро ку до більш як 30% у ІІ квар -
талі 2020 ро ку. Ця зміна здебіль шо го
технічна, ад же ри нок за ли ши ла
низ ка ком паній, які зай ма ли ся пе ре -
важ но пе ре ст ра ху ван ням та ма ли
низь кий рівень вип лат.

Струк ту ра стра хо вих премій про тя -
гом ос танніх років за ли шаєть ся віднос -
но ста лою. Пе ре важ ну част ку фор мує
ав то ст ра ху ван ня (КАС КО та ОСЦПВ) �
36%. Премії зі стра ху ван ня жит тя, доб -
ровіль но го ме дич но го стра ху ван ня та
стра ху ван ня від не щас них ви падків
ста нов лять у за галь но му об сязі 28%.
Значні об ся ги премій зібра но та кож за
стра ху ван ня май на та вог не вих ри -
зиків, фінан со вих ри зиків.

По каз ник збит ко вості ри зи ко вих
видів стра ху ван ня (loss ratio) за ре -
зуль та та ми ІІ квар та лу 2020 ро ку
ста но вить 26%. Він де що зни зив ся

під час ка ран ти ну порівня но з по -
каз ни ка ми по чат ку ро ку. Для
обов'яз ко вих видів стра ху ван ня він
ви щий і ста но вить 37%. Різкий стри -
бок ць о го по каз ни ка у І квар талі
2020 ро ку по яс нюєть ся фор му ван -
ням ре зервів за збит ка ми внаслідок
ка та ст ро фи літа ка МАУ в Ірані у
січні 2020 ро ку. Премії за ОСЦПВ
ста нов лять 68% премій за обов'яз ко -
ви ми ви да ми стра ху ван ня. Для доб -
ровіль но го стра ху ван ня рівень збит -
ко вості ста но вить 23%.

Стра хо ви ки non�life із кінця 2019
ро ку де мо н стру ють не ви со ку ефек -
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тивність. Су куп но стра хові вип ла ти,
вит ра ти на фор му ван ня ре зервів та
інші пов'язані з ве ден ням стра хо вої
діяль ності вит ра ти на 23�25% пе ре ви -
щу ва ли премії. У ІІ квар талі, не зва -
жа ю чи на зап ро вад жен ня ка ран ти ну,
спос теріга лось нез нач не поліпшен ня
мет рик че рез нижчі по каз ни ки збит -
ко вості (loss ratio).

Поп ри погіршен ня опе раційної
ефек тив ності час ти ни стра хо вих ком -
паній, фінан со вий ре зуль тат за ли шав -
ся прий нят ним, а рен та бельність ак -
тивів ста но ви ла 1.7%. За га лом по точні
по каз ни ки діяль ності стра хо виків, що
вста но ви ли ся після згор тан ня діяль -
ності ок ре ми ми грав ця ми, кра ще

відоб ра жа ють рин кові умо ви, ніж
спос те ре жу вані в по пе редніх періодах.

30 черв ня 2020 ро ку за вер шив ся
пе рехідний період для пов но го ви ко -
нан ня ви мог до за без пе чен ня пла то сп -
ро мож ності стра хо вих ком паній.
Відтак про я ви ли ся проб ле ми в ок ре -
мих стра хо вих ком паніях, які по ру шу -
ють ви мо ги ре гу ля то ра. Зок ре ма 57
стра хо виків не ви ко ну ва ли пов ною
мірою ви мо гу до пла то сп ро мож ності та
дос тат ності капіта лу. Ос нов на при чи на
� низь ка якість ак тивів. По зи тив ною
зміною з по чат ку ро ку є зни жен ня
част ки дебіторсь кої за бор го ва ності в
складі ак тивів, що пок ри ва ють ви мо ги
до за па су пла то сп ро мож ності. На -

томість зрос ла част ка гро шо вих
коштів та за лишків у МТСБУ.
Найбільші ри зи ки нині пов'язані зі
знач ною част кою в ак ти вах
неліквідно го не ру хо мо го май на,
вартість яко го до то го ж мо же бу ти за -
ви ще ною.

Фінан сові ком панії

Фінан сові ком панії роз ви ва лись ос -
танніми ро ка ми чи не найж вавіше.
Їхня кількість про тя гом ос танніх трь ох
років зрос ла на 30%. Ра зом з тим, кож -
на шос та ком панія із за реєстро ва них
на разі не ак тив на. Фінан сові ком панії
час то є лан ка ми в пе ре роз поділі
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коштів у ме жах груп під спіль ним
конт ро лем. Ра зом з тим на рин ку при -
сутні кла сичні фінком панії, що зай ма -
ють ся кре ди ту ван ням, знач на част ка
по зик нині на даєть ся до мо гос по да р -
ствам.

Ці кре ди ти здебіль шо го є ко рот ки -
ми, од нак пе ре важ но без зас тав ни ми, а
от же, � ри зи ко ви ми. Над ви сокі став ки,
що ся га ють 1�2% на день, пок ри ва ють
ос новні ри зи ки. Під час ка ран ти ну по -
пит на по зи ки фінан со вих ком паній
відчут но ско ро тив ся. Фінан сові ком -
панії та кож зро би ли де що жорсткіши -
ми стан дар ти кре ди ту ван ня. Тож
порівня но з дру гим півріччям 2019 ро -
ку об ся ги кре ди ту ван ня зни зи лись.

Про те з по чат ку літа спос терігаєть ся
йо го віднов лен ня.

Об сяг лізин го вих опе рацій порівня -
но з дру гим півріччям 2019 ро ку та кож
зни зив ся на 25%. Ли ше об ся ги фак то -
рин го вих опе рацій фінком паній за га -
лом зрос та ють. Більшість з них сто -
суєть ся ви ку пу неп ра цю ючих кре -
дитів.

За га лом ка ран тинні об ме жен ня
відчут но поз на чи ли ся на об ся гах
діяль ності фінком паній. У І квар талі
2020 ро ку во ни про де мо н стру ва ли зби -
ток упер ше після більш як двох років
при бут ко вої діяль ності. Су куп ний
фінан со вий ре зуль тат за пер ше
півріччя був уже по зи тив ним.

Кре дитні спілки

Сек тор кре дит них спілок роз ви -
ваєть ся повіль но: об ся ги ак тивів май -
же не зрос та ють, кількість гравців ско -
ро чуєть ся. 23% членів кре дит них
спілок є ак тив ни ми, тоб то ко рис ту ють -
ся пос лу га ми кре дит них спілок. Кре -
дит ним спілкам неп рос то кон ку ру ва ти
з інши ми кре ди то ра ми: мож ли вості на -
да ва ти суп ровідні фінан сові пос лу ги
за ко но дав чо об ме жені. Став ки кре ди -
ту ван ня нижчі порівня но з інши ми не -
банківсь ки ми кре ди то ра ми, але
близькі до банківсь ких. Під час кри зи
си ту ація за го ст ри ла ся. 

На по чат ку ка ран ти ну кре дит ним

5Insurance TOP ¹6(74)2020

Îãëÿä ðèíêó



6 Insurance TOP ¹6(74)2020

Îãëÿä ðèíêó

спілкам бу ло тим ча со во за бо ро не но
прий ма ти клієнтів у відділен нях. Хо -
ча та ка за бо ро на діяла й для інших
не банківсь ких кре ди торів, во ни про -
дов жу ва ли обс лу го ву ва ти клієнтів
он лайн, що бу ло не мож ли вим для
кре дит них спілок.

Крім то го, під час кри зи по ча ла
погіршу ва тись якість обс лу го ву ван ня
по зик, які за без пе чені пе ре важ но ли -

ше по ру кою. Прост роч ка ви ник ла не
ли ше за ри зи ко ви ми спо жив чи ми
кре ди та ми, а й за кре ди та ми на
бізнес�пот ре би що знач ною мірою
скон це нт ро вані в аг ро сек торі.

За га лом са ме че рез фор му ван ня
ре зервів за кре ди та ми у 2020 році
кре дитні спілки по ча ли ге не ру ва ти
збит ки. При ць о му навіть те пер ре -
зер ви час то є не дос татніми, бо відоб -

ра жа ють пе ре важ но фак тичні збит -
ки, а не очіку вані. Крім то го, знач на
час ти на кре дит них спілок не має дос -
татнь о го об ся гу чис тих про це нт них
до ходів для пок рит тя адміністра тив -
них вит рат. Відповідно кре дитні
спілки не ма ють мож ли вості на ро щу -
ва ти капітал, а то му 12 з них пра цю -
ють із по ру шен ням ви мог до дос тат -
ності капіта лу.



Лом бар ди

Лом бар ди від по чат ку 2020 ро ку
та кож сповіль ни ли об ся ги кре ди ту -
ван ня. Об сяг кре дит но го порт фе ля
порівня но з кінцем ро ку май же не
зріс. Ко ефіцієнт пок рит тя кре дитів
зас та вою про дов жу вав зни жу ва тись і
нині ста но вить 112%. Про те ре -
алізація зас тав но го май на за без пе чує
всь о го 9% до ходів лом бардів. По над
87% до ходів фор му ють про цен ти, що
зрос ли порівня но з ана логічним
періодом по пе реднь о го ро ку. Зни -
жен ня об сягів вит рат да ло змо гу за -
без пе чи ти рен та бельність на рівні по -
пе реднь о го ро ку.

Перс пек ти ви та ри зи ки

Після про ход жен ня гост рої фа зи
еко номічної кри зи та з по чат ком віднов -
лен ня еко номічної ак тив ності очікуєть ся
зрос тан ня об сягів на дан ня пос луг стра -
хо ви ми ком паніями, фінан со ви ми ком -
паніями та лом бар да ми. Кре дитні спілки,
на яких кри за поз на чи ла ся найбіль ше,
ймовірно віднов лю ва ти муть по каз ни ки
діяль ності дов ше.

Усі НБФУ, що по ру шу ють ви мо ги
ре гу ля то ра, ма ють що найш вид ше вжи -
ти всіх не обхідних за ходів для пок ра -
шен ня сво го ста ну. Пе ре дусім це сто -
суєть ся стра хо виків, які ма ють при вес ти
струк ту ру ак тивів у відповідність та по -
де ку ди навіть до капіталізу ва ти ся для

ви ко нан ня ви мог до пла то сп ро мож ності.
Кре дитні спілки ма ють виз на чи ти при -
чи ни опе раційної не ефек тив ності: пе рег -
ля ну ти рівень адміністра тив них вит рат,
за пот ре би ско ри гу ва ти вартість за лу -
чен ня та на дан ня коштів. Кількість ком -
паній мо же зни жу ва тись і на далі, пе ре -
важ но че рез доб ровіль ну зда чу ліцензії
ти ми ком паніями, що не про во дять ак -
тив ну діяльність.

Особ ли вої ува ги зас лу го вує якість та
своєчасність на дан ня НБФУ звітності.
На цей час до НБУ звітність за ІІ квар тал
2020 ро ку по да ли 92�95% ус та нов за леж -
но від сек то ру. Про тя гом ро ку НБУ пра -
цю ва ти ме над онов лен ням сис те ми по -
дан ня звітності, що пот ре бу ва ти ме
відповідної ро бо ти з бо ку НБФУ.
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Ва лові премії рин ку Цент раль ної та
Східної Євро пи скла ли 19,1 млрд. євро, що
на 3.8% мен ше, ніж ро ком раніше. Ре зуль -
та ти в євро пейській ва люті по ка зу ють, що
тіль ки п'ять ринків регіону ма ли по зи тив -
ну ди наміку: Латвія (+3.31%), Сербія
(+4.28%), Сло венія (+ 4.21%), Ру мунія і
Лит ва � рин ки, яким вда ло ся швид ше збе -
рег ти рівень пер шо го півріччя 2019 ро ку
та фак тич но збіль ши ти об ся ги бізне су.

У се зон помітно го зни жен ня вип лат з
ав то ст ра ху ван ня че рез об ме жен ня на ав -
то мобільні пе ре су ван ня і, на щас тя, до сить
спокійний час екстре маль них по год них

явищ, кількість стра хо вих вип лат ско ро -
ти ла ся на регіональ но му рівні на 8.5% до
10 млрд. євро. Єдині помітні вик лю чен ня
бу ли зафіксо вані в де я ких країнах
Адріати ки, в ос нов но му че рез істот не
зрос тан ня збитків по вип ла тах в стра ху -
ванні май на.

В ціло му, більшість ринків ЦСЄ по ка -
за ли кращі ре зуль та ти, ніж очіку ва ло ся в
пер шо му півріччі 2020 ро ку, а де які з них
де мо н стру ва ли навіть по зи тивні тем пи
зрос тан ня ва ло вих премій.

Стра ху ван ня жит тя здаєть ся пост -
раж да ло біль ше інших нап рямків бізне су,

але це не тіль ки наслідок кри зи Covid�19.
За галь ний об сяг ва ло вих премій зі стра -
ху ван ня жит тя склав 5.82 млрд. євро, що
на 8.57% мен ше, ніж рік то му. Ва лові
премії по про дук там Unit�Linked зни зи -
ли ся на регіональ но му рівні на 11,22% до
1.77 млрд. євро.

Ри зи ко ве стра ху ван ня за ли ша ло ся
до сить стабіль ним, або де мо н стру ва ло
помірну не га тив ну ди наміку, нез ва жа ю чи
на труд нощі, що ви ник ли в ре зуль таті
кри зи в сег менті ав то ст ра ху ван ня, який в
порт фелі біль шості ринків зай має доміну -
ю че ста но ви ще. Та ким чи ном, ва лові
премії скла ли 13.3 млрд. євро, що на 1.54%
мен ше. Стра хові вип ла ти з нон�лайф ско -
ро ти ли ся на 4.85% до 5.85 млрд. євро.

Обид ва кла си ав то ст ра ху ван ня
зафіксу ва ли не га тив ну зміну об ся гу ва ло -
вих премій, на регіональ но му рівні премії
по ав то кас ко зни зи ли ся на 2.5%, а об сяг
премій по ОСАЦВ зни зив ся на 3.7%. Про -
те, в порт фелі ри зи ко во го стра ху ван ня
ЦСЄ кла си ав то ст ра ху ван ня зай ма ють
по над 52% за галь но го об ся гу премій.

Стра ху ван ня май на по ка за ло в ос нов -
но му по зи тивні тем пи зрос тан ня. В районі
Адріати ки після зем лет ру су в Заг ребі в
дру го му квар талі збіль ши ли ся об ся ги
май но во го стра ху ван ня. В ціло му ва лові
премії зі стра ху ван ня май на до сяг ли 2.7
млрд. євро, збіль шив шись на 1.1% у
порівнянні з ана логічним періодом ми ну -
ло го ро ку.

Îãëÿä ðèíêó
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Нові дані пе ре ст ра хо во го бро ке ра
Willis Towers Watson (WTW) по ка зу ють,
що гло баль ний ри нок злиттів і пог ли нань
в стра ховій сфері про де мо н стру вав впер -
ше за три ро ки по зи тивні ре зуль та ти по
за вер ше них уго дах, нез ва жа ю чи на
вплив пан демії COVID�19, але дані ви ма -
га ють де я кої обе реж ності. Щок вар таль -
ний моніто ринг ефек тив ності угод
(QDPM) по ка зує, що в треть о му квар талі
2020 ро ку по купці пе ре вер ши ли індекс
MSCI World Index. 

Досліджен ня відсте жує кількість за -
вер ше них угод на су му по над $100 млн. і
ди наміку кур су акцій ком панії�по куп ця в
порівнянні з індек сом MSCI World.

Ре зуль та ти бу ли на 1,5 пп ви ще
Індек су, що ста ло пер шим по зи тив ним
ре зуль та том по куп ця з 2017 ро ку, ко ли
ре зуль тат склав +0,7 пп.

Од нак аналіти ки відзна ча ють, що об -
ся ги угод зна хо дять ся на най ниж чо му
рівні за більш ніж 10 років (з 3 квар та лу
2009): за ос танні три місяці бу ла ук ла де на

всь о го 121 уго да.
Еко номічний вплив і не виз на ченість,

вик ли кані пан демією, про дов жу ють
стри му ва ти ук ла дан ня M&A�угод в усь -
о му світі. То му ще за над то ра но інтерп ре -
ту ва ти шквал ого ло ше них в ос танні
місяці угод як оз на ку то го, що злит тя і
пог ли нан ня зна хо дять ся на підйомі.

Оскіль ки об сяг за вер ше них угод є
най ниж чим за де ся тиліття, а по каз ни ки
угод в Північній Аме риці зна хо дять ся на
низь ко му рівні, чо му сприяє без пе ре рв на
пан демія, еко номічна і політич на не виз -
на ченість, по купці по винні про яв ля ти
сміливість і обе режність на рин ку.

Од ним з клю чо вих ре зуль татів да них
QDPM бу ла "стійкість" євро пейсь ких
інвес торів, які за ли ша ють ся на +20,44 пп
ви ще сво го регіональ но го індек су з ук ла -
ден ням 30 угод в треть о му квар талі.

Це пер ший раз за два ро ки, ко ли в
Європі чо ти ри квар та ли поспіль бу ли
відзна чені по зи тивні ре зуль та ти.

На відміну від них, у учас ників угод в

Північній Аме риці бу ли гірші квар тальні
ре зуль та ти з мо мен ту за пус ку індек су
QDPM в 2008 році, що ниж че їх
регіональ но го індек су на 8,6 пп.

Тим ча сом, Азіатсь ко�Ти хо оке ансь -
кий регіон про дов жив по зи тив ну ди -
наміку з пер шо го півріччя 2020 ро ку, пе -
ре вер шив ши свій індекс на +4,4 пп.

COVID�19 став ве ли чез ним пот -
рясінням, що вра зи ло еко номіку і фон -
дові рин ки в усь о му світі, але замість то -
го, щоб по ка за ти різке зни жен ня інте -
ре су інвес торів, уго ди M&A, як і раніше,
ігно ру ють си лу тяжіння. У порівнянні з
по пе редніми еко номічни ми цик ла ми об -
сяг і різно манітність капіта лу, дос туп -
но го для M&A, ве ли чезні, чо му спри я -
ють істо рич но низькі про центні став ки.
По купці, які діють рішу че і з на леж ною
обачністю, щоб ско рис та ти ся но ви ми
мож ли вос тя ми в цей період, мо жуть от -
ри ма ти більш ви со кий при бу ток, ніж їх
ко ле ги по га лузі, і за без пе чи ти дов го ст -
ро ко ве зрос тан ня.

Ãëîáàëüíèé M&A-ðèíîê â ñòðàõóâàíí³ äåìîíñòðóº
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè çà áàãàòî ðîê³â
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Дані зі звіту Aon Reinsurance
Aggregate (ARA) по ка зу ють, що
капітал 23 найбіль ших пе ре ст ра хо -
виків світу за ли шав ся "незмінним" в
порівнянні з кінцем 2019 ро ку і ста но -
вив $255 млрд. Гру па пе ре ст ра хо виків
про во дить ан де рай тинг 50% світо вих
премій з ри зи ко во го пе ре ст ра ху ван ня і
пе ре важ ну час ти на премій з пе ре ст ра -
ху ван ня жит тя. 

Звіт ARA порівнюєть ся з ре зуль та -
та ми ана логічно го досліджен ня, не що -
дав но про ве де но го бро ке ром Willis Re,
згідно яко го гло баль на індустрія пе ре -
ст ра ху ван ня на 30 черв ня скла ла $587
млрд., що на 3% мен ше в порівнянні з
кінцем 2019 ро ку. 

Аналіти ки відзна чи ли, що
COVID�19 доміну вав над фінан со ви ми
ре зуль та та ми, впли ва ю чи на ре зуль -
та ти ан де рай тин гу і до да ю чи надз ви -
чай ну во ла тильність рин ку капіта лу до
при бут ко вості інвес тицій.

В ре зуль таті за цей період бу ло зав -
да но за галь ний зби ток га лузі, але
капітал за ли шив ся стійким після силь -
но го віднов лен ня ринків капіта лу в
дру го му квар талі.

Aon та кож повідо мив, що су купні
ва лові стра хові премії по пе ре ст ра ху -
ван ню май на і від не щас них ви падків
(P&C) се ред гру пи зрос ли на 5% до $114
млрд., чо му спри я ло збіль шен ня та -
рифів з поп рав кою на ри зик.

Чис тий комбіно ва ний ко ефіцієнт
склав 104,1%, при ць о му пов'язані з
COVID�19 збит ки в розмірі $8,2 млрд.
скла ли 9,7 пп, а збит ки від стихійних
лих до да ли ще 2,8 пп.

Тим ча сом премії по пе ре ст ра ху -
ван ню жит тя і здо ров'я скла ли $25
млрд., і цей сег мент вик ли кав до дат кові
збит ки, пов'язані з COVID�19, в розмірі
$1 млрд. 

За галь ний дохід від інвес тицій,
предс тав ле ний в звітах про при бут ки і
збит ки, впав до постфінан со во го
мініму му в 2,1%, що бу ло вик ли ка но во -
ла тильністю рин ку капіта лу і впли вом
надз ви чай но го зни жен ня про це нт них
ста вок після по чат ку пан демії.

Чис тий зби ток за період склав $1,1
млрд. Де які учас ни ки про де мо н стру ва -
ли свою фінан со ву гнучкість, за лу ча ю -
чи нові кош ти, а іншим вда ло ся за лу чи -
ти но вий аль тер на тив ний капітал для
підтрим ки своїх діло вих по зицій, нез -
ва жа ю чи на складні рин кові умо ви. 

Збит ки від COVID�19

Публічно за реєстро вані збит ки

найбіль ших пе ре ст ра хо виків, пов'язані
з COVID�19, до сяг ли $23,7 млрд., при
ць о му очікуєть ся по даль ше збіль шен ня
оцінок збитків як в треть о му, так і в
чет вер то му квар та лах.

Збит ки, пов'язані з три ва ю чою пан -
демією, про дов жу ють рос ти, і з ура ху -
ван ням се зо ну звітності за третій квар -
тал очікуєть ся, що оз ву че на циф ра
збитків ви рос те ще біль ше після то го,
як во на збіль ши ла ся приб лиз но на $1,3
млрд у порівнянні з по пе реднь ою
оцінкою за дру гий квар тал.

Нез ва жа ю чи на більш ви со кий по -
каз ник, повідом ле ний Munich Re,
найбіль ша кількість публічних збитків
за ли шаєть ся у Lloyd 's of London, до -
сяг нув ши но во го мак си му му в $3,9
млрд. 

Після по пе реднь о го ого ло шен ня про
треть о му квар та лу Munich Re ста ла на
дру ге місце в спис ку з за галь ним збит -
ком $2,725 млрд, за нею йде Swiss Re з
$2,5 млрд, AXA з $1,47 млрд, а потім
Allianz з $1,415 млрд. Єди на ком панія, у
якої втра ти, пов'язані з пан демією,
оціню ють ся на су му по над $1 млрд., на
да ний мо мент � це Chubb, за галь на су -
ма яких ста но вить $1,37 млрд. 

За ми ка ють пер шу де сят ку Zurich
($750 млн), AIG ($730 млн), Hannover
Re ($705 млн) і QBE ($600 млн). 

Зви чай но, оскіль ки такі ком панії, як
Munich Re, повідом ля ють про знач ний
об сяг до дат ко вих збитків в треть о му
квар талі, очікуєть ся, що де які з інших
ве ли ких гло баль них стра хо виків та пе -
ре ст ра хо виків та кож повідом лять про
знач ний рівень до дат ко вих ви мог.

Êàï³òàë íàéá³ëüøèõ ïåðåñòðàõîâèê³â ñâ³òó çàëèøèâñÿ 
íà ð³âí³ $255 ìëðä. Çáèòêè â³ä COVID-19: $24 ìëðä.

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

¹ Ïåðåñòðàõîâèê Çáèòêè

1 Lloyd's 3905
2 Munich Re 2725
3 Swiss Re 2500
4 AXA 1470
5 Allianz 1415
6 Chubb 1370
7 Zurich 750
8 AIG 730
9 Hannover Re 705
10 QBE 600
11 Berkshire Hathaway 575
12 SCOR 530
13 Liberty Mutual 529
14 Fairfax 392
15 Beazley 340
16 Partner Re 338
17 Markel 325
18 Everest Re 310
19 The Hartford 301
20 Alleghany 288
21 Arch Capital 275
22 Talanx 263
23 AXIS Capital 235
24 Hiscox 232
25 Travelers 219
26 Aviva 214
27 CNA 197
28 Aspen 187
29 Mapfre Re 180
30 Generali (P&C) 163
31 Sirius 153
32 WR Berkley 150
33 MS Amlin 110
34 Legal & General 105
35 QIC Group 104
36 RenaissanceRe 104
37 RSA 75
38 IAG 71
39 Cincinnati 65
40 Suncorp 62
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Од нак зрос тан ня цін про дов жує прис -
ко рю ва ти ся � на +13,3% у дру го му квар -
талі в порівнянні з +12% в ми ну ло му році.
Пан демія COVID�19 приз ве ла до ма со вої
не виз на че ності що до стра хо вих відшко ду -
вань, су до вих по зовів і мож ли вості прий -
нят тя но во го за ко но да в ства.

За де я ки ми оцінка ми, збит ки стра хо -
виків від пан демії за підсум ка ми 9 місяців
скла дуть від 40 до 80 млрд. до ларів. Крім
ць о го, на ри нок не га тив но впли ва ють
низькі та ри фи, ско ро чен ня пе ре ст ра ху -
валь них місткос тей, зрос тан ня збитків,

соціаль на інфляція та істо рич но низькі
про центні став ки.

Досліджен ня Standard and Poor 's по -
ка за ло, що вплив COVID�19 (як інвес -
тиційні, так і заст ра хо вані збит ки) зни зи ло
ре зер ви 20 провідних пе ре ст ра хо виків на
ви па док серйоз ної ка та ст ро фи з приб лиз -
но 32 до 14 млрд. до ларів. 

Зміцнен ня рин ку має три ва ти як
мінімум на два ро ки, щоб відно ви ти сек тор
і ком пен су ва ти збит ки по пе реднь о го ро ку і
по тенційний не га тив ний вплив COVID�19.

Збит ки США в ре зуль таті ка та ст роф в

2020 році знач но пе ре ви щу ють се реднь -
орічні рівні. Се зон ура ганів в Ат лан тиці
був настіль ки ак тив ним, що в Національ -
но му центрі ура ганів закінчи ли ся ал -
фавітні наз ви, і вчені вже вдру ге в історії
пе рейш ли на грець кий ал фавіт.

За ви нят ком ве ли ких ура ганів в ць о му
році, більшість при род них ка та ст роф бу ли
не ве ли ки ми і се редніми за розміром, а це
оз на чає, що біль шу час ти ну збитків бу -
дуть нес ти стра хо ви ки, а не пе ре ст ра хо ви -
ки, що не га тив но впли не на комбіно вані ко -
ефіцієнти збит ко вості га лузі.

Згідно зі звітом RMS, лісові по жежі мо -
жуть кош ту ва ти стра хо вої га лузі до 8
млрд. до ларів.

Не пе ред ба чені і три валі за во ру шен ня і
по даль ший зби ток в декіль кох ве ли ких
місь ких райо нах зму шу ють стра хо виків
уважніше про во ди ти ан де рай тинг об'єктів.
Для ком паній з більш ви со ким сту пе нем
ри зи ку ми спос терігаємо збіль шен ня
фран ши зи і зміни умов. Будь�який вид
фран чай зин го во го бізне су з ве ли ки ми
торгівель ни ми вітри на ми особ ли во враз -
ли вий.

Част ка рин ку, що на ле жить стра хо ви -
кам спец ри зиків, збіль ши ла ся більш ніж
удвічі за ос танні 20 років, з 3,6% від за галь -
но го об ся гу пря мих премій P&C в 2000 році
до 7,8% в 2019�му.

Про те, для рітей ло вих стра хо виків як і
раніше важ ли во по чи на ти про цес про лон -
гацій до го ворів зав час но і яко мо га раніше і
частіше спілку ва ти ся зі стра ху валь ни ка -
ми. Це особ ли во важ ли во у ви роб ни чих га -
лу зях зі склад ни ми бізнес�про це са ми.

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.

Ста ли відомі под ро биці D&O�стра ху ван ня від
ком панії Tesla для СЕО Іло на Мас ка, що підтве рд -
жує, що ге не раль но му ди рек то ру зап ла ти ли на -
ба га то біль ше, ніж пе ред ба ча ло ся раніше. 

У за явці SEC в кінці жовт ня за квар таль ний
період, що закінчив ся 30 ве рес ня, Tesla повідо -
ми ла, що зап ла ти ла Іло ну Мас ку $3 млн. за
ком пен сацію стра ху ван ня D&O, яка пок ри ває
вит ра ти членів ра ди ди рек торів на за хист, вре -
гу лю ван ня су пе ре чок або ви не сен ня су до вих
рішень (яке не бу ло вклю че но в за галь не пок рит тя
топ�ме не дж мен ту ком панії).

Tesla не уточ ни ла, які стра хо ви ки за без пе чи ли пок рит -
тя чле нам ра ди ди рек торів ком панії. Од нак відо мо, що Marsh
JLT Specialty до по ма га ла в ре алізації стра хо во го пок рит тя для

Tesla, де є вик лю чен ня для Іло на Мас ка, як СЕО. 
У до ку менті йдеть ся, що ста ном на чер вень 2020

ро ку Ілон Маск і Tesla ук ла ли уго ду, щоб за без пе -
чи ти "відшко ду ван ня шко ди" D&O терміном на
90 днів; стра хо ва су ма скла ла $100 млн.

Платіж Tesla Мас ку в розмірі $3 млн. ба зу -
вав ся на "рин ковій премії", роз ра хо ваній на 90
днів, а потім зни же ний вдвічі. Але в по пе реднь о -

му до ку менті SEC Tesla за я ви ла, що зап ла тить
Мас ку як мінімум $1 млн. За пок рит тя � су му, яку

та кож підтвер ди ли де які інсай де ри.
90�ден на уго да Іло на Мас ка з Tesla ми ну ла 22 ве -

рес ня, і ком панія за раз поєдна ла зви чай ний поліс стра ху -
ван ня відповідаль ності ди рек торів і по са до вих осіб зі стра ху -
ван ням пе ред третіми осо ба ми.

Tesla êîìïåíñóâàëà ²ëîíó Ìàñêó $3 ìëí.
ñòðàõîâî¿ ïðåì³¿ çà D&O-ñòðàõóâàííÿ



Світові ціни на ко мерційне стра ху ван -
ня зрос ли на 20% в треть о му квар талі 2020
ро ку, зрос тан ня цін три ває 12�й квар тал
поспіль, йдеть ся в звіті бро ке ру Marsh.
Згідно з Гло баль ним індек сом стра хо во го
рин ку, зрос тан ня цін в треть о му квар талі
є найбіль шим у порівнянні з ана логічним
періодом ми ну ло го ро ку з мо мен ту ство -
рен ня індек су в 2012 році і слідує за зрос -
тан ням на 19% у дру го му квар талі і на 14%
в пер шо му квар талі.

Бу ло ви яв ле но, що се реднє зрос тан ня
цін на 20% в ос нов но му бу ло обу мов ле не
та ри фа ми на стра ху ван ня май на, а та кож
фінан со ви ми і про фесійни ми пос лу га ми.
Досліджен ня по ка за ло, що ціни на стра -
ху ван ня май на в світі ви рос ли на 21%, в

той час як на світові фінан сові і про фесійні
пос лу ги во ни зрос ли в се реднь о му на 40%.
Тим ча сом, вартість стра ху ван ня від не -
щас них ви падків зрос ла в се реднь о му на
6%. Що сто суєть ся ге ог рафії, то ціни зрос -
ли у всіх регіонах вось мий квар тал
поспіль. У всіх регіонах, крім Ла тинсь кої
Аме ри ки (9%), повідом ляєть ся про дво ра -
зо ве зрос тан ня цін на циф ро ве стра ху ван -
ня. Ліди рує Ве ли коб ри танія (34%), за нею
йдуть Ти хо оке ансь кий регіон (33%) і США
(18%), і у всіх регіонах зміни цін бу ли рівні
або пе ре ви щу ва ли зрос тан ня, за реєстро -
ва не у дру го му квар талі.

D&O�стра ху ван ня � це сфе ра, в якій
як і раніше спос терігаєть ся знач не зрос -
тан ня: та ри фи на D&O в Ве ли коб ри танії і

Австралії ви рос ли більш ніж на 100%, в
той час як в США зрос тан ня скла ло май -
же на 60%, біль ше 90% клієнтів аме ри -
кансь ких публічних ком паній по D&O от -
ри ма ли підви щен ня та ри фу.

Складні умо ви як і раніше існу ють у
ба гать ох регіонах гло баль но го стра хо во го
рин ку. Вплив не виз на че ності, пов'яза ної з
COVID�19, і досвід втрат у ба гать ох сфе -
рах спри я ли цій тен денції.

Для ба гать ох клієнтів ці умо ви ви ни -
ка ють в той час, ко ли во ни най мен ше мо -
жуть їм про тис то я ти, і спо ну ка ють ба га то
ком паній пе ре ос мис ли ти свої мо делі по -
куп ки стра хо вих пос луг, вклю ча ю чи
збіль шен ня влас но го ут ри ман ня, ско ро -
чен ня лімітів і зміну умов поліса.  

Ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ñâ³ò³ â
òðåòüîìó êâàðòàë³ 2020 ðîêó çðîñëè ùå íà 20%
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Кри за COVID�19 "спри чи ни ла ка та -
ст рофічний гро мадсь кий і еко номічний
зби ток, од но час но ви ма га ю чи безп ре це -
де нт них за ходів що до стри му ван ня по -
ши рен ня віру су, а та кож по по вер нен ню
бізне су і еко номіки на но ги", � за я вив ге -
не раль ний ди рек тор Lloyd 's of London
Джон Ніл. 

Збит ки Lloyd's в 1 півріччі 2020 ро ку
скла ли близь ко $3,1 млрд, а ще $0,8
млрд., як очікуєть ся, бу дуть пок риті в
другій по ло вині ро ку.

В ціло му Lloyd's роз ра хо вує вип ла ти -
ти близь ко $6,4 млрд. за пре тензіями
COVID�19, з яких до $2,5 млрд. підуть пе -
ре ст ра ху валь ни кам. Це відповідає прог -
но зам, опубліко ва ним в травні 2020 ро ку,
і відповідає ро кам найбіль ших ура ганів в

США, вклю ча ю чи збит ки, вип ла чені в
2017 році Харві, Ірми, Марії, а та кож
збит ки, вип ла чені в 2005 році по збит ках
ура га ну Катріна, Ріти та Віль ми. То му
COVID�19 був не єди ною проб ле мою в
2020 році. Ура га ни і лісові по жежі та кож
вик ли ка ли руй ну ван ня в ць о му році.

Для стра хо вої га лузі збит ки від ан де -
рай тин гу в кінце во му підсум ку бу дуть
кош ту ва ти десь близь ко $107 млрд., що
відповідає ка та ст рофічним ро кам 2017 і
2005. Про те, різни ця з ци ми ка та ст ро фа -
ми по ля гає в то му, що во ни бу ли ге ог -
рафічно об ме же ни ми подіями, що відбу -
ва ють ся про тя гом декіль кох го дин і днів,
що силь но відрізня ло ся від гло баль но го
сис тем но го і дов го ст ро ко во го впли ву пан -
демії COVID�19.

Хо ча фінан сові рин ки відно ви ли ся
після во ла тиль ності, що спос теріга ла ся в
пер шо му і дру го му квар та лах 2020 ро ку,
учас ни кам стра хо во го рин ку слід бу ти
особ ли во обе реж ни ми, оскіль ки, еко -
номічні та рин кові умо ви бу дуть погіршу -
ва ти ся в дру го му півріччі 2020 ро ку і в
2021 році, що не в ос тан ню чер гу істот но
за ле жить від ре зуль татів ви борів в США.

В 2019 році у Lloyd's бу ло біль ше 1200
ак тив них влас ників стра хо во го пок рит тя
в США (MGA) на $7,6 млрд. "Ми ба чи мо
мож ли вості для по даль шо го зрос тан ня,
нез ва жа ю чи на те, що, без сумніву, це
бу дуть ро ки, одні з найскладніших для
на шої га лузі � і фак тич но для всіх еко -
номік світу". 

Lloyd's îö³íþº ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ òà
ïåðåñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä COVID-19 â $107 ìëðä.
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Ñòèõ³éí³ ëèõà

За да ни ми Moody's, при сумі збитків
стра хо вої га лузі в $5 млрд. 2020�й рік
ста не третім за ве ли чи ною ро ком для
Каліфорнії після 2017 і 2018 років.

Лісові по жежі в Каліфорнії, Оре гоні,
Ва ши нг тоні та інших західних шта тах
пош ко ди ли або зруй ну ва ли близь ко 9
657 бу динків і ко мерційних будівель і
спа ли ли по над 5 мільйонів акрів лісу. Це
приз ве де до за галь них заст ра хо ва них
збитків в розмірі від 5 до 8 млрд. до ларів
і мо же бу ти по си ле ний не давнім збіль -

шен ням по пи ту на ро бо чу си лу і ма -
теріали в будівництві після лісо вих по -
жеж та інших не давніх ка та ст роф.

Каліфорнійські стра хо ви ки май на не
оно ви ли стра хові поліси, особ ли во в
райо нах зіткнен ня ди ких зе мель і міст,
од но час но підви щив ши стан дар ти ан де -
рай тин гу, про во дя чи пе ревірки, ви ма га -
ю чи від до мов лас ників вжи ва ти за ходів
що до зни жен ня ри зи ку лісо вих по жеж і
ско ро чу ю чи ге ог рафічну клас те ри зацію.

Moody's очікує, що стра хо ви ки в

шта тах Оре гон і Ва ши нг тон поч нуть ро -
би ти ана логічні дії після збитків від лісо -
вих по жеж 2020 ро ку.

Як і у ви пад ку з каліфорнійсь ки ми
стра хо ви ка ми в ос танні ро ки, стра хо ви -
ки Оре го на і Ва ши нг то на мо жуть по да ти
за яв ку на підви щен ня стра хо вих та -
рифів після збитків 2020 ро ку.

Поліси за галь но го пок рит тя пок ри -
ва ють збит ки від ря ду дрібних і се редніх
ка та ст роф, кож на з яких, як пра ви ло,
за над то ма ла, щоб са мостійно пок ри ти
відра ху ван ня в разі біль ших подій, але в
су куп ності пе ре ви щує за галь ну стра хо -
ву су му.

До 2017 ро ку та ке стра хо ве пок рит тя
в ос нов но му пок ри ва ла тор на до, град і
інші ура га ни. В ре зуль таті лісо вих по -
жеж в Каліфорнії в 2017 і 2018 ро ках
такі поліси ста ли до рож че, а їх дос -
тупність зни зи ла ся.

Після знач но го підви щен ня цін на
пе ре ст ра ху ван ня май на в 2020 році
Moody's очікує, що ціни на поліси пе ре -
ст ра ху ван ня від ка та ст роф, вклю ча ю чи
західні лісові по жежі, бу дуть про дов жу -
ва ти рос ти в 2021 році. 

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

Аналіти ки Kroll Bond (KBRA) вва -
жа ють, що ак тив ний се зон ура ганів
ць о го ро ку, по ряд зі зрос та ю чи ми вит -
ра та ми, пов'яза ни ми з лісо ви ми по же -
жа ми в США і пан демією COVID�19,
приз ве де до то го, що заст ра хо вані
збит ки від ка та ст роф пе ре ви щать
рівень 2019 ро ку. 

Ре зуль та том ць о го ста не по даль ше
підви щен ня та рифів стра ху ван ня і пе -
ре ст ра ху ван ня, а про лон гація до го -
ворів ста не ще більш склад ним зав дан -
ням для стра хо виків.

При про лон гації як пер винні стра хо -
ви ки, так і пе ре ст ра хо ви ки, ймовірно,
звер нуть особ ли ву ува гу на ри зи ки, які
во ни хо чуть пок ри ти, і на фор му лю ван ня
відповідних полісів, вра хо ву ю чи при ць о -
му дов го ст ро ко вий вплив зміни кліма ту
на ура га ни і лісові по жежі.

Не давні події і май бутні збит ки,
пов'язані з ка та ст рофічни ми ри зи ка -
ми, бу дуть про дов жу ва ти підтри му ва -
ти зрос тан ня цін у ба гать ох лініях пе -

ре ст ра ху ван ня і, ймовірно, та кож при -
ве дуть до змін в умо вах, а та кож в
струк турі про дуктів.

Гло бальні втра ти, пов'язані з ка та -
ст ро фа ми і пан демією, мо жуть наб ли -
зи ти ся до $160 млрд. в ць о му році, що
ста не най ви щим по каз ни ком гло баль -
них втрат за всю історію спос те ре -
жень, пе ре вер шив ши ро ки з ви со ки ми
втра та ми в 2005, 2011 і 2017 рр, які
скла ли $140�150 млрд. ко жен.

Раніше в ць о му році пе ре ст ра хо ви -
ки ма ли більш по зи тив ний прог ноз що -
до ка та ст роф, після то го як агенція
NOAA спрог но зу ва ла "май же нор -
маль ний" се зон ура ганів для ат лан тич -
но го і ти хо оке ансь ко го регіонів, але він
був швид ко зміне ний на "надз ви чай но
ак тив ний" після то го, як се зон по чав ся
ра но.

KBRA заз на чає, що існу ван ня ура -
ганів По летт та Саллі, тропічних
штормів Тедді та Вікі, цик ло ну Ре не
зна ме нує со бою ли ше вдру ге в історії,

ко ли од но час но відбу ло ся п'ять ак тив -
них тропічних цик лонів.

Ве ре сень та кож є міся цем, ко ли
ура га ни найбільш час то ви хо дять на
су шу в США.

У той час як вітри, дощі і штор мові
на го ни об ру шу ють ся на Мек си кансь ку
за то ку і Східне уз бе реж жя, Західне
уз бе реж жя пе ре жи ває ще один рік
руйнівних лісо вих по жеж.

По жежі ви ру ють не тіль ки в
Каліфорнії та Оре гоні, але й в інших
шта тах, вклю ча ю чи Ва ши нг тон, Ай да -
хо, Мон та ну та Юту.

Що сто суєть ся тех но ген них ка та ст -
роф, KBRA повідо ми ла, що існує ве ли -
кий по тенціал вип лат за до го во ра ми
пе ре ри ван ня бізне су, пов'яза но го з
пан демією COVID�19. Так, не що дав но
Ви со кий суд Ве ли коб ри танії став на
бік стра ху валь ників у справі, по ру -
шеній FCA, в ре зуль таті чо го до дат кові
су дові вит ра ти стра хо виків мо жуть
склас ти від 3,7 до 7,4 млрд. фунтів.

Ãëîáàëüí³ çáèòêè ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â³ä ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô
³ ïàíäåì³¿ â 2020 ðîö³ ïåðåâèùàòü $160 ìëðä.



$20ìëðä.
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.
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Дані Міжна род ної асоціації повітря но -
го транс пор ту (IATA) свідчать, що для
дос тав ки міль ярдів доз, не обхідних для
вак ци нації на се лен ня світу, бу де потрібно
еквіва лент 8000 літаків Boeing 747.

У той час як авіаційна про мис ловість
вже роз роб ляє пла ни по по ши рен ню вак -
ци ни, стра хо ва га лузь те пер по вин на впо -
ра ти ся з унікаль ни ми ри зи ка ми, які мо -
жуть ви ник ну ти в ре зуль таті ви ко нан ня
авіаційним сек то ром однієї з найбіль ших
логістич них опе рацій в історії людства.

Фар ма � проб лем ний ван таж

Фар ма цев тич на про мис ловість пок -
ла даєть ся на повітря ний транс порт че -
рез йо го швидкість, надійність і ефек -
тивність в дос тавці цінних і терміно вих
ван тажів, які підля га ють тем пе ра тур но -
му конт ро лю. Авіапе ревізни ки, екс пе ди -
то ри, на земні опе ра то ри та ае ро пор ти
сти ка ють ся з безліччю проб лем че рез
складні про це си і не обхідне спеціалізо -
ва не об лад нан ня, не дос татні знан ня (або

досвіду) ок ре мих зацікав ле них сторін і
не дос ко на лою інфра ст рук ту рою.

До COVID�19 ве ли ка час ти на світо -
вих фар ма цев тич них про дуктів пе ре во -
зи ла ся об ме же ною кількістю ве ли ких і
досвідче них пе ревізників зі спеціалізо -
ва ни ми фар ма цев тич ни ми пос лу га ми в
спеціаль но по бу до ва них ван таж них вуз -
лах. З ог ля ду на масш таб опе рації по пе -
реміщен ню вак ци ни, май же весь світо -
вий флот бу де задіяний в тій чи іншій
мірі, що оз на чає, що бу дуть задіяні пе -
ревізни ки і на земні опе ра то ри, які мо -
жуть не ма ти досвіду ро бо ти з ван та жа -
ми, чут ли ви ми до тем пе ра ту ри.

У міру от ри ман ня до дат ко вої інфор -
мації про ефек тивність і успіх різних
вак цин у ви роб ництві, логістич ний лан -
цю жок пос та вок змо же по ча ти пла ну -

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.

Àíàë³ç àâ³àðèçèê³â. ×è ãîòîâèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ 
äî òðàíñïîðòóâàííÿ âàêöèíè â³ä COVID-19?



ван ня різних про дуктів і сце наріїв. Нап -
рик лад, бу ло ви яв ле но, що вак ци на
Pfizer по вин на зберіга ти ся при тем пе ра -
турі близь ко �70°C, тоді як вак ци на
Moderna мо же за ли ша ти ся стабіль ною
при тем пе ра турі хо ло диль ни ка від 2 до 8°
C про тя гом 30 днів. В кінце во му ра хун ку,
ко мерційний успіх будь�якої конк рет ної
прог ра ми вак ци нації не мож на су ди ти по
то му, наскіль ки во на успішна в ліку ванні
COVID�19, а скоріше за тим, наскіль ки
лег ко її ви ко рис то ву ва ти і по ши рю ва ти.

Юри дичні та стра хові пи тан ня

Відповідно до Мон ре альсь кої кон -
венції 1999 ро ку (MC99), яка ре гу лює
відповідальність пе ревізни ка при міжна -
род них пе ре ве зен нях, пош код жен ня
ван та жу об ме же на 22 спеціаль ни ми пра -
ва ми за по зи чен ня (приб лиз но 30$) за
кілог рам. Особ ли ве за не по коєння що до
фар ма цев тич них про дуктів вик ли кає їх

легкість та ви со ка вартість. Це оз на чає,
що партія вак цин час то мо же ма ти ду же
ви со ку фак тич ну вартість, але ліміт
відповідаль ності відповідно до MC99 ду -
же низь кий в гро шо во му ви ра женні. У
біль шості ви падків це вигідно пе ревізни -
кам (і в рівній мірі стра хо ви кам). Хо ча
ціни на вак ци ну від COVID�19 ще на ле -
жить виз на чи ти, на ве дені в да ний час
циф ри при пус ка ють, що ліміти
відповідаль ності, які мо жуть зас то со ву -
ва ти ся до пос та чан ня вак ци ни
COVID�19, ймовірно, бу дуть знач но
ниж че фак тич ної вар тості.

Для ван тажів з ви со кою вартістю
ван та жовідправ ник або ван та жо одер -
жу вач (час то відо мий як "зацікав лені
сто ро ни") заз ви чай має ух ва ли ти ліміт
відповідаль ності і сам нес ти фінан со вий
ри зик, який заз ви чай ком пен суєть ся
прид бан ням влас ної стра хов ки. Менш
по пу ляр ний варіант, дос туп ний згідно з
MC99 (стат тя 22.3), доз во ляє осо бам,
зацікав ле ним в пе ре ве зенні ван тажів,
ви ма га ти від авіаком панії прий ня ти
спеціаль ну дек ла рацію вар тості (SDV)
(тоб то більш ви со кий ліміт відповідаль -
ності). Як що авіаком панія вирішить
прий ня ти SDV (во на не зо бов'яза на, але
мо же зро би ти це за до дат ко ву пла ту), це
приз ве де до збіль шен ня або пов но го
знят тя ліміту відповідаль ності для ць о го
пе ре ве зен ня. В та ко му ви пад ку авіаком -
панія по вин на бу де спла ти ти пов ну
вартість ван та жу зацікав ле ним сто ро -
нам ван та жу,

Ух ва лен ня SDV мо же бу ти ко -
мерційно доціль ним для пе ревізни ка,
але рішен ня по вин но прий ма ти ся спіль -
но зі стра хо ви ка ми, то му що ти по вий
поліс стра ху ван ня авіаліній мо же не
пок ри ва ти ви мо ги третіх сторін, які пе -
ре ви щу ють юри дичні зо бов'язан ня
авіаком панії по вип латі згідно з
відповідни ми за ко на ми (не біль ше, ніж
ме жа відповідаль ності MC99). Це по ло -
жен ня мо же бу ти зміне но або відповідно
до са мої політи кою авіаком панії за до по -
мо гою спеціаль но го по ло жен ня, або во но
мо же бу ти по до ла но, як що авіаком панія
повідо мить своїх стра хо виків про істот ну
зміну ри зи ку (нап рик лад, SDV), заз ви -
чай до по чат ку пе ре ве зен ня. Ос танній
варіант час то зас то со вуєть ся тіль ки на
ра зовій ос нові, від відправ лен ня до
відван та жен ня і для особ ли во чут ли вих
ван тажів. Од но ра зові повідом лен ня в
кон тексті вак ци ни COVID�19 ста нуть
серйоз ним тя га рем для авіаком панії, йо -
го стра хо во го бро ке ра та стра хо виків.
Повідом лен ня за галь но го ти пу (нап рик -
лад, що охоп лю ють кіль ка відправ лень
або ти пу ван та жу) рідко на да ють ся
авіаком паніями і ще рідше прий ма ють ся
на стра хо во му рин ку.

Стра хо ви ки на зем них опе ра торів,
опе ра торів ван таж них терміналів і ае ро -
портів мо жуть та кож ма ти ба жан ня
розг ля ну ти мож ливість ре тель но го
аналізу до говірних умов про рівень обс -
лу го ву ван ня, які ці ор ганізації ма ють з
авіаком паніями (і один з од ним), щоб
оціни ти, чи існу ють підви щені по ло жен -
ня про відповідальність, які мо жуть, без
відо ма стра хо ви ка ви ма га ти, щоб їх
стра ху валь ни ки нес ли відповідальність
пе ред авіаком панією або інте ре са ми ван -
та жовідправ ни ка за пов ну вартість ван -
та жу. У разі, як що по ши рен ня вак ци ни
COVID�19 приз ве де до збіль шен ня кіль -
кості пре тензій, стра хо ви ки мо жуть
зіткну ти ся з серйоз ни ми ри зи ка ми.

Та кож слід розг ля ну ти мож ливість
пе рег ля ду умов, уз год же них сто ро на ми
що до про то ко лу пре тензій в разі зат рим -
ки, втра ти або зни щен ня ван та жу. Ух ва -
лен ня підхо ду, який пок ла дає знач не до -
ка зо ве на ван та жен ня на по тенційних за -
яв ників, те о ре тич но по ви нен за без пе чи -
ти певні зруч ності для авіаком паній та
стра хо виків.

Зміна профілю ри зи ку 
для стра ху ван ня

Хо ча де які уря ди, ймовірно, втру -
тять ся, щоб га ран ту ва ти ри зи ки,
пов'язані з по ши рен ням вак ци ни. Ба га то
урядів, чиї бюд же ти вже роз тяг нуті че -
рез фінан со ву до по мо гу по нап рям ку
COVID�19, мо жуть ви я ви ти ся не в змозі
на да ти цю "розкіш" співто ва ри ст ву
авіаком паній. Та кож ймовірно, що де які
при ватні ор ганізації і ком панії бу дуть
ку пу ва ти вак ци ну, щоб вак ци ну ва ти
своїх співробітників раніше, ніж реш та
на се лен ня в ціло му, і то му їм не бу де на -
да но дер жав ної підтрим ки або без пе ки.

Стра хо ви ки і бро ке ри мо жуть пе рег -
ля ну ти існу ючі по ло жен ня про стра ху -
ван ня відповідно до полісів авіаком панії,
які діють за прин ци пом "All Risks", щоб
га ран ту ва ти, що авіаком панії на даєть ся
дос татній за хист у цих пунк тах, як що
пе ре во зять ся кош товні ван тажі, з ура -
ху ван ням мож ли во го впли ву SDV.

Щоб вра ху ва ти нові і унікальні ри -
зи ки, пов'язані з гло баль ни ми опе -
раціями з пос та чан ня вак цин, стра хо -
вий ри нок, мож ли во, по ви нен бу де по -
ду ма ти про те, як стра хо ви ки відре а гу -
ють, будь то поп рав ки до існу ю чо го
стра хо во го пок рит тя або вве ден ня но -
вих стра хо вих про дуктів в ціло му.
Подібна си ту ація спос теріга ла ся після
ба гать ох інших ве ли ких подій за ос танні
кіль ка де ся тиліть, які про де мо н стру ва -
ли здатність стра хо во го співто ва ри ст ва
адап ту ва ти ся до постійно мінли вих
профілів ри зиків авіаційної га лузі.
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COVID�19 силь но вда рив по
клієнтах і бізне су. Згідно з не давнім
опи ту ван ням 1200 світо вих лідерів
бізне су, про ве де но го Pegasystems,
більшість ком паній пе ре оціни ли свою
циф ро ву го товність і здатність впо ра -
ти ся зі зрос тан ням за питів клієнтів,
вик ли ка ним пан демією.

Зок ре ма, 74% рес пон дентів за я ви -
ли, що гло баль на кри за в га лузі охо -
ро ни здо ров'я ви я ви ла біль ше не -
доліків в ІТ, ніж очіку ва ло ся, 54%
виз на ли, що їм слід бу ло зро би ти
біль ше, щоб до по мог ти своїм

клієнтам, а біль ше тре ти ни (36%) за я -
ви ли, що втра ти ли клієнтів че рез збої
зв'яз ку.

Хо ро ша но ви на в то му, що ви яв -
лен ня цих проб лем � пер ший крок до
їх вирішен ня. Ліде ри бізне су те пер
ро зуміють, що во ни по винні бу ти кра -
ще підго тов лені до по то ку за питів,
вик ли ка но му кри зою.

Оскіль ки стра хо ва га лузь про дов -
жує віднов лю ва ти ся, а стра хо ви ки
пра цю ють над віднов лен ням відно син
зі стра ху валь ни ка ми, по ра по ду ма ти
про те, що бу де далі.

Зміни на кра ще

З усіма проб ле ма ми, які висвітли -
ла пан демія, керівни ки підприємств
ба га то чо му нав чи ли ся справ ля ти ся,
особ ли во ко ли спра ва сто суєть ся їх
клієнтів. Згідно з опи ту ван ням Pega,
60% керівників підприємств дізна ли -
ся про своїх клієнтів біль ше, ніж за
по пе редні два ро ки.

Ко ли спра ва до хо дить до го тов -
ності до май бутнь о го, більшість рес -
пон дентів (71%) прис ко ри ли свої
пла ни циф ро вий транс фор мації, щоб
кра ще підго ту ва ти свої ор ганізації
до нас туп но го по тенційно му кри зи.
74% на за вж ди зміни ли спосіб своєї
ро бо ти.

Забіга ю чи на пе ред, у стра хо виків
є мож ливість не тіль ки зміни ти свій
підхід до обс лу го ву ван ня стра ху -
валь ників на більш індивіду аль ний
підхід, але й зак лас ти но ву ос но ву,
яка до по мо же їм сти му лю ва ти зрос -
тан ня бізне су в май бутнь о му.

Öèôðîâà òðàíñôîðìàö³ÿ ìàº âèð³øàëüíå
çíà÷åííÿ äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè

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.
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Но вий підхід до взаємодії 
з клієнта ми

Більшість стра ху валь ників не хо -
чуть дзво ни ти в служ бу підтрим ки
клієнтів стра хо вої ком панії, щоб за да ти
прос те за пи тан ня. Во ни вва жа ли за кра -
ще б, щоб їх пи тан ня вирішу ва ли ся в
циф ро во му виг ляді � че рез елект рон ну
пош ту, чат, мобіль ний те ле фон та ме се -
нд же ри.

Проб ле ма в то му, що ба га то стра хо -
виків на да ють мож ли вості у виг ляді
веб�форм, які мо жуть зби ра ти дані, але
не підклю ча ють ся до жод ної з
внутрішніх сис тем стра хо ви ка, ко ли мо -
ва за хо дить про на дан ня відповідей на
пи тан ня клієнта. "По до рож" клієнта мо -
же по ча ти ся з інтер не ту, елект рон ної
пош ти або ча ту, але ко ли стра ху валь -
ник не мо же от ри ма ти відповідь на своє
пи тан ня, він роз ча ро ва но бе ре труб ку.

Ко ли інтер фейсні циф рові рішен ня
не по бу до вані на ос нові тех но логій
штуч но го інте лек ту для ав то ма тич но го
за пов нен ня клю чо вих полів або об роб ки
при род ної мо ви для ви лу чен ня сен су за -
пи ту клієнта, клієнтам до во дить ся по -
чи на ти все спо чат ку, ко ли во ни, на -
решті, додз во ню ють ся до співробітни ка
стра хо вої ком панії по те ле фо ну.

Але це не по вин но бу ти 
так склад но

Ко ли стра хо ви ки став лять влас -
ників стра хо вих полісів в центр тран -
закції, інфор мація слідує за клієнтом
і, не за леж но від то го, пе ре ми ка ють
клієнта між ка на ла ми або фахівця ми,
співробітник стра хо ви ка мо же виб ра -
ти са ме те місце, де зу пи нив ся клієнт,
і швид ше виріши ти проб ле му.

Ко ли фахівцям стра хо ви ка до во -
дить ся об роб ля ти нез начні за пи ти,
такі як "ко ли по ви нен бу ти мій нас -
туп ний платіж?" це не тіль ки до ро го і
не ефек тив но для стра хо ви ка, але й не
потрібно стра ху валь ни ку. З іншо го
бо ку, ко ли фахівці звіль ня ють ся для
на дан ня цінних знань, во ни мо жуть
про во ди ти біль ше ча су зі стра ху валь -
ни ка ми для вирішен ня склад них
проб лем. Це більш ефек тив но для
стра ху валь ни ка і вигідніше для стра -
хо ви ка. Такі взаємовідно си ни та кож
мо жуть ви пе ре ди ти проб ле ми і по бу -
ду ва ти більш міцні відно си ни зі
своїми цінни ми клієнта ми.

Ро бо та над май бутнім, орієнто ва -
ним на циф рові тех но логії

Онов лен ня зас тарілих сис тем � це
пер ший крок на шля ху до май бутнь о -
го, яке ба зуєть ся на циф ро вих тех но -
логіях. Це приз ве де до більш швид кої,
ефек тив ної та пов ноцінної взаємодії
для фахівців стра хо ви ка і клієнтів,
особ ли во в су час но му вірту аль но му
діло во му світі. Фахівці, що пра цю ють
відда ле но, не мо жуть прос то "на хи -
ли ти ся над криш та ле вою ку лею" і
пос та ви ти за пи тан ня своєму ко лезі.
Їм потрібна інфор мація і уп равління в
ре аль но му часі, щоб во ни мог ли доб ре
ви ко ну ва ти свою ро бо ту.

Не за леж но від то го, чи бу де про -
дов жу ва ти ся пан демія чи ні, ком -
паніям потрібна циф ро ва ос но ва, щоб
пок ра щу ва ти якість обс лу го ву ван ня
своїх агентів і стра ху валь ників. Їм не -
обхідно под воїти якість обс лу го ву -
ван ня, пос та ви ти се бе на місце стра -
ху валь ників, щоб виділи ти свій
бренд, і підго ту ва ти ся до відбит тя
нас туп ної кри зи.

Керівни ки світо во го бізне су виз -
на ють, що циф ро ва транс фор мація не
прос то приємна � во на важ ли ва для
ефек тив ної ро бо ти і по бу до ви міцних
відно син з клієнта ми. Циф ро вий
простір � це вже не май бутнє, це сь о -
го ден ня.
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Ùî íàéá³ëüøå ëÿêàº ñòðàõîâèê³â ê³áåð-ðèçèê³â?
Зрос тан ня по пи ту на прог ра ми�ви -

ма гачі, постійний потік шах райсь ких
банківсь ких пе ре казів і відда лені
співробітни ки, що пра цю ють в менш
за хи ще них до машніх сис те мах, � все
це впли ває на ри зи ки стра хо виків,
йдеть ся в звіті спеціалізо ва ної стра хо -
вої ком панії CFC. 

Найбіль ше кіберстра хов киків
тур бу ють три тен денції: 

1) Пос та чаль ни ки ке ро ва них
ІТ�пос луг (MSP) підда ють ся все більш
час тим ата кам, а це оз на чає, що сотні
ти сяч підприємств, які пок ла да ють ся
на них, спос теріга ють збіль шен ня ча су
прос тою сис те ми, в де я ких ви пад ках з
втра тою конфіденційних да них і ре пу -
таційних збитків, пов'яза них з ни ми.
Ха ке ри та кож ви ко рис то ву ють MSP
як плац дарм для за пус ку атак прог -
рам�ви ма гачів про ти підприємств, які
обс лу го ву ють ці пос та чаль ни ки. 

2) Страхітливі тен денції прог -
рам�ви ма гачів. У ць о му році кількість
ви падків ви ко рис тан ня прог рам�ви ма -
гачів різко зрос ла. Це та кож був рік
най серйозніших атак, які ко ли�не будь
ба чи ли кіберстра хо ви ки. Част ко во це

відбу ваєть ся че рез но ву тен денцію в
прог ра мах що до крадіжки да них, а та -
кож до їх шиф ру ван ня. У та ких ви -
пад ках, навіть як що у ком панії є ре -
зервні копії да них, як що ви куп не вип -
ла че ний, ор ганізації до ве деть ся ма ти
спра ву з нор ма тив ни ми вит ра та ми і
ре пу таційних збит ком, пов'яза ним з
публікацією да них в ме режі. 

3) Зрос тан ня ви мог кіберстра ху -
ван ня. Підприємства все біль ше пок -
ла да ють ся на тех но логії в своїй ро боті
� пла тять пос та чаль ни кам банківсь -
ким пе ре ка зом, зберіга ють конфіден -
ційні дані в інтер неті, а те пер ви ко рис -

то ву ють відда лені ме режі для
співробітників, що пра цю ють з до му
че рез COVID�19. За сло ва ми CFC, за -
раз збит ки рос туть в порівнянні з істо -
рич но низь ки ми та ри фа ми на стра хо -
вий за хист і не ве ли ки ми порт фе ля ми
для кіберстра хо виків. 

То му ри нок кіберстра ху ван ня
всту пає в період транс фор мації. Для
та ко го важ ли во го, але все ще віднос но
не на си че но го нап рям ку, як кібер не ти -
ка, до сяг нен ня ба лан су між ціно ут во -
рен ням і ба жан ням бізне су ку пу ва ти
стра хо ве пок рит тя, без сумнівно, ста не
ве ли кою проб ле мою в 2021 році.
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Covid�19 про дов жує впли ва ти на
стра хо ву га лузь, як і на більшість інших
га лу зей, по чи на ю чи з збіль шен ня чис ла
по ку пок в інтер неті і закінчу ю чи ско ро -
чен ням поїздок і пе ре хо дом на відда ле ну
ро бо ту. Нез ва жа ю чи на пан демію, не -
давнє опи ту ван ня стра хо виків про пе -
рехід на відда ле ну ре алізацію про ектів
по ка зав, що ко ли мо ва за хо дить про фак -
тич ну ре алізацію ІТ�про ектів, 58% вка за -
ли, що во ни "успішно про дов жу ють ся",
22% про ектів бу ли "повністю дис -
танційни ми", 11% ста ли "більш про дук -
тив ни ми", і тіль ки 9% ха рак те ри зу ва ли ся
як "відкла дені або скрутні".

Істо рич но скла ло ся так, що га лузь в
значній мірі пок ла да ла ся на осо бисті
зустрічі для ре алізації про ектів. Од нак за
ос танні кіль ка років ба га то хто прий няв
ідею про ве ден ня за ходів за ме жа ми
об'єкта, де про ек ти при пус ка ють знач ну
част ку ча су, що вит ра чаєть ся на ви ко -
нан ня про ектів відда ле но. Да вай те розг -
ля не мо де які клю чові чин ни ки, які виз на -
ча ють, скіль ки ча су мо же зай ня ти впро -
вад жен ня но вої тех но логії і як до сяг ти
успіху в на данні ефек тив них рішень у
виг ляді 100% відда ле ної ро бо ти.

Для ба гать ох ком паній зміни мо жуть
бу ти страш ни ми. У той час як во ни
усвідом лю ють не обхідність швид кості,
швид кої ре акції і гнуч кості в су час но му
світі, зас тарілі сис те ми і існу ю ча
архітек ту ра мо жуть зда ва ти ся од но час -
но зруч ни ми та ком фо рт ни ми. Пер ший

крок в будь�який ре алізації � це ро -
зуміння са мо го ланд шаф ту змін. Тіль ки
бе ру чи до ува ги кількість бізнес�ліній і
про дуктів, а та кож розмір стра хо ви ка і
уп равління про це са ми, ви змо же те роз -
ро би ти міцну бізнес�архітек ту ру і тех -
но логічне ба чен ня.

SaaS за без пе чує го товність до май -
бутнь о го

Розміщен ня прог рам но го за без пе чен -
ня в за галь но дос туп них хмар них цент рах
об роб ки да них і на дан ня йо го в якості пос -
лу ги усу ну ло тех но логічну не обхідність
ма ти ко ман ди архітек торів, екс пертів з
технічних про дуктів і інший пер со нал в
місці роз та шу ван ня за мов ни ка для на -
лаш ту ван ня фізич ної інфра ст рук ту ри та
об лад нан ня. З ог ля ду на до сяг нен ня у
сфері ав то ма ти зації, од ним вклю чен ням
мож на підклю чи ти ся до "заліза", яке
містить го то ву збірку будь�яко го прог -
рам но го за без пе чен ня, що ліцен зуєть ся.
У свою чер гу, це доз во ляє стра хо ви кам
по ча ти ре алізацію про ек ту відра зу після
підпи сан ня конт рак ту і відра зу ж зо се ре -
ди ти ся на на ла год женні до датків для
найк ра що го за до во лен ня своїх пот реб.

Ви ко рис тан ня інстру ментів он -
лайн�ко мунікації та спіль ної ро бо ти

Ви ко рис то ву ю чи хмар ну сис те му уп -
равління, роз роб ни ки пе ре да ють не за -
вер шені вихідні дані конфігу рації і роз -
ши рен ня стра хо вих про дуктів,

бізнес�пра вил і приз на че них для ко рис -
ту ва ча інтер фейсів стра хо ви кам і от ри -
му ють із за у ва жен ня ми на зад, а потім
відправ ля ють ро бочі еле мен ти для пе рег -
ля ду в ре жимі ре аль но го ча су. Прав ки і
ко мен тарі стар ших ме нед жерів мо жуть
об го во рю ва ти ся і вно си ти ся в пря мо му
ефірі з роз роб ни ка ми че рез за галь ний ек -
ран, щоб ро зуміння ме тодів і прийомів не
уск лад ню ва лось відстан ню або місцем
роз та шу ван ня.

У той час як ми нулі зо бов'язан ня,
мож ли во, за ле жа ли від пра виль них
архітек торів, які за лу ча лись для участі в
се ан сах фа зи про ек ту ван ня на місці, пе -
рехід до відда ле ної ро бо ти дав архітек то -
рам до дат ко вий час і зро бив їх більш про -
дук тив ни ми, доз во ля ю чи їм не тіль ки ма -
ти біль ше фак тич но ро бо чих го дин що -
тиж ня, щоб ви ко на ти ро бо ту, а й да ю чи їм
до дат ко ву гнучкість для пла ну ван ня
зустрічей. Дис танційна ро бо та та кож
ство рює зру шен ня мис лен ня; при не -
обхідності мож на лег ко підклю чи ти ся до
шир шої ко манді співробітників � будь то
певні пред метні екс пер ти або більш
різно манітний набір тес ту валь ників в
рам ках QA.

Адап тивність в відда ле но му світі
У той час, ко ли тем пи змін в стра ху -

ванні прис ко рю ють ся, ми по винні виз на -
ти, що стра хо ви кам потрібна швидкість і
гнучкість, щоб діяти відповідно до ви ни -
ка ю чих мож ли вос тей. При ро боті з
клієнта ми ре алізація їхніх за думів по -
вин на відповіда ти кра щим прак ти кам,
щоб мак симізу ва ти швидкість ви хо ду
про ек ту на ри нок і мінімізу ва ти вит ра ти
на дос тав ку і пе ре вит ра ту ча су за
графіком, проб ле ми масш та бо ва ності та
про дук тив ності, а та кож пе ре роб ку ди -
зай ну.

Хо ча це заз ви чай ро бить ся у виг ляді
поєднан ня вірту аль них і осо бис тих ог ля -
до вих на рад, до тих пір, по ки ці на ра ди
уз год жені з по чат ком про ек ту і ос нов ни -
ми ета па ми прог ра ми, не має ніяких при -
чин, за яки ми ці семіна ри не мо жуть бу ти
ефек тив но за пу щені за до по мо гою прог -
рам но го за без пе чен ня і за галь но го ек ра ну
для пе рег ля ду і де мо н страції до ку мен то -
ва них ре зуль татів і функці ональ них
об'єктів.

Хо ча ми не знаємо, що че кає нас в
май бутнь о му, бу ти лег ко адап то ва ним до
постійно мінли вих пот реб клієнтів та
швид ко за до воль ня ти їх по ба жан ня ду же
важ ли во для про дов жен ня співпраці і до -
сяг нен ня успіху в су час но му вірту аль но -
му світі.
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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.
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Willis Towers Watson в звіті, прис вя че -
но му підсум кам іншур тех�га лузі,
відмітив ста лий апе тит інвес -
торів як до но вих, так і до
зрілих мож ли вос тей в сек -
торі стра хо вих тех но -
логій, хо ча роз рив у
фінан су ванні се -
реднь о го рівня для
ком паній, які шу ка -
ють інвес тиції в діапа -
зоні від 20 до 50 млн.
до ларів, збіль шив ся. 

На шість ве ли ких ра -
ундів на су му 100 млн до ларів
і біль ше при па ло біль ше двох
тре тин за галь но го фінан су ван ня,
вклю ча ю чи Bright Health, Ki, Next
Insurance, Waterdrop, Hippo і
PolicyBazaar. 

Але част ка угод на ранній стадії зрос -
ла до 57%, чо му спри я ли стар та пи
P&C�нап рям ку, і біль ше по ло ви ни іншур -
тех�ком паній з ра ун дом А в треть о му
квар талі впер ше за лу чи ли капітал, от ри -
мав ши в се реднь о му 10,9 млн до ларів.

Од нак ком панії InsurTech�сек то ру, які
шу ка ють інвес тиції се реднь о го рівня в
серії B і C, по ба чи ли, що част ка угод ско -
ро ти ла ся май же на 9 пп.

В ціло му, неп ро фесійні інвес то ри,
вклю ча ю чи вен чур ний і при ват ний
капітал, пе ре ва жа ли в мен ших ра ун дах, а
пе ре ст ра хо ви ки � в біль ших. В треть о му
квар талі пе ре ва жа ли інвес тиції в сек тор
P&C, але част ка інвес тицій в сек тор L&H
все ж зрос ла на 3 пп до 30%.

Це бу ло вик ли ка но неп ро порційно ве -
ли ким об ся гом фінан су ван ня стар тапів зі
стра ху ван ня жит тя і здо ров'я в ве ли ких
ра ун дах, на які при па да ло три з шес ти
найбіль ших угод і 49% фінан су ван ня.

Ко ли всі пра цю ють вдо ма, спра -
вж ня цінність тех но логій ніко -

ли не бу ла більш ре аль ною
і оче вид ною в стра -

ховій га лузі. Але
більшість пе ре ст -

ра хо виків праг -
нуть або прис -
ко ри ти, за вер -
ши ти або тим -
ча со во уповіль -

ни ти свої до дат -
кові тех но логічні

зу сил ля і замість
ць о го зо се ре ди ти ся на

за без пе ченні ефек тив ної
ро бо ти своїх ос нов них

бізнес�функцій в но во му циф ро во му
се ре до вищі. 

От же, їх апе тит до підтрим ки стар -
тапів на ба га то біль ше, ніж у тих, ко му ще
є що до во ди ти. Це оз на чає, що по тенціал
перс пек тив них тех но логічних про ектів,
які пок ла да ють ся на ра ун ди серій B і C для
роз ши рен ня масш табів, умов но ка жу чи,
ви чер пуєть ся.

Ан де рай те ри, які ви ко рис то ву ють
тех но логії і гли бо ку аналіти ку біг�да та,
щоб от ри ма ти част ку бізне су, про по но ва -
ну відповідно до умов і та рифів провідно го
ан де рай те ра, � пре тен ду ва ти муть на ве -
ли ку час ти ну стра хо во го рин ку, особ ли во
в зв'яз ку зі зміною бізнес�мо делі Lloyd`s.

Ба га то з ком по нентів, не обхідних для
ство рен ня сис тем для ре алізації цієї мо -
делі, дійсно існу ють вже дав но. Це зро бить
про даж стра хо вих про дуктів більш швид -
кою та опе ра тив ною і відкриє нові мож ли -
вості для аль тер на тив но го капіта лу. 

²íâåñòèö³¿ â ãëîáàëüíèé InsurTech-ñåêòîð 
â òðåòüîìó êâàðòàë³ 2020 çðîñëè íà 63%

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%.

Іншуртех�стар тап з ав то ст ра ху ван -
ня Root за я вив, що пла нує за лу чи ти
$604 млн. в ході пер вин но го публічно го
розміщен ня акцій на Nasdaq, приєднав -
шись до чис ла стра хо виків, які праг -
нуть ви ко рис то ву ва ти сь о годнішній
бум на рин ках капіта лу США.

Root � не ост ра хо вик но во го по коління,
який ви ко рис то вує мобільні тех но логії,
аналіти ку да них і штуч ний інте лект.
Іншур тех очікує, що йо го пер ша про по -
зиція в розмірі 24,2 мільйо на акцій бу де
кош ту ва ти від $22 до $25 за акцію, і че кає
мак си маль ної оцінки в $6,25 млрд.

Дже ре ла повідо ми ли на по чат ку ць о го
ро ку, що Root розг ля дає оцінку від $5 до
$6 млрд. Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Barclays і Wells Fargo Securities є
провідни ми ан де рай те ра ми про по зиції. 

Оскіль ки пан демія COVID�19 під -
штов хує клієнтів до по куп ки фінан со вих
про дуктів в інтер неті, Root вхо дить в чис -
ло стар тапів, які на ма га ють ся вий ти на
циф ро вий ри нок.

Аналіти ки прог но зу ва ли, що insurtech
за лу чить від $800 млн до $1 млрд. Цей
крок був зроб ле ний не за ба ром після то -
го, як Root за лу чив $350 млн в рам ках
ра ун ду фінан су ван ня серії E під
керівницт вом DST Global і Coatue, в ре -
зуль таті чо го за галь на вартість ком панії
зрос ла до $3,65 млрд.

Після за вер шен ня IPO Root маэ намір
розмісти ти свої зви чайні акції на фон -
довій біржі Nasdaq під тіке ром ROOT. 

Root Insurance ïëàíóº çàëó÷èòè $604 ìëí. â õîä³ IPO
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Керівни ки стра хо вих ком паній
доб ре обізнані про зрос та ючі очіку ван -
ня спо жи вачів що до ви со ко якісно го
обс лу го ву ван ня, про те, що все ре дині
ком панії мож на наз ва ти ерою "циф ро -
вий ре аль ності", при сутність якої ста -
ла обов'яз ко вим ат ри бу том успішно го
бізне су. Циф рові тех но логії не прос то
потрібні, во ни життєво не обхідні. Од -
нак гар на но ви на по ля гає в то му, що
74% керівників очіку ють збіль шен ня
бюд же ту на обс лу го ву ван ня клієнтів, і
стра хові ком панії на решті от ри ма ли
мож ливість ство рю ва ти такі су часні
рішен ня, орієнто вані на клієнтів.

Про те, зав дя ки чис лен ним роз мо -
вам з керівни ка ми, здаєть ся, що ба -
гать ом важ ко по до ла ти роз рив між
їхнім досвідом і поліпше ним ба чен ням
цілей. Вам знайомі такі пи тан ня:

� Які конк ретні кро ки чи так ти ка
не обхідні для підви щен ня якості обс -
лу го ву ван ня клієнтів?

� Яка тех но логія зро бить ве ли кий
вплив на клієнторієнто ваність?

� Як ми мо же мо ство ри ти для на -
ших клієнтів кра щий досвід?

� Як я мо жу оциф ру ва ти або впро -
ва ди ти наскрізну об роб ку (STP) в свій
існу ю чий про цес?

� Як ми мо же мо ге не ру ва ти пер со -
налізо вані про по зиції в ре жимі ре аль -
но го ча су або виз на ча ти нас тупні

кращі дії для клієнта?
Як що так, то ось кіль ка клю чо вих

тех но логічних тен денцій, які мо жуть
до по мог ти вашій ор ганізації наб ли зи -
ти ся до кінце вої ме ти � су час но му і
без пе ребійно му обс лу го ву ван ню клі -
єнтів.

Відео чат

По пит на віде озв'язок різко виріс
під час кри зи COVID�19. З ура ху ван -
ням ска за но го, відео � це не ско ро ми -
ну ща тен денція. Для по коління Z, що
ви ко рис то вує циф ро вий фор мат у всіх
ас пек тах сво го жит тя, і по колінь
технічно підко ва них мілленіалів (42%
на се лен ня) відео є кра щим ка на лом
ко мунікацій.

У зв'яз ку з підви ще ним виз нан ням
спо жи вачів стра хо ви ки, які ще не
вклю чи ли мож ли вості віде о ча ту в свій
лан цю жок ство рен ня вар тості, втра ча -
ють прек рас ну мож ливість поліпши ти
якість обс лу го ву ван ня клієнтів. Нап -
рик лад, з точ ки зо ру обс лу го ву ван ня
клієнтів, мож на розг ля ну ти мож -
ливість вклю чен ня віде озв'яз ку в тех -
но логію кон такт�цент ру стра хо ви ка.
Вклю чив ши це в свій про цес про дажів,
ваші клієнти як і раніше бу дуть ма ти
мож ливість роз мов ля ти "об лич чям до
об лич чя" з аген том при пе рег ляді

полісів або про дуктів. В якості аль тер -
на ти ви, відра зу після ав то мобіль ної
аварії аварійний комісар чи вре гу лю -
валь ник мо же до по мог ти стра ху валь -
ни кам зі збо ром інфор мації, не обхідної
для по чат ку про це су вре гу лю ван ня
збит ку.

Гар на но ви на по ля гає в то му, що
віде о тех но логії і API�плат фор ми, такі
як Zoom, Twilio і Vonage API, зни зи ли
складність інтег рації відео у ваші ка -
на ли обс лу го ву ван ня клієнтів. Ще од -
на тен денція, яка на би рає обертів, � це
ство рен ня єди ної плат фор ми для
спіль ної ро бо ти як для внутрішніх
(кор по ра тив них), так і для зовнішніх
цілей. Нап рик лад, плат фор ми, такі як
Microsoft Teams та Google Meet, ду же
впли ва ють в цій сфері.

Інте рак тивні відео�за я ви

Відео�за я ви ма ють дві клю чові пе -
ре ва ги. По�пер ше, во ни до по ма га ють
поліпши ти ро зуміння клієнтом інфор -
мації в стра хо во му полісі, по яс ненні
пе ре ваг або дані у платіжно му до ку -
менті, підштов ху ю чи клієнтів до са мо -
обс лу го ву ван ня. Клієнти, яким раніше
потрібно бу ло по го во ри ти з предс тав -
ни ком служ би підтрим ки клієнтів або
аген том, те пер мо жуть кра ще до по -
мог ти собі самі. По�дру ге, інте рак -
тивність віде озвітів мо же до по мог ти
стра хо ви ку кра ще виз на чи ти, де у
клієнтів є проб ле ми, і відповідним чи -
ном спря му ва ти їх в свої ка на ли
підтрим ки.

Хо ча ідея "без па пе ро во го офісу" не

Відеочати, інтерактивні відео�заяви та асинхронний обмін
повідомленнями можуть надати варіанти для зв'язку з
клієнтами.

Êëþ÷îâ³ òåõíîëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ
áåçïåðåøêîäíî¿ âçàºìîä³¿ ñòðàõîâèê³â ç êë³ºíòàìè
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но ва, для ба гать ох стра хо виків во на
все ще не є ре альністю. Віде озвіти мо -
жуть до по мог ти стра хо ви кам пе рей ти
до більш еко логічно без печ но го май -
бутнь о го, оскіль ки віде озвіти мо жуть
до по мог ти спо жи ва чам кра ще зро -
зуміти інфор мацію, яка пе ре даєть ся
їм в їхніх ра хун ках і звітах.

Єди ний обмін повідом лен ня ми

Зав дя ки уніфіко ва но му та асинх -
рон но му обміну повідом лен ня ми у
стра ху валь ників бу де ка нал, який бу -
де відслідко ву ва ти їх роз мо ви від по -
чат ку до кінця (при реєстрації, під час
обс лу го ву ван ня, че рез за яв ки).
Іншур тех�ком панія Lemonade ос воїла
цей досвід за до по мо гою сво го мобіль -
но го до дат ку для обміну повідом лен -
ня ми та сво го циф ро во го помічни ка
Maya. Все, від по чат ко вої реєстрації і
за галь них пи тань до пер шо го
повідом лен ня про зби ток, ініціюєть ся
за до по мо гою циф ро во го помічни ка на
ос нові ча ту. Але як що Maya не мо же
лег ко відповісти на за пит клієнта, во -
на пе ре ве де роз мо ву на аген та�лю ди -
ну. У ць о му прик ладі підкрес люєть ся
без шов не поєднан ня людсь ко го і циф -
ро во го світу.

Спо жи вачі ста ли більш зай ня ти -
ми, ви мог ли ви ми і різно манітни ми,
ніж будь�ко ли. Омніка наль ний,
уніфіко ва ний і асинх рон ний обмін
повідом лен ня ми до по мо же стра хо ви -
кам за лу чи ти своїх клієнтів за ба жа -
ним ка на лом і в зруч ний для них час.

Ка нал пря мо го дос ту пу до спо жи -
ва ча (DTC)

На щас тя, впро вад жен ня ка на лу
DTC мож на спрос ти ти, ви ко рис то ву -
ю чи два ос новні ме то ди. Один з них
вклю чає ви ко рис тан ня існу ю чих сер -
вер них сис тем, які вже є у вашій стра -
хо вої ком панії. Нап рик лад, ство рен ня
адап тив но го мобіль но го пор та лу, на
яко му по тенційні клієнти мо жуть поз -
найо ми тись з умо ва ми стра ху ван ня та
прид ба ти нові стра хові поліси. 

Після реєстрації но во го влас ни ка
поліса нап рав ля ють до по точ но го про -
це су обс лу го ву ван ня, підтри му ва но го
вже за цією тех но логією (нап рик лад,
клієнтсь кий пор тал, про цес по дачі за -
я вок, тех но логія кон такт�цент ру).

Дру гий спосіб за пус ку стра хо во го
ка на лу DTC � це ви ко рис тан ня еко -
сис те ми сто ронніх про вай дерів.
Замість то го, щоб ство рю ва ти ка нал
DTC і підтри му ю чу тех но логію з ну -
ля, по ду май те про те, щоб об'єдна ти
провідні сто ронні інстру мен ти, щоб
ство ри ти ба жа ний досвід ва ших
клієнтів.

Ак тив на взаємодія з клієнта ми

Істо рич но стра ху ван ня бу ло не -
обхідною неп риємністю для клієнтів,
яку сприй ма ли як "зро бив і за був".
Од нак у міру то го, як стра ху ван ня
стає більш кон ку рен то сп ро мож ним,
стра хо вим ком паніям не обхідно збіль -

шу ва ти цінність, яку во ни на да ють
своїм клієнтам. Це оз на чає пе рехід від
ре ак тив но го мис лен ня до про ак тив но -
го. Для ць о го стра хо ви кам не обхідно
уваж но вив чи ти свої дані.

У роздрібній торгівлі і банківській
справі все біль ше ве ли ких ком паній
ви ко рис то ву ють еко сис те ми да них
про клієнтів, щоб до по мог ти ство ри ти
єди не уяв лен ня про клієнта. Дані про
взаємодію в ре жимі ре аль но го ча су (а
не тіль ки дані про тран закції) до по ма -
га ють по бу ду ва ти цілісне уяв лен ня
про дії клієнтів і виз на чи ти до дат кові
спо со би обс лу го ву ван ня. 

Як пра ви ло, це вклю чає в се бе ви -
ко рис тан ня плат фор ми да них про
клієнтів для їх кон солідації по ка на -
лах і баз да них, кон це нт ра торів
взаємодії для моніто рин гу і за пус ку
пер со налізо ва но го досвіду і про по -
зицій, а та кож тісно пов'яза них тех но -
логій CRM і кон такт�центрів.

Все це до по ма гає га ран ту ва ти, що
ваші співробітни ки мо жуть лег ко от -
ри ма ти дос туп до ог ля ду ва шо го
клієнта. Ро зумні стра хо ви ки вчать ся
у більш пе ре до вих тех но логій і га лу -
зей, ство рю ючи влас ну еко сис те му
да них про клієнтів, орієнто ва ну на
стра ху валь ників.

Ці циф рові так ти ки взаємодії �
тіль ки по ча ток. Стра хо ви ки, які ду ма -
ють, що "циф ровізація � це не -
обхідність", от ри ма ють кон ку ре нт ну
пе ре ва гу. А ті, хто ць о го не ро зуміє,
мо жуть втра ти ти клієнтів.

Â ªâðîïàðëàìåíò³ çàäóìàëèñü ïðî ñòðàõóâàííÿ ñèñòåì øòó÷íîãî
³íòåëåêòó ³ ðîáîòîòåõí³êè. ×îìó öå ïåðåä÷àñíî?

Після пле нар но го го ло су ван ня в
Євро пейсь ко му пар ла менті 20 жовт -
ня зат ве рд жен ня звітів коміте ту з
пра во вих пи тань що до цивіль ної
відповідаль ності за штуч ний інте -
лект (АІ) і струк ту ри етич них ас -
пектів АІ, ро бо то техніки та пов'яза -
них з ни ми тех но логій, в Insurance
Europe за я ви ли, що пар ла мен ту пе -
ред час но розг ля да ти пи тан ня про
обов'яз ко ве стра ху ван ня сис тем
штуч но го інте лек ту з ви со ким рівнем
ри зи ку. 

По�пер ше, для то го, щоб обов'яз -
ко ве стра ху ван ня пра цю ва ло, має бу -
ти дос татньо да них про ри зи ки. Нап -
рик лад, в обов'яз ко во му ав то ст ра ху -
ванні є дані про пре тензії за де ся -
тиліття, які мож на ви ко рис то ву ва ти
для стра ху ван ня ри зи ку. Од нак,

оскіль ки сис те ми штуч но го інте лек ту
все ще в роз робці, еквіва ле нт ний об -
сяг да них ще не дос туп ний.

По�дру ге, ри зи ки, які охоп лю -
ють ся обов'яз ко ви ми поліса ми, по -
винні бу ти до сить схо жи ми за своїм
ха рак те ром, щоб їх мож на бу ло охо -
пи ти єди ною сис те мою. Од нак, АІ ви -
ко рис то вуєть ся в різно манітних еко -
сис те мах. Та ким чи ном, ри зи ки, які
він предс тав ляє в різних си ту аціях,
аб со лют но різні.

Екс пер ти вва жа ють, що важ ко
зро зуміти, як мож на розг ля ну ти
універ саль ний підхід, здат ний адек -
ват но пок ри ти такі різно манітні ри -
зи ки. То му зак лик пар ла мен ту до
обов'яз ко во го стра ху ван ня штуч но го
інте лек ту не спра цює на прак тиці,
вва жа ють стра хо ви ки.

Що до звіту про етичні ас пек ти
штуч но го інте лек ту і ро бо то техніки
мож на відзна чи ти нас туп не. Існу ю че
го ри зон таль не і га лу зе ве за ко но да в -
ство ЄС, яке зас то со вуєть ся до стра -
ху ван ня, вклю ча ю чи ди рек ти ви про
рівноп рав не став лен ня, За галь но го
по ло жен ня про за хист да них, Ди рек -
ти ви Solvency II, Ди рек ти ви про роз -
поділ стра хо вих пос луг, Рег ла мент
па кет них роздрібних і стра хо вих
інвес тиційних про дуктів і Ди рек ти ви
про дис танційний мар ке тинг для
фінан со вих пос луг � вже вирішу ють
ба га то з по тенційних ри зиків і проб -
лем, пов'яза них зі штуч ним інте лек -
том. То му слід уни ка ти до пов нень і
дуб лю ван ня, а нові пра ви ла слід вво -
ди ти тіль ки в разі ви яв лен ня про га -
лин у чин но му за ко но давстві. 
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Проб ле ма впро вад жен ня інно вацій
по ля га ла не стіль ки у суп ро тиві но вим
тех но логіям, скіль ки в скеп ти цизмі і
опорі руй ну ван ню пе ревіре них
бізнес�мо де лей, які існу ва ли ро ка ми.
Зна ме ни та кни га Клей то на Крістен се на
"Ди ле ма но ва то ра" опи са ла цей вид
скрут но го ста но ви ща не за леж но від то -

го, обс лу го вує ком панія свою клієнтсь ку
ба зу шля хом пос ту по вих пок ра щень або
ви во дить на ри нок ре во люційні рішен ня,
які по тенційно мо жуть відшто вх ну ти
існу ю чих клієнтів?

У ми ну ло му влас ни ки стра хо вих
полісів за до воль ня ли ся тра диційни ми
стра хо ви ми про дук та ми і досвідом, і

на їх ло яльність мож на бу ло роз ра хо -
ву ва ти як на оп лот про ти стар тапів і
но вих тех но логій. Те пер це вже не так.

Сь о годні стра хо ви ки ак тив но ви ко -
рис то ву ють тех но логії і данні, клієнти
не тіль ки більш сприй нят ливі до змін,
а й ви ма га ють їх. Але стра хо ви ки сти -
ка ють ся з но ви ми ди ле ма ми, та ки ми
як: за без пе чен ня кра щих за собів уп -
равління; по шук іншур тех�парт нерів
для за до во лен ня постійно мінли вих
пот реб бізне су, а та кож парт нерів, які
мо жуть до по мог ти їм швид ко і без зай -
вих вит рат впро ва ди ти зміни за до по -
мо гою інстру ментів InsurTech.

У той же час стра хо ви ки та кож ре -
а гу ють на зру шен ня за ме жа ми своєї

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.



га лузі, че рез які відповідальність за
інно вації зво дить ся не стіль ки до ви -
пе ред жен ня кон ку рентів, скіль ки до
ви жи ван ня. Го лов ним з цих змін є
зрос та ю че охоп лен ня і еко номічна
міць циф ро вих еко сис тем, на які їх
клієнти все біль ше пок ла да ють ся
для до сяг нен ня своїх осо бис тих і
бізнес цілей.

Про цес ро зуміння і парт не р ства з
ком паніями, що фор му ють ці еко сис -
те ми, має вирішаль не зна чен ня для
виз на чен ня та до сяг нен ня інно -
ваційних цілей, які мо жуть йти в но -
гу з гли би ною, ши ро тою і швидкістю
су час но го бізне су.

COVID�19, гло баль не по тепління,
де мог рафія і рух за соціаль ну спра -
вед ливість � все це змінює спосіб,
яким стра хо ви ки оціню ють ри зи ки і
взаємодіють з клієнта ми, прис ко рю -
ючи пот ре би в інно ваціях на 5�10
років впе ред, уск лад ню ючи їх ви ко -
нан ня. Осо бисті зустрічі, ро бочі гру -
пи та ак се ле ра то ри стар тапів в ос -
нов но му при пи нені че рез пан демію,
що уск лад нює об'єднан ня лю дей,
ідей і ре сурсів.

Ниж че на ве дені вик ли ки, з яки ми
сти каєть ся ко жен предс тав ник стра -
хо вої га лузі в за без пе ченні інно -
вацій, не обхідних для то го, щоб не
відста ва ти від мінли во го світу.

Ве ли чез ний вибір варіантів

Згідно з досліджен ням Інсти ту ту
Мил ке на, у всь о му світі існує біль ше
1500 іншур тех�стар тапів, то му стра -
хо вим ком паніям склад но зро зуміти,
на чо му їм слід зо се ре ди ти свої інно -
ваційні ре сур си. Крім то го, виз нані
пос та чаль ни ки тех но логій хо чуть
на ла го ди ти парт нерські відно си ни з
ци ми но ви ми учас ни ка ми, щоб до по -
мог ти об'єдна ти вибір стра хо виків
для впро вад жен ня інно вацій.

По ду май те про те, який важ кий
вибір щод ня роб лять керівни ки стра -
хо вих ком паній що до впро вад жен ня
тех но логій. Чи слід їм зо се ре ди ти зу -
сил ля і кош ти на но вих тех но логіях,
та ких як штуч ний інте лект і ма шин -
не нав чан ня, або кра ще ос воїти
хмарні й ба зові сис те ми в
адміністру ванні полісів, вис тав ленні
ра хунків і за яв ках?

Во ни та кож по винні вра хо ву ва ти
ню ан си в різних сфе рах діяль ності,
кож на зі своїми пра ви ла ми і ди -
намікою рин ку. Знан ня, ку ди нап ра -
ви ти об ме жені ІТ�бюд же ти і ре сур си
з уда ва ни ми не об ме же ни ми тех но -

логічни ми мож ли вос тя ми, бу де
постійною проб ле мою для всіх заці -
кав ле них сторін.

По шук і пе ревірка інно вацій

Ба га то аль тер на тив. Це ро бить
по шук пра виль них рішень повіль ним
про це сом і пе реш код жає інно ваціям.
Хмарні об чис лен ня, ве ликі дані і
штуч ний інте лект швид ко пе рет во -
рю ють ся в то вар, і ком паніям стає
все простіше їх ви ко рис то ву ва ти.
Інно вації, які ми тіль ки че ка ли від
Кремнієвої до ли ни ба га то років то му,
ство рю ють ся і ре гу ляр но ви во дять ся
на ри нок ком паніями по всь о му світу.
Відсутність ко ду, циф рові плат фор -
ми, API�інтер фей си і мікро сервіси �
все це знач но ско ро ти ло час і
вартість ви ве ден ня про дуктів на ри -
нок. Хма ра доз во ляє прак тич но
миттєво роз роб ля ти і впро вад жу ва -
ти рішен ня в гло баль но му масш табі.

Стра хо ви кам не обхідно лег ко
орієнту ва ти ся в ланд шафті стра хо -
вих тех но логій і от ри му ва ти дос туп
до ре сурсів, вклю ча ю чи технічні до -
ку мен ти, до ка зи кон цепції, по точні
про ек ти, API�інтер фей си в єди но му
он лайн�співто ва ристві. 

Мож ливість по шу ку і ка те го ри -
зації InsurTech для виз на чен ня то го,
які інно вації підтри му ють цілі в
різних нап рям ках бізне су, має
вирішаль не зна чен ня для зни жен ня
не ефек тив ності.

Стра хо ви ки зо се ред жу ють ся на
швид кий вихід на ри нок з влас ни ми
роз гор тан ня ми тех но логій, але мля -
вий про цес взаємодії з пос та чаль ни -
ка ми, який пе ре дує ць о му, час то не
бе реть ся до ува ги. Осо бисті га лу зеві
вис тав ки та зустрічі ма ли вирішаль -
не зна чен ня, але бу ли відкла дені на
не виз на че ний термін відповідно до
но вої нор мою. Замість неї по вин на
існу ва ти стійка, постійно діюча циф -
ро ва плат фор ма для уп равління і по -
шу ку інно вацій.

COVID�19 змінив пріори те ти

Пан демія зму си ла стра ху ван ня
ста ви ти в пріори тет об раз мис лен ня
"діяти за раз", ко ли по ра ди ди рек -
торів, ге не ральні ди рек то ри та інші
керівни ки ви щої лан ки прис ко рю ють
свої власні циф рові мож ли вості, як
ніби від ць о го за ле жить успіх їх ком -
панії. Це вклю чає не обхідність ста ти
невід'ємною час ти ною відкри тих
еко сис тем, які ство рю ють цінність

для клієнтів. Щоб ви жи ти, стра хо ви -
ки по винні знай ти парт нерів, які мо -
жуть до по мог ти їм за до воль ни ти
пот ре би клієнтів і кон ку ру ва ти з
іншур те ха ми і ве ли ки ми тех ногіган -
та ми.

Фак тич но, в звіті Capgemini ви -
яв ле но, що інте рес стра ху валь ників
до по куп ки стра хов ки у ве ли ких тех -
но логічних ком паній збіль шив ся на
8% з січня по квітень 2020 ро ку, з 36%
до 44% відповідно. Бо роть ба з цією
тен денцією для тра диційних стра хо -
виків оз на чає більш ефек тив не за лу -
чен ня клієнтів, на дан ня но вих про -
дуктів і пос луг (нап рик лад, стра ху -
ван ня на ос нові ви ко рис тан ня) і ро бо -
ту з ефек тивністю, яка за без пе -
чуєть ся циф ро ви ми сис те ма ми, про -
це са ми і архітек ту рою.

Крім змін у по ведінці клієнтів,
COVID�19 та кож змістив пріори те ти
в ІТ�сфе ри, оскіль ки ком панії пе -
рейш ли на відда ле ну ро бо ту і об ме -
жи ли осо бис ту взаємодія, од но час но
ско ро тив ши свої бюд же ти. Раніше
звіт Novarica про ІТ�бюд же ти і про -
ек ти на 2020 рік по ка зав, що біль ше
50% стра хо виків пла ну ють нові сис -
те ми або серйозні поліпшен ня в пор -
та лах, бізнес�аналітиці та прог ноз ної
аналіти ки.

Зовсім не що дав но звіт Celent
"Стра хо ви ки оціню ють нові тех но -
логії" по ка зав, що ком панії прис ко -
рю ють роз гор тан ня циф ро вих тех но -
логій, щоб пе ре жи ти пан демію,
вклю ча ю чи інстру мен ти для спіль ної
ро бо ти (40%) і віде озв'язок (23%).
Стра хо ви ки чітко ро зуміють, що їм
потрібно більш ефек тив ну співпра цю
з парт не ра ми, щоб не відста ва ти від
серйоз них змін.

Інно вації відбу ва ють ся швид ше,
ніж будь�ко ли раніше, і інстру мен -
ти, які стра хо ва га лузь ви ко рис то -
вує для ви яв лен ня, дос ту пу, зв'яз ку
та співпраці з інши ми грав ця ми га -
лузі, ма ють бу ти вдос ко на лені. Хо ча
ос новні проб ле ми по чат ко вої "ди ле -
ми но ва то ра" все ще існу ють, стра -
хо ви ки сти ка ють ся з но вою ди ле -
мою в навігації і уп равлінні склад -
ним і фраг мен то ва ним рин ком інно -
вацій, щоб більш ефек тив но уп рав -
ля ти зміна ми в своїх ор ганізаціях.
Інно вації пе рет во ри ли ся в постійну
ро бо ту.

Прий шов час ско ре гу ва ти прак -
ти ку відкрит тя інно вацій і пе ре вер -
ши ти за гальні кон цепції в щось
більш відчут не і ре аль не, яке пот ре -
бує ефек тив ності.
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Євро комісія прий ня ла па кет про
циф рові фінан си, вклю ча ю чи стра тегію
та за ко но давчі про по зиції що до крип то -
ак тивів та циф ро вої стійкості, для кон -
ку рен то сп ро мож но го фінан со во го сек -
то ра ЄС, який на дає спо жи ва чам дос -
туп до інно ваційних фінан со вих про -
дуктів, за без пе чу ю чи при ць о му за хист
спо жи вачів і фінан со ву стабільність.
Цей па кет підтри мує праг нен ня ЄС до
віднов лен ня, зас но ва но му на циф ро во -
му пе ре ході. Циф рові фінан сові пос лу ги
мо жуть до по мог ти мо дернізу ва ти євро -
пейсь ку еко номіку в усіх сек то рах і пе -
рет во ри ти Євро пу в гло баль но го циф -
ро во го грав ця.

Роб ля чи пра ви ла більш дружніми
до циф ро вих тех но логій і без печ ни ми
для спо жи вачів, Комісія праг не ви ко -

рис то ву ва ти си нергію між інно ваційни -
ми стар та па ми і тра диційни ми грав ця -
ми на фінан со во му сек торі, усу ва ю чи
пов'язані з цим ри зи ки.

Однією з при чин прий нят тя но вої
стра тегії ста ла ак ту алізація важ ли вості
роз вит ку циф ро вих фінансів в зв'яз ку з
ри зи ка ми, що ви ни ка ють че рез
Covid�19. Так в перші тижні пан демії
ко ро на ви ру са ви ко рис тан ня фінан со -
вих зас то сунків в Європі зрос ло на 72%.
Про тя гом пан демії кількість кібе ра так
на фінан сові ус та но ви зрос ла на 38%.

Стра тегія циф ро во го фінан су -
ван ня вста нов лює за гальні нап рям ки
то го, як Євро па мо же підтри ма ти
циф ро ву транс фор мацію фінансів в
найб лижчі ро ки, ре гу лю ючи при ць -
о му свої ри зи ки.

У стра тегії виз на че но чо ти ри ос -
новні пріори те ти: усу нен ня фраг мен -
тації на єди но му циф ро во му рин ку,
адап тація нор ма тив но�пра во вої ба зи
ЄС для спри ян ня циф ро вим інно вацій,
спри ян ня фінан су ван ню на ос нові да -
них і усу нен ня проб лем і ри зиків,
пов'яза них з циф ро вою транс фор -
мацією, підви щен ня циф ро вої опе -
раційної стійкості фінан со вої сис те ми.

Ви ко рис тан ня циф ро вих фінансів
дасть пош товх євро пейсь ким інно -
ваціям та ство рить мож ли вості для
роз роб ки дос ко наліших фінан со вих
про дуктів для спо жи вачів, в то му
числі для лю дей, які в да ний час не
ма ють дос ту пу до фінан со вих пос луг.
Це відкри ває нові спо со би нап рямків
фінан су ван ня підприємствам ЄС,
зок ре ма, ма лим і се реднім.

Та ким чи ном, роз ви ток циф ро вих
фінансів бу де підтри му ва ти стра -
тегію віднов лен ня еко номіки Євро пи
і більш ши рокі еко номічні пе рет во -
рен ня. Це відкриє нові ка на ли для
мобілізації фінан су ван ня на
підтрим ку "Зе ле но го кур су" і "Но вої

Єврокомісія 24 вересня 2020 прийняла нову Стратегію
цифрових фінансів, яка є дорожньою картою для
Європейського Центрального Банку та всіх центробанків
ЄС в питаннях цифровизації.
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про мис ло вої стра тегії" для Євро пи.
Оскіль ки циф ро ве фінан су ван ня

прис ко рює транс кор донні опе рації, во но
та кож мо же по си ли ти інтег рацію фінан -
со вих ринків в банківсь кий со юз і со юз
ринків капіта лу і тим са мим зміцни ти еко -
номічний і ва лют ний нап рям ки Євро пи.

Силь ний і ди намічний євро пейсь кий
сек тор циф ро вих фінансів по си лить
здатність Євро пи зміцни ти відкри ту стра -
тегічну ав то номію в сфері фінан со вих пос -
луг і, в більш ши ро ко му сенсі, ре гу лю ва ти
і конт ро лю ва ти фінан со ву сис те му для за -
хис ту фінан со вої стабіль ності Євро пи і
ціннос тей.

Євро па є батьківщи ною успішних
фінтех�стар тапів і інно вацій, які зміню -
ють струк ту ру рин ку, ко ли все біль ше но -
вих гравців ста ють ак тив ни ми учас ни ка -
ми фінан со вих і стра хо вих ринків.

Пе ре ва ги Стра тегії:
� спо жи вачі от ри ма ють кращі фінан -

сові про дук ти;
� з'яв лять ся нові спо со би фінан су ван -

ня підприємств ЄС;
� підтрим ка "Стра тегії віднов лен ня

ЄС"; 
� інтег рація фінан со вих ринків в

рам ках Банківсь ко го со ю зу ЄС і Со ю зу
ринків капіта лу євро пейсь кої спіль но -
ти зав дя ки транс кор дон ним циф ро вим

фінан со вим по то кам;
� по си лен ня спро мож ності Євро пи

ут ри му ва ти і по си лю ва ти відкри ту
стра тегічну ав то номію в сфері фінан -
со вих пос луг.

Крім усь о го іншо го, для по до лан ня но -
вих вик ликів Стра тегія циф ро вих
фінансів пе ред ба чає ство рен ня чітких і
зро зумілих пра вил ЄС для крип то ак тивів
і ви ко рис тан ня євро пейсь ко го пас пор та
для них з надійни ми за хис ни ми еле мен та -
ми для за хис ту спо жи вачів та за без пе чен -
ня фінан со вої стабіль ності, про су ван ня
обміну да ни ми між ком паніями фінан со -
во го сек то ра ЄС і за йо го ме жа ми, нові
жорсткі пра ви ла циф ро вий опе раційної
стійкості, яка вклю чає якість прог рам но го
ко ду, а та кож на дан ня наг ля до вим ор га -
нам но вих інстру ментів для за побіган ня
ри зиків у фінан совій сис темі.

За ко но давчі про по зиції що до крип -
то ак тивів та їх ви ко рис тан ня

Комісія про по нує струк ту ру крип то -
ак тивів, що доз во ляє впро вад жу ва ти
інно вації та ким чи ном, щоб збе рег ти
фінан со ву стабільність і за хис ти ти інвес -
торів. Крип то ак ти ви мо жуть слу жи ти
клю чем дос ту пу до пос лу ги, мо жуть спри -
я ти пла те жам або мо жуть бу ти роз роб -

лені як фінан сові інстру мен ти.
Євро комісія розрізняє крип то ак ти ви,

які вже ре гу лю ють ся за ко но да в ством ЄС,
і інші крип то ак ти ви. Перші бу дуть як і
раніше підпа да ти під дію існу ю чо го за ко -
но да в ства, але Комісія про по нує пілот ний
ре жим для рин ко вих інфра ст рук тур, які
хо чуть спро бу ва ти тор гу ва ти і про во ди ти
тран закції з фінан со ви ми інстру мен та ми
в формі крип то ак тивів. Це по вин но доз во -
ли ти учас ни кам рин ку і ре гу лю ючим ор -
га нам от ри ма ти досвід ви ко рис тан ня бірж
DLT, які бу дуть тор гу ва ти або за пи су ва ти
акції або облігації в циф ро вий реєстр.

Для раніше не ре гуль о ва них крип то -
ак тивів, вклю ча ю чи "стей блкоїни",
Комісія про по нує індивіду аль ний ре жим.
Про по но ва ний рег ла мент вста нов лює су -
ворі ви мо ги до емітентів крип то ак тивів в
Європі і пос та чаль ни кам пос луг крип то -
ак тивів, ба жа ю чим по да ти за яв ку на
дозвіл для на дан ня своїх пос луг на єди но -
му рин ку.

За хисні за хо ди вклю ча ють ви мо ги
до капіта лу, зберіган ня ак тивів,
обов'яз ко ву про це ду ру по дачі скар ги,
дос туп ну для інвес торів, і пра ва інвес -
то ра що до емітен та.

За ко но дав ча про по зиція по нор ма -
тив но�пра вовій базі ЄС в сфері циф ро вої
опе раційної стійкості

Постійно зрос та ю ча за лежність
фінан со во го сек то ра від прог рам но го за -
без пе чен ня і циф ро вих про цесів оз на чає,
що ри зи ки інфор маційно�ко мунікаційних
тех но логій (ІКТ) при та манні фінан сам.
То му Комісія про по нує всім фірмам га -
ран ту ва ти, що во ни мо жуть про тис то я ти
всім ви дам збоїв і заг роз. Бан ки, стра хо ви -
ки, фон дові біржі, клірин гові па ла ти, а та -
кож фінтех�ком панії по винні бу дуть дот -
ри му ва ти ся су во рих стан дартів для за -
побіган ня і об ме жен ня впли ву інци дентів,
пов'яза них з ІКТ. Комісія та кож вста нов -
лює сис те му наг ля ду за пос та чаль ни ка ми
пос луг (та ки ми як Big Tech), які на да ють
хмарні об чис лен ня фінан со вим ус та но вам. 

Онов ле на стра тегія су час них і без -
печ них роздрібних пла тежів

Стра тегія роздрібних пла тежів для ЄС
спря мо ва на на по даль ший роз ви ток євро -
пейсь ко го платіжно го рин ку, щоб Євро па
мог ла пов ною мірою от ри ма ти ви го ду з
інно вацій і мож ли вос тей, які відкри ває
циф ро ви зація. Стра тегія спря мо ва на на
ство рен ня умов роз вит ку миттєвих пла -
тежів і платіжних рішень в масш та бах ЄС;
за хист спо жи вачів і за без пе чен ня без пе ки
платіжних рішень; і змен шен ня за леж -
ності Євро пи від ве ли ких гло баль них
гравців в цій сфері.
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Стра хо ва га лузь відо ма зат рим ка ми з
впро вад жен ням новітніх пе ре до вих тех -
но логій і мобіль них зас то сунків. Стра ху -
ван ня, яке "заг руз ло" у пра ви лах та ар -
хаїчних сис те мах, істо рич но досі роз ви ва -
ло ся повіль но. Всь о го за ос танні кіль ка
років ста ло оче вид но, що відбу ваєть ся
пов ний пе рехід до індустрії циф ро во го
стра ху ван ня.

Але як це виг ля дає? Такі функції, як
он лайн�чат, пор та ли са мо обс лу го ву ван ня
клієнтів і он лайн�реєстрація пре тензій,
ста ли мож ливі зав дя ки прог ра мам і тех -
но логіям циф ро во го стра ху ван ня, які
постійно зрос та ють і роз ши рю ють ся.

Од нак для по чат ку стра хові ком панії
по винні впро ва ди ти де які тех но логічні ос -
но ви циф ро во го стра ху ван ня.

Штуч ний інте лект
Artificial intelligence (АІ), мож ли во, є

ос но вою мож ли вос тей циф ро во го стра ху -
ван ня. Циф ро ве стра ху ван ня бу ло роз -
роб ле но з ура ху ван ням швид кості і масш -
та бо ва ності, а штуч ний інте лект ро бить
мож ли ви ми миттєві об чис лен ня, об роб ку і
зв'язок для стра хо вих ком паній. У своєму
зас то су ванні АІ в стра ху ванні впли не на
де які з ос нов них функцій га лузі, в то му
числі на ан де рай тинг пре тензій, про лон -
гації, мар ке тинг та ут ри ман ня клієнтів.

Унікаль ним в сфері стра ху ван ня АІ
ро бить ба ланс між функціями ме ханічно -
го стра ху ван ня і індивіду аль ним обс лу го -
ву ван ням. Су часні спо жи вачі хо чуть
швид кості, але во ни та кож хо чуть, щоб їх
ціну ва ли. Штуч ний інте лект доз во ляє
стра хо ви кам на да ва ти клієнтам пос лу ги з
блис ка вич ною швидкістю.

Ма шин не нав чан ня
Ма шин не нав чан ня (machine learning)

технічно є різно ви дом штуч но го інте лек -
ту, але це ок ре ма унікаль на час ти на опе -
рації циф ро во го стра ху ван ня. У міру то го,
як стра хо ви ки пе ре хо дять на мобільні
зас то сун ки і пор та ли са мо обс лу го ву ван ня
для клієнтів, ма шин не нав чан ня не тіль ки
ро бить це мож ли вим, а й ви ко рис то вує їх
у інстру мен тах збо ру і аналізу клю чо вих
да них для стра хо виків. Ма шин не нав чан -
ня ав то ма ти зує тра диційно роз тяг нуті за
ча сом функції стра ху ван ня, такі як об роб -
ка стра хо вих ви падків, за ра ху нок ви ко -
рис тан ня заз да легідь зап рог ра мо ва них
да них, ал го ритмів і да них, яки ми обміню -
ють ся клієнти, для ав то ма тич но го обс лу -
го ву ван ня їх в най важ чий мо мент.

Інтер нет ре чей
У стра ховій га лузі дані � це все; во ни

до по ма га ють ке ру ва ти ан де рай тин гом,
ціно ут во рен ням, поліса ми. За до по мо гою
Інтер не ту ре чей (IoT) стра хо ви ки мо жуть
зби ра ти ма су фак тич них да них про
клієнтів в ре жимі ре аль но го ча су і ви ко -
рис то ву ва ти їх для кра що го інфор му ван -
ня профілів і пок рит тя � і навіть для ви яв -
лен ня по тенційних ви падків шах рай ства.

От же, які підклю чені тех но логії
піджив лю ють бум да них циф ро во го стра -
ху ван ня? Нап рик лад, те ле ма ти ка � це но -
вий інстру мент, який стра хові ком панії
ви ко рис то ву ють для моніто рин гу та ких
ак тивів, як ван тажівки, ав то мобілі або
важ ке об лад нан ня, а та кож для підви щен -
ня точ ності їх охоп лен ня і ав то ма ти зації
збо ру да них. Клієнти, зви чай но, по винні
по го ди ти ся, але лю ди го тові діли ти ся та -
ки ми да ни ми, щоб за о ща ди ти на щомісяч -
них стра хо вих внес ках.

Очікуєть ся, що по ши рен ня прист роїв
з підтрим кою IoT бу де рос ти, і в звіті про
стра ху ван ня Connected Insurance Report,

підго тов ле но му ком панією Insurance
Nexus, йдеть ся, що в 2020 році бу де від 30
до 50 міль ярдів прист роїв, що з'єдну ють
май же всі ас пек ти пов сяк ден но го жит тя.
Ши ро ке ви ко рис тан ня ро зум них прист -
роїв в бу дин ку, ав то мобілі, або навіть в ме -
ди цині � ще од на мож ливість для стра хо -
виків ско рис та ти ся мож ли вос тя ми циф -
ро во го стра ху ван ня.

Ве ликі дані і аналіти ка
Єди на найбіль ша пе ре ва га мож ли вос -

тей циф ро во го стра ху ван ня, крім швид -
кості і за до во ле ності клієнтів, � це ге не ру -
ван ня, аналіз і ви ко рис тан ня да них. Всі ці
циф рові тех но логії ге не ру ють Big Data �
дані, які містять біль шу кількість різно -
манітних па ра метрів, що над хо дять в
зрос та ю чо му об сязі з усе біль шою
швидкістю � важ ливі гігантські на бо ри да -
них, що містять більш ко рис ну інфор -
мацію. Всі ці дані доз во ля ють стра хо ви кам
кра ще зро зуміти по ведінку клієнтів і ри -
зи ки, ніж будь�ко ли раніше.

Ко ли во ни зас то со ву ють ся, дані є
найбіль шим ак ти вом кож ної стра хо вої
ком панії. Щоб пра виль но ви ко рис то ву ва -
ти ці дані, стра хо ви кам потрібні надійні
аналітичні сис те ми, які по ка зу ють пов ну
кар ти ну їх бізне су і своїх клієнтів, от ри -
му ю чи дані з безлічі розрізне них сис тем і
об'єдну ю чи їх в цінні відо мості. Стра хо ви -
ки, які мо жуть опе ра тив но ви ко рис то ву -
ва ти на явні у них дані, щоб поліпши ти свої
існу ючі про по зиції або прис ко ри ти ви ве -
ден ня на ри нок но вих про дуктів, от ри ма -
ють найбільші ви го ди від циф ро во го стра -
ху ван ня.

Мож ли вості SaaS
Го во ря чи про швидкість, мож ли вості

циф ро во го стра ху ван ня прос то циф рові,
то му не має сен су розміщу ва ти ці нові
рішен ня ло каль но. Щоб мак си маль но ви -
ко рис то ву ва ти по тенціал усіх ви ще заз на -
че них інстру ментів, більшість оциф ро ва -
них стра хо вих ком паній ви ко рис то ву ють
рішен ня на ос нові SaaS, яке за без пе чує
хос тинг, підтрим ку і ре сур си для всіх
інстру ментів і зас то сунків циф ро во го
стра ху ван ня.

SaaS � це од на з форм хмар них об чис -
лень, мо дель обс лу го ву ван ня, при якій пе -
ре дп лат ни кам на даєть ся го то ве прог рам -
не за без пе чен ня, яке повністю обс лу го вує
про вай дер.

Ро зуміння дос туп них варіантів і впро -
вад жен ня тех но логій, що відповіда ють
очіку ван ням і пот ре бам їх клієнтів, доз во -
лить стра хо ви кам пе рей ти на циф ро ве
стра ху ван ня.

Öèôðîâ³çàö³ÿ
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Італійсь ка стра хо ва ком панія
Generali ого ло си ла про парт не р ство з
Allfinanz, дочірнь ою іншур тех�ком -
панієй пе ре ст ра хо ви ка Munich Re, яка
до по мо же підви щи ти точність рішень
по стра ху ван ню жит тя, доз во ля ю чи ав -
то ма тич но уп рав ля ти за яв ка ми у всь о -
му світі. 

Allfinanz SPARK � но вий хмар ний
сервіс, циф ро вий ан де рай тинг і
аналітичні рішен ня по стра ху ван ню
жит тя від Munich Re, які доз во ля ють
стра хо ви ку швид ше прий ма ти обґрун -
то вані рішен ня, ма ю чи дос туп до но вих
дже рел да них та аналітич ної інфор -
мації. 

Зав дя ки ав то ма тичній сис темі ан -
де рай тин гу і мож ли вос тям SPARK за
ра ху нок оциф ров ки і ви ко рис тан ня
штуч но го інте лек ту стра хо вик змо же
ско ро ти ти кількість ру тин них справ.
Стра хо вик ав то ма ти зує ко жен етап
про це су по дачі за яв ки на стра ху ван ня
жит тя, ук ла да ю чи конт рак ти за хви ли -
ни, а не за тижні.

Парт не р ство Generali та кож оз на -

чає, що стра хо вик мо же по до ла ти зат -
рим ки, з яки ми раніше зіштов ху ва ли ся
стра ху валь ни ки, а та кож за без пе чи ти
уз год женість на всіх 50 рин ках по всь о -
му світу.

Стра хо ви ку важ ли во за без пе чи ти
ан де рай тинг в точ ках про дажів і прис -
ко ри ти про цес про дажів для бізне су
що до за хис ту. Прог рам не за без пе чен ня
Munich Re доз во лить про во ди ти комп -
ле кс ну аналіти ку, щод ня підтри му ю чи
ан де рай терів і дист риб'юторів. 

Індустрія стра ху ван ня жит тя роз -
ви ваєть ся, і стра хо ви ки, які ви ко рис то -

ву ють новітні тех но логії, мо жуть звер -
та ти ся до клієнтів но ви ми та інно -
ваційни ми спо со ба ми, одер жу ю чи кон -
ку ре нт ну пе ре ва гу. ALLFINANZ
SPARK доз во ляє фірмам ви ко рис то ву -
ва ти досвід циф ро во го ан де рай тин гу
швид ше, ніж будь�ко ли раніше, на да ю -
чи пос лу ги, не обхідні для за лу чен ня
но вих клієнтів і но вих ринків.

У липні Munich Re Automation
Solutions ого ло си ла про парт не р ство з
Generali Indonesia для пос тав ки сво го
рішен ня SPARK, а в 2016 році ста ла
парт не ром Generali Slovenia.

Allfinanz SPARK äîïîìîæå Generali àâòîìàòèçóâàòè
ïðîöåñ àíäåðàéòèíãó ç³ ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

Іншур тех�стар тап Hippo Insurance
за лу чив $150 млн. в рам ках но во го ра ун -
ду фінан су ван ня, в ре зуль таті чо го йо го
оцінка скла ла $1,5 млрд. 

Но ве фінан су ван ня бу де ви ко рис та не
для роз ши рен ня бізне су, най му но вих
співробітників, інвес тицій в тех но логічні
опе рації ком панії, а та кож для підтрим ки
прид бан ня стра хо вої ком панії. Ком панія
Hippo пос та ви ла ме ту охо пи ти 95% до -
мов лас ників США в нас туп но му році.

Hippo ви ко рис то вує тех но логії для
оцінки бу дин ку під час про це су адап тації
і ви ко рис то вує такі функції, як теп лові та
су пут ни кові зоб ра жен ня, для відсте жен -

ня змін у влас ності до мов лас ни ка з пли -
ном ча су. У нь о го та кож є прог ра ма ро -
зум но го бу дин ку � ком панія бу де на да ва -
ти до мов лас ни кам IoT�прист рої ро зум -
но го бу дин ку, які бу дуть по пе ред жа ти їх
про такі речі, як витік во ди.

До но вих інвес торів в ра унді серії E
приєдна ли ся FinTLV Ventures, Ribbit
Capital, Dragoneer Investment Group і
Innovius Capital. В ос танній раз ком панія
за лу ча ла гроші в липні 2019 ро ку за до по -
мо гою серії D вартістю $100 млн., очо лю -
ва ної вен чур ною ком панією Bond. 

Hippo под воює своє зрос тан ня
стра хо вих премій. Ком панія ого ло си ла

про пла ни прид бан ня Spinnaker
Insurance Company і, згідно із за я вою,
має аг ре сив ний план най му
співробітників для своєї штаб�квар ти -
ри в Па ло�Аль то, а та кож для офісів в
Остіні і Дал ласі. Він та кож бу де роз -
ши рю ва ти свою при сутність в Остіні за
ра ху нок но во го кам пу су, який мо же
вмісти ти до 310 співробітників. 

Ком панія за яв ляє, що по ча ла про да -
ва ти свої стра хові поліси до мов лас ни кам
в 2017 році в Каліфорнії і те пер дос туп на
в 29 шта тах.

За реєстро ва не зрос тан ня про дажів
на 60% в порівнянні з ана логічним
періодом ми ну ло го ро ку в дру го му квар -
талі 2020 ро ку � це те, що Hippo про дов -
жує за без пе чу ва ти стра хов ка ми лю дей,
що за ли ши ли ся вдо ма під час пан демії
COVID�19. Згідно із за я вою, за ос танній
рік стра хові премії ком панії ви рос ли до
$270 млн., що на 140% біль ше, ніж ро ком
раніше.

Hippo вхо дить в чис ло стра хо вих
тех но логічних іншур тех�ком паній, які
наб ра ли обертів в ос танні ро ки. Зовсім
не дав но ста ла публічною ком панією
Lemonade, яка про по нує стра хов ку до -
мов лас ни кам, орен да рям та влас ни кам
до машніх тва рин. 

²íøóðòåõ Hippo îòðèìàâ ùå $150 ìëí. â³ä ³íâåñòîð³â
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Ми ну ло біль ше 10�ти місяців з тих
пір, як пан демія ко ро на ви ру са пос та -
ви ла світ в ре жим ізо ляції, але все як і
раніше не зовсім нор маль но. Це прав -
да, гло баль на кри за в га лузі охо ро ни
здо ров'я приз ве ла до важ ких часів для
всіх, але во на та кож про де мо н стру ва ла
на шу стійкість і адап тивність.

Наші улюб лені рес то ранні стра ви і
про дук ти дос тав ля ють ся пря мо до нас.
Ба га то шкіл за ли ша ють ся зак ри ти ми,
але он лайн�кла си відкриті для нав чан -
ня. Навіть му зичні вис ту пи та кон цер -
ти ста ли вірту аль ни ми зав дя ки Twitch
і Fortnite.

Від охо ро ни здо ров'я до дог ля ду за

во лос сям, від роздрібної торгівлі до не -
ру хо мості � га лузі заз на ли швид ко го
пе рет во рен ня в мо де лях бізне су і пос -
луг, щоб адап ту ва ти ся до цієї но вої ре -
аль ності.

Стра хові ком панії та кож по винні
прис ко ри ти транс фор мацію, щоб
підго ту ва ти ся до ра ди каль них змін з
при во ду то го, як ми за раз жи ве мо.

Стра хо ви ки дав но на ма га ють ся
знай ти найбільш ефек тив не ви ко рис -
тан ня но вих ши ро ких мож ли вос тей об -
роб ки да них і тех но логій, які у нас є, а
та кож не обхідність виз на чен ня
пріори тетів сис тем, які фор му ють
більш без печ ну по ведінку і спіль но ти.

Стра хо ви ки мо жуть і по винні ви ко рис -
то ву ва ти дані і InsurTech, щоб в кінце -
во му підсум ку підви щи ти без пе ку для
всіх у пост пан демічно му світі, від за -
хис ту на ших бу динків до мінімізації
ри зиків на до розі, не ка жу чи вже про
поліпшен ня на шо го фізич но го бла го по -
луч чя. Для ць о го стра хо ви кам не -
обхідно зно ву за без пе чи ти впев неність
в не виз на че но му світі, а та кож по ду ма -
ти про те, як зро би ти стра ху ван ня
"пре вен тив ним", а не та ким, що тіль ки
ре а гує на наслідки.

З са мо го по чат ку індустрія стра ху -
ван ня підтри му ва ла лю дей і
підприємства під час криз і стихійних
лих, за без пе чу ю чи без печ ну га вань,
щоб уник ну ти не без пек в нес покійних
во дах.

Але стра хо ва га лузь бу ла за хоп ле -
на зне наць ка ко ро навіру сом. Від пре -
тензій про пе ре ри ван ня бізне су до ко -

Страховики можуть бути "безпечною гаванню" для людей в часи
невизначеності, але вони повинні змінити очікування і
переосмислити свої пропозиції.
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лек тив них по зовів по стра хо вих внес -
ках на ав то мобілі � наслідки гло баль ної
пан демії про би ли дірки в обіцянці
стра хо виків бу ти "без печ ною га ван ню"
в шторм.

Будь то праг нен ня до про зо рості
що до вар тості ри зи ку або на дан ня еко -
сис те ми інших пе ре ваг, спо жи вачі хо -
чуть біль шо го від сво го стра ху ван ня, а
стра хові ком панії не завж ди за до воль -
ня ють ці пот ре би. Згідно з не давнім
опи ту ван ням, про ве де ним JD Power,
до кри зи в га лузі охо ро ни здо ров'я 77%
по купців ав то ст ра ху ван ня або ак тив но
здійсню ва ли по куп ки, або заз на ли
несп ри ят ли вих подій, що спо ну ка ло їх
ку пи ти про дукт но во го пос та чаль ни ка.
Те пер по ло ви на клієнтів ав то ст ра ху -
ван ня пла ну ють або ско ро ти ти стра хо -
ве пок рит тя, або пе рек лю чи ти ся на
іншо го стра хо ви ка для зни жен ня вит -
рат.

От же, що за раз мо жуть зро би ти
стра хо ви ки і їх парт не ри, щоб вип ра -
ви ти курс сво го бізне су для то го, щоб
впи са ти ся в но ву нор му?

Як і в ба гать ох інших га лу зях, стра -
ху ван ня повіль но зміню ва ло ся і впро -
вад жу ва ло нові циф рові мож ли вості і
пе рет во рен ня. Од на з важ ли вих при -
чин по ля гає в то му, що стра ху ван ня зо -
се ред же но на без пеці тіль ки як на ре -
акції, ко ли трап ляєть ся щось по га не.

Щоб по си ли ти здатність за без пе чу -
ва ти "без печ ну га вань" у пост пан -
демічно му світі, стра хо ви ки по винні
те пер об'єдна ти ся нав ко ло да них і тех -
но логій, щоб не тіль ки ско ро ти ти вит -
ра ти або до по мог ти лю дям в разі не пе -
ред ба че них обс та вин, а й спо ну ка ти
клієнтів ви ро би ти більш без печні звич -
ки. Крім до по мо ги лю дям у відшко ду -
ванні гро шо вих збитків після ав то -
мобіль ної аварії, стра хо ви ки по винні
ви ко рис то ву ва ти підклю чені тех но -
логії, щоб повідом ля ти водіїв про
шкідливі звич ки за кер мом або
повідом ля ти членів їх сімей за до по мо -
гою повідом лень в ре аль но му часі, ко ли
во ни бла го по луч но до ся га ють місця
приз на чен ня. Роб ля чи та ким чи ном,
стра хо ви ки мо жуть не тіль ки зно ву за -
без пе чи ти ре аль ну цінність, але й га -
лузь мо же роз ви ва ти свої про по зиції,
щоб ста ти час ти ною на шо го по пе -
реднь о го і стабіль но го бла го по луч чя.

У ме ди цині лікарі ка жуть, що
профілак ти ка � завж ди кращі ліки. Ба -
га то в чо му стра хо ви ки те пер дот ри му -
ють ся ре цеп ту більш без печ но го світу.

Стра хо ви ки мо жуть от ри ма ти уро -

ки з пан демії в ре жимі ре аль но го ча су з
ши ро ки ми мож ли вос тя ми об роб ки да -
них, оскіль ки во ни адап ту ють ся для
найк ра щої підтрим ки клієнтів.

Те ле ма ти ка для смарт фонів � це но -
вий ре сурс, який мож на ви ко рис то ву -
ва ти спеціаль но для фор му ван ня більш
без печ них зви чок клієнтів. По ду май те
не тіль ки про по ведінку водія за до по -
мо гою повідом лень зі смарт фо на, зас -
но ва них на штуч но му інте лекті і ма -
шин но му нав чанні, � але та кож про
повідом лен ня сімей і відправці по пе -
ред жень про до по мо гу відра зу ж, ко ли
відбу ваєть ся аварія.

Сь о годні стра хові тех но логії біль -
ше, ніж "циф ро вий свідок", во ни по -
винні діяти як "циф рові до зорні" і
відігра ва ти ак тив ну роль в за без пе -
ченні без пе ки спо жи вачів.

Стра ху ван ня та кож має ви ко рис то -
ву ва ти ве ли чезні мож ли вості ме реж
пе ре дачі да них, нап рик лад, підклю -
чен ня по бу то вих дат чиків до сис те ми
без пе ки, в той час, ко ли дос туп до
інфор мації про те, що все в по ряд ку
важ ли вий як ніко ли. Нап рик лад, вкрай
важ ли во за побігти збитків у до мов лас -
ників під час пан демії. За раз, як ніко ли
раніше, бу ди нок � наш при ту лок. Пош -
код жен ня бу дин ку від во ди, по жежі
або крадіжки мо же ма ти ка та ст рофічні
наслідки, оскіль ки сім'ям за ли шаєть ся
мен ше місць, ку ди мож на піти в разі,
як що їх бу ди нок ста не неп ри дат ним
для жит ла. Що це оз на чає для стра ху -
ван ня?

Стра хо ви ки жит ла те пер співпра -
цю ють з охо рон ни ми ком паніями, на -
да ю чи зниж ки на ці пос лу ги і сте жа чи
за тим, щоб у стра ху валь ни ка був сти -
мул вста нов лю ва ти дат чи ки. Ці дат чи -
ки про дов жу ють ста ва ти все більш
дос ко на ли ми, на да ю чи інфор мацію про
бу ди нок для за побіган ня та ких подій,
як витік во ди, зби ток від по жежі,
крадіжка і ба га то іншо го. Про пи су ю чи
стра ху валь ни кам пра вильні тех но логії
для за без пе чен ня біль шої без пе ки бу -
дин ку і за без пе чен ня спо кою, стра хо -
ви ки за без пе чу ють профілак тич ну
без пе ку і еко номічну ефек тивність для
всіх за лу че них сторін (стра хо виків, і
стра ху валь ників).

Ви ко рис тан ня InsurTech обіцяє
стра хо ви кам не тіль ки мож ливість
стабілізу ва ти ся після гло баль ної кри зи
в га лузі охо ро ни здо ров'я, а й пе рег ля -
ну ти свої стра хові про по зиції для пост -
пан демічно го світу.

Уявіть на мить, як це бу ти праців -

ни ком на пе ре довій під час гло баль ної
кри зи в га лузі охо ро ни здо ров'я. Ко жен
день чо ловіки і жінки підда ють се бе
ри зи ку, щоб підтри му ва ти в ро бо чо му
стані ос новні пос лу ги, такі як про дук ти
хар чу ван ня, дос тав ка по си лок, охо ро -
ну здо ров'я і ба га то іншо го. Про те,
навіть в прог ре сив них мо де лях ав то ст -
ра ху ван ня з оп ла тою в міру ви ко рис -
тан ня їх ка ра ють за те, що во ни самі
наш ко ди ли собі, щоб наші спіль но ти
про дов жу ва ли підтри му ва ти життє -
діяльність.

Нез ва жа ю чи на те, що сь о годні на
до ро гах мен ше ма шин, лю ди їздять ще
швид ше і без печніше, ніж раніше. І
зно ву старі мо делі стра ху ван ня не за -
до воль ня ють пот ре би стра хо виків. І
зно ву стра ху ван ня те пер дає ре цепт до
без печнішо го світу, як що га лузь го то ва
прий ня ти зміни.

Те ле ма ти ка і мо делі стра ху ван ня,
зас но вані на по ведінці, є клю чем як до
більш спра вед ли вих умов полісів, так
і до більш без печ но го водіння. Ви ко -
рис то ву ю чи нові смарт фо ни і бор тові
тех но логії, водії мо жуть в ре аль но му
часі от ри му ва ти відгу ки про свої дії
за тиж день, щоб убез пе чи ти се бе під
час водіння. У цій мо делі стра ху валь -
ни ки от ри му ють ви на го ро ду за те, що
во ни фак тич но є більш без печ ни ми
водіями. 

Для стра ху валь ників�батьків це
мо же оз на ча ти кра ще ро зуміння не -
без печ ної по ведінки при водінні і йо го
поліпшен ня або впев неність в то му,
що їх підлітки зна хо дять ся в без пеці
за кер мом. Стра хо ви ки, в свою чер гу,
мог ли б ви на го род жу ва ти без печ ний
рух більш низь ки ми вит ра та ми.

По ки світ на ма гаєть ся бо ро ти ся з
ко ро навіру сом, стра хо ви ки по винні пе -
ре ос мис ли ти роль стра ху ван ня і пе -
рей ти від ре а гу ван ня до профілак ти ки.
Сь о годні бізнес�мо дель стра ху ван ня
обер таєть ся нав ко ло ут ри ман ня � і
більш спра вед ливі, зас но вані на тех но -
логіях мо делі ціно ут во рен ня є но вою
стра тегією ут ри ман ня клієнтів. Це оз -
на чає ви ко рис тан ня ши ро ких мож ли -
вос тей пе ре дачі да них, те ле ма ти ки,
тех но логічних парт нерів і ба га то чо го
іншо го, щоб на да ти біль ше пре вен тив -
них ре сурсів без пе ки по ряд зі спо коєм
для стра ху валь ників.

Стра хо ви ки мо жуть ство ри ти но ву
ка те горію для стра ху ван ня, яке не
тіль ки за без пе чує "без печ ну га вань", а
й фак тич но до по ма гає зро би ти світ
більш без печ ним.
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Блок чейн став по пу ляр ним в різних
га лу зях. Йо го клю чо ва пе ре ва га � мож -
ливість за без пе чи ти без пе ку да них, що
зберіга ють ся в нь о му. Дос туп до цієї
інфор мації не мож ли вий з од но го вуз ла, а
самі дані крип тог рафічно за хи щені. То му
блок чейн на ба га то складніше зла ма ти і
внес ти ко рекцію заднім чис лом. Сь о годні
блок чейн ак тив но ви ко рис то вуєть ся для
ор ганізації обміну інфор мацією, як пра ви -
ло, в ба га тос то ронніх бізнес�про це сах.
Раніше для уз год жен ня всіх дій і до ку -
ментів кож но му з учас ників не обхідно бу -
ло інтег ру ва ти ся в інфор маційні сис те ми
один од но го. 

Дов гий час роз ви ток тех но логії стри -
му ва ла її віднос но низь ка про дук тивність.
Але блок чей ни чет вер то го і п'ято го по -
колінь вже здатні об роб ля ти кіль ка со тень
ти сяч тран закцій в се кун ду. Крім то го, су -
часні плат фор ми мо жуть ви ко рис то ву ва -
ти для об роб ки да них інші тех но логії � big
data, Hadoop.

Зав дя ки блок чей ну на ро див ся
смарт�конт ракт. Після підпи сан ня сто ро -
на ми конт ракт зберігаєть ся у блок чейні і
всту пає в си лу. Ком панії, які взаємодіють
за до по мо гою роз поділе них реєстрів, ма -
ють мож ливість спіль но онов лю ва ти дані,
ко ри гу ва ти оди ниці виміру, ро би ти пе ре -
ра ху нок. Пов на ав то ма ти зація роз ра -
хунків і взаємна довіра до вне се них да них
роб лять смарт�конт ракт все більш по пу -
ляр ним в гло бальній торгівлі.

Стра хо вий ри нок дов гий час ма ло ціка -
вив ся блок чей ном, тут ви ко рис то ву ва ли ся
інші тех но логії для циф ровізації бізне су.
Са мо со бою нап ро шуєть ся ви ко рис тан ня
смарт�конт рактів для ав то ма ти зації вип -

ла ти стра хо вих відшко ду вань і ство рен ня
p2p�плат форм, на яких стра ху ван ня
здійсню ва ло ся б без по се ред ників. Од нак
ре алізація подібних про ектів наш тов -
хуєть ся на ряд труд нощів, і не тіль ки
технічно го ха рак те ру. Нап рик лад, ав то ма -
ти зація вип лат стра хо вих відшко ду вань
по вин на вик лю чи ти не обг рун то вані відмо -
ви у вип латі. Але такі кей си вже ав то ма ти -
зо вані. Тоді пи тан ня в то му, наскіль ки
блок чейн�тех но логія де шев ша, ніж існу -
ючі інстру мен ти.

Мож ли вості, які мо же да ти но ва тех но -
логія, ро бить впро вад жен ня роз поділе них
реєстрів в га лузі ли ше пи тан ням ча су. Для
стра хо во го рин ку кри тич ним є бо роть ба з
шах рай ством � оформ лен ням стра хо вих
конт рактів заднім чис лом. Тут блок чейн
доз во ляє повністю усу ну ти мож ливість
підроб ки до ку ментів не доб ро совісни ми
парт не ра ми та аген та ми.

Про су ван ня роз поділе них реєстрів
стри муєть ся відсутністю ти по вих рішень,
ме то до логій впро вад жен ня та кра щих
прак тик, які уск лад ню ють ма со ву інтег -
рацію. Та кож у ви пад ку з блок чей ном
особ ли во силь но висвічуєть ся проб ле ма
циф ро во го роз ри ву: у підприємств різні
рівні циф ро вої зрілості як з точ ки зо ру
тех но логії, так і в кон тексті го тов ності
транс фор му ва ти бізнес. На рівні ма лих і
се редніх підприємств, най частіше є проб -
ле ми, пов'язані з "клап ти ко вою" ав то ма ти -
зацією, відсутністю не обхідних ком пе -
тенцій і ре сурсів.

Найбільш ре алістич ним ба чить ся ви -
ко рис тан ня цих тех но логій в тих сфе рах,
де рівень інфор ма ти зації по ки не ду же ви -
со кий, і доціль но бу ду ва ти плат фор му

цілком з ну ля. Нап рик лад, це мож на ро би -
ти у пе ре ст ра ху ванні при ство ренні но вих
пе ре ст ра ху валь них пулів або для ав то ма -
ти зації ро бо ти вже діючих.

Практичні кей си зас то су ван ня блок -
чейн�тех но логій в стра ху ванні

Екс пе ри мен тальні про ек ти раніше за -
пус ка ли ся, але в 2020 році ри нок прор ва ло.
Півден но ко рейсь кий стра хо вий гігант KB
Insurance ви ко рис то вує тех но логію роз -
поділе них реєстрів для роз сил ки мобіль -
них повідом лень. Про ект спря мо ва ний на
зни жен ня вар тості пош то вих відправ лень
та підви щен ня якості обс лу го ву ван ня
клієнтів. Спо чат ку про ект бу де орієнто ва -
ний на ри зи ко ве стра ху ван ня.

KB Insurance, дочірня ком панія KB
Financial Group, найбіль шо го бан ку в
Південній Ко реї, заз ви чай відправ ляє
своїм клієнтам повідом лен ня про важ ли ву
інфор мацію, та ку як май бутні стра хові
пла тежі і зміни в до го во рах стра ху ван ня.
Стра хо вик бу де порівню ва ти інфор мацію
своїх клієнтів з інфор мацією про підпис ку
ко рис ту ва ча KT. Пос лу га бу де не о бов'яз -
ко вою для клієнтів. Ви ко рис то ву ю чи блок -
чейн�тех но логію, стра хо вик змо же зв'язу -
ва ти ся з клієнта ми, навіть ко ли во ни
зміню ють свої но ме ри.

На весні 2020 ро ку Комісія з фінан со во -
го наг ля ду Тай ва ню схва ли ла вип ро бу ван -
ня но во го блок чейн�про ек ту стра ху ван ня.
11 стра хо вих ком паній, що бе руть участь в
Аль янсі Preservation / Claims Alliance
Chain: Xinguang Life, Cathay Life, Taiwan
Life, Nanshan Life, Fubon Life, Yuanta Life,
China Life, Global Life Insurance, First Gold
Life Insurance, Cathay Property Insurance і
Fubon Property Insurance. До цієї ініціати -
ви та кож приєдна ла ся Ки тайсь ка
асоціація стра ху ван ня жит тя. Тес то вий
період поч неть ся з 1 лип ня і три ва ти ме
шість місяців.

Те пер клієнт мо же онов лю ва ти інфор -
мацію ли ше один раз. Після пред'яв лен ня
за пи ту по стра хо во му полісу од но го з
учас ників аль ян су сис те ма смарт�конт -
рак ту ав то ма тич но повідо мить інші ком -
панії, щоб во ни мог ли при не обхідності са -
мостійно розібра ти ся в інци денті. Об'єдна -
на плат фор ма, та ким чи ном, зни жує ри зи -
ки шах рай ства. Те пер вик лю чені ви пад ки
прид бан ня декіль кох полісів для стра ху -
ван ня жит тя не за дов го до смерті їхнь о го
влас ни ка або при нав мис но му пош код -
женні май на.

У Ка наді стра хо вий кон сорціум
RiskStream Collaborative, який об'єднує
близь ко 40 стра хо виків, пе ре ст ра хо виків
та бро керів, за пус тив свою блок -
чейн�плат фор му. На відміну від тай вансь -
ко го аль ян су ка надські ком панії виріши ли
зас то су ва ти тех но логію роз поділе них
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реєстрів в ав то ст ра ху ванні. Во на бу де ви -
ко рис то ву ва ти ся для підтве рд жен ня на -
яв ності до го во ру ав то ст ра ху ван ня при
ДТП, а та кож при відправ ленні пер шо го
повідом лен ня про збит ки (FNOL) після ав -
то мобіль ної аварії. У кон сорціумі роз ра хо -
ву ють, що вже з треть о го ро ку після по -
чат ку ви ко рис тан ня плат фор ми до дат ко -
вий при бу ток скла де $277 млн в рік.

Півден но ко рейські ком панії SK
Telecom та LG U+ за пус ка ють на блок -
чейні вип ла ти стра хо вих відшко ду вань за
пош код жен ня мобіль них те ле фонів без
на дан ня па пе ро вих до ку ментів. Рішен ня
під наз вою "Сервіс первісної стра хо вої
ком пен сації пош код жень мобіль но го те ле -
фо ну" мо же об роб ля ти стра хові пре тензії,
от ри му ю чи до ку мен ти без по се редньо з
сервісно го цент ру. В да ний час клієнтам
не обхідно внес ти пе ре доп ла ту за ре монт
заст ра хо ва но го мобіль но го те ле фо ну, а
потім на да ти звіт про ре монт і кви танції в
стра хо ву ком панію.

Пер шою бу ла ініціати ва SK Telecom,
за якою не за ба ром бу ло ого ло шен ня LG
про впро вад жен ня блок чей на для мобіль -
но го стра ху ван ня. SK Telecom роз ро би ла
блок чейн�до да ток, який бу де ви ко рис то -
ву ва ти ся опе ра то ра ми сервісних центрів
для ви дачі ак ту про ре монт і кви танцій у
виг ляді елект рон но го сер тифіка та. Цей
циф ро вий до ку мент без по се редньо
відправ ляєть ся в стра хо ву ком панію для
пе ревірки, що прис ко рює розг ляд пре -
тензій.

Кор по ра тив ний блок чейн�кон сорціум
Blockchain Insurance Industry Initiative
(B3i) 20�ти ве ли ких стра хо виків ви пус тив
кіль ка ос нов них поліпшень сво го рішен ня
по пе ре ст ра ху ван ню B3i Re, який раніше
був про дук том розміщен ня Cat XoL. Він
вклю чає в се бе важ ливі функції технічно -
го обліку і ряд за питів на функції від
клієнтів B3i.

Особ ли вості вклю ча ють поліпшен ня
па ра метрів до го во ру; муль ти ва лютність;
уго ди що до схва лен ня бро керів�по се ред -
ників; поліпшені тран закції життєво го
цик лу до го ворів з біль шою гнучкістю; і аг -
ре го ва ний і графічний ог ляд підпи са них
умов. Май бутні по нов лен ня в 2021 році до -
да дуть функції уп равління пре тензіями і
роз ши рить B3i Re на до дат кові ти пи і нап -
рям ки пе ре ст ра ху ван ня.

B3i Re мо же ви ко рис то ву ва ти ся стра -
хо ви ка ми, бро ке ра ми та пе ре ст ра хо ви ка -
ми для ство рен ня і адміністру ван ня циф -
ро вих конт рактів в роз поділе них реєстрах
блок чейн�ме режі.

B3i та кож не що дав но ого ло сив, що
Ritablock інтег ру вав ся з тех но логічною
плат фор мою B3i Fluidity. B3i пла нує, що
йо го ос нов на блок чейн�інфра ст рук ту ра
бу де підтри му ва ти як власні, так і сто -
ронні рішен ня.

Ritablock � це рішен ня для технічно го
обліку, яке інтег руєть ся з існу ю чи ми ос -
нов ни ми плат фор ма ми пе ре ст ра ху ван ня.

Різні сис те ми пе ре ст ра ху ван ня (такі як
ProRis, RAIS, SAP FS�RI, SICS) мо жуть
бу ти підклю чені до Ritablock зав дя ки
простій інтег рації. Сис те ми пе ре ст ра ху -
ван ня ProRis за без пе чу ють пря му інтег -
рацію блок чей на пе ре ст ра ху валь но го
обліку Ritablock, який дос туп ний для всіх
клієнтів ProRis. Для підклю чен ня SAP
FS�RI дос тупні відповідні над бу до ви (User
Exits). Про те всі учас ни ки рин ку, не за -
леж но від їх сис те ми пе ре ст ра ху ван ня,
мо жуть ви ко рис то ву ва ти ме ре жу
Ritablock для обміну своїми ра хун ка ми
пе ре ст ра ху ван ня і підклю чен ня Ritablock
до влас но го прог рам но го рішен ня.

Рішен ня ви ко рис то ву ють кор по ра тив -
ний блок чейн Corda від R3, а рішен ня
Ritablock мож на ви ко рис то ву ва ти як в
рам ках B3i Reinsurance, так і як ок ре мий
до да ток CorDapp. Це за без пе чить інтег -
рацію з декіль ко ма сис те ма ми адміністру -
ван ня пе ре ст ра ху ван ня, знач но ско ро чу -
ю чи зу сил ля за по год жен ням в рам ках
обліку.

Японські стра хо ви ки тес ту ють блок -
чейн для ви пус ку спіль них стра хо вих
полісів. General Insurance Association of
Japan роз по ча ла співпра цю з про вай де -
ром ІТ�пос луг NEC Corporation, ме тою
яко го ста не оцінка блок чейн�тех но логій
для підви щен ня ефек тив ності стра ху ван -
ня. 8 стра хо виків бе руть участь в за явці на
ви пуск спіль них стра хо вих полісів: стра -
хо ве пок рит тя од но го поліса за без пе -
чуєть ся кіль ко ма стра хо ви ка ми.

Для спіль них стра хо вих полісів
потрібна ши ро ка взаємодія між ком -
паніями, щоб га ран ту ва ти синх ронізацію
кож но го стра хо ви ка при зміні дос туп ної
інфор мації. От же, замість то го, щоб
відправ ля ти чис ленні елект ронні лис ти,
про по нуєть ся ство ри ти за галь не схо ви ще
да них, підтве рд же не блок чей ном. Ме та
по ля гає в то му, щоб поділи ти ся інфор -
мацією про конт ракт без до ку ментів.

Стра хо ва ком панія Sompo Japan
Insurance ого ло си ла, що тес тує блок чейн
для ав то ма тич ної об роб ки пре тензій по
MaaS�стра ху ван ня від зат рим ки поїздів.
Стра хо вик пра цює з SOMPO Holdings,
кар тог рафічної фірмою Navitime і тех но -
логічним блок чейн�стар та пом LayerX.

SOMPO розг ля дає екс пе ри мент як
час ти ну прог ра ми "Мобільність як пос лу -
га" (MaaS). Про тя гом 30 днів, як що час
відправ лен ня поїзда по трь ох лініях зат -
ри муєть ся, клієнту ав то ма тич но бу де про -
ве де на стра хо ва вип ла та за до по мо гою
циф ро во го то ке на.

Блок чейн�до дат ки для стра ху ван ня
від зат рим ки рейсів до сить по ши рені, але
во ни не завж ди успішні. Так, нап рик лад,
фран цузь ка AXA про ве ла тес ту ван ня
блок чейн�тех но логій для своїх сервісів,
але відмо ви ла ся від ідеї її впро вад жен ня.

Японсь кий стра хо вик SBI Nihon за -
пус тив блок чейн�до да ток для уп равління
да ни ми стра хо вих по се ред ників і агентів.

Ідея блок чейн�про ек ту по ля гає в ство -
ренні за галь но го га лу зе во го інстру мен ту,
який, крім SBI Nihon SSI, бу де ви ко рис то -
ву ва ти ся ще трь о ма смарт�стра хо ви ка ми
� SBI IKIIKI SSI, SBI Resta SSI і SBI
PRISM SSI. В да ний час кож на з 108 ком -
паній SSI в Японії має свої власні сис те ми
уп равління по се ред ни ка ми і аген та ми.
Част ко во проб ле ма по ля гає в то му, що
про це ду ри ви ма га ють, щоб ком панії
SSI�стра ху ван ня реєстру ва ли тіль ки
повіре них агентів, з яки ми во ни пра цю -
ють, у фінан со во му бю ро.

Це в прин ципі, ана лог то го, як ме дичні
стра хові ком панії в США ви ко рис то ву ють
блок чейн як час ти ну Synaptic Health
Alliance, щоб відсте жу ва ти сер тифіко ва -
них фахівців в га лузі охо ро ни здо ров'я, які
пра цю ють з пос та чаль ни ка ми ме дич них
пос луг, та ки ми як клініки і лікарні.

Reale Mutua, од на з п'яти найбіль ших
стра хо вих ком паній Італії, ого ло си ла, що
ви пус ти ла блок чейн�га рантію в рам ках
національ но го про ек ту Fideiussioni
Digitali, яку підтри мує Banca d'Italia. У
про екті ви ко рис то вуєть ся кор по ра тив ний
блок чейн Corda від R3.

30 банків і ор ганізацій співпра цю ють в
про екті з CeTIF (Дослідниць кий центр
тех но логій), платіжної ме ре жею SIA і її
SIAChain, тех но логічною ком панією Reply
та ре гу ля то ром стра ху ван ня IVASS.

Дер жавні відомства або будівельні
конт рак ти час то ви ма га ють вип ла ти га -
рантій або по ру чи тельств, як що пос та -
чаль ник не ви ко нує свої зо бов'язан ня. От -
же, блок чейн�рішен ня нап рав ле но на те,
щоб пе ре ко на ти ся, що банк або стра хо вик
дійсно підтри мує облігації і відповість за
своїми зо бов'язан ня ми.

Польсь кий стра хо вик ERGO Hestia
ви ко рис то вує блок чейн для миттєво го по -
вер нен ня стра хо вих премій клієнтам.
Ком панія Billon, що зай маєть ся тех но -
логією роз поділе них реєстрів DLT, ук ла -
ла парт нерські відно си ни з ERGO Hestia �
дру гим за ве ли чи ною стра хо вою ком -
панією в Польщі, щоб на да ти клієнтам
стра хо ви ка но ву блок чейн�тех но логію,
яка доз во ляє миттєво відшко до ву ва ти
стра хові премії при роз риві до го во ру.

Тех но логія спря мо ва на на вирішен ня
проб лем об роб ки по вер нень премій, які
мо жуть бу ти особ ли во склад ни ми, як що
інфор мація про банківсь кий ра ху нок
одер жу ва ча не вка за на. Час то, як що ав -
то мобіль про даєть ся, клієнт роз ри ває до -
говір кас ко і йо му стра хо вик зо бов'яза ний
по вер ну ти час ти ну премії за міну сом РВД
і по не се них вит рат і вип лат. Але клієнту
не потрібно на да ва ти свої банківські
реквізи ти, щоб офор ми ти стра ху ван ня
ав то мобіля, особ ли во як що це ро бить ся в
ав то ном но му ре жимі. А за відсут ності цих
да них для стра хо ви ка за над то до ро го
здійсню ва ти ці не ве ликі вип ла ти. Це мо -
же вклю ча ти в се бе дзвінок клієнту або
лист йо му.
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На рин ку праці Ук раїни зберігаєть ся
Ки тайсь кий тех но логічний конг ло ме рат і
фінтех�ком панія Tencent по да ла за яв ку
на от ри ман ня ліцензії на уп равління пе -
ре ст ра ху валь ної ком панією в Ки таї.

Це при род ний крок для ком панії, яка
вже успішно роз ши ри ла свою діяльність
в сфері спо жив чо го стра ху ван ня. Tencent
ви ко рис то ву ва ла свої тісні зв'яз ки з
клієнта ми за до по мо гою ря ду тех но логій
та соціаль них плат форм, яки ми во на во -
лодіє, щоб зап ро по ну ва ти їм про дук ти
осо бис то го стра ху ван ня.

Ком панія та кож вста но ви ла парт -
нерські відно си ни з пе ре ст ра хо ви ком
Swiss Re для досліджен ня зас то су ван ня

пе ре до вих тех но логій в індустрії пе ре ст -
ра ху ван ня, та ких як штуч ний інте лект. 

Стра хо ва плат фор ма WeSure, за пу -
ще на ки тайсь ким ба га то національ ним
конг ло ме ра том в 2017 році, вже має
близь ко 55 мільйонів ко рис ту вачів в 2019
році, з них біль ше 25 мільйонів є її стра -
ху валь ни ка ми.

Tencent ви ко рис то ву ва ла свій по пу -
ляр ний до да ток для обміну соціаль ни ми
повідом лен ня ми WeChat, щоб без по се -
редньо впли ва ти на жит тя спо жи вачів і
про по ну ва ти їм ряд про дуктів фінан со -
вих пос луг, при ць о му стра ху ван ня розг -
ля даєть ся як знач ний драй вер зрос тан ня
під брен дом WeSure insurtech. 

Ство рив ши цю про по зицію на парт -
нерсь ких відно си нах, WeSure в 2018 році
ма ла більш 20 гло баль них парт нерів зі
стра ху ван ня і пе ре ст ра ху ван ня, і, як
повідом ляєть ся, ком панія праг не са -
мостійно уп рав ля ти здебіль шо го фінан -
со вим па ке том.

От же, по да ча за яв ки на ліцензію на
уп равління, що здійснює пе ре ст ра ху ван -
ня доб ре уз год жуєть ся з амбіціями
Tencent в сфері стра ху ван ня.

Мож ливість пе ре ст ра ху ва ти час ти ну
сво го влас но го бізне су, задіюю чи інші
дже ре ла пе ре ст ра ху валь но го капіта лу
че рез рет ро цесію, до по мо же Tencent
зни зи ти вартість ан де рай тин гу капіта лу
WeSure ще далі і по ряд з її пря мим
підхо дом до спо жи ва ча, оскіль ки во на
підтри мує сто сун ки зі своїми ко рис ту ва -
ча ми WeChat.

Зви чай но, Tencent та кож мо же бу ти
зацікав ле на в роз ши ренні пе ре ст ра ху -
валь ної діяль ності в Ки таї і за кор до ном,
щоб ди вер сифіку ва ти порт фель ри зиків і
підви щи ти ефек тивність, щоб зни зи ти
вартість своїх про дуктів WeSure.

Для ком панії бу ло б ро зум но спро бу -
ва ти змен ши ти свою за лежність від
зовнішніх пе ре ст ра хо виків, ке ру ю чи
влас ною ком панією по ряд з інши ми
успішни ми іншур те ха ми. 

Êèòàéñüêèé ô³íòåõ Tencent ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàïóñêó
ñïîæèâ÷îãî ñòðàõóâàííÿ çàéìåòüñÿ ïåðåñòðàõóâàííÿì 

Но ве циф ро ве стра ху ван ня SNACK,
за пу ще не NTUC Income, праг не підірва -
ти ри нок стра ху ван ня за до по мо гою
мікроп ремій та кон цепції, згідно з якою
заст ра хо ва ний на ко пи чує стра хо ве пок -
рит тя в фо но во му ре жимі, прос то зай ма -
ю чись своєю пов сяк ден ною діяльністю.

Snack від ком панії NTUC Income і
Revolut Singapore пра цю ва ти муть ра зом
над вклю чен ням про по зицій мікрост ра -
ху ван ня, які ба зу ють ся на спо собі жит тя,
до до дат ку циф ро во го банкінгу Revolut,
щоб за без пе чи ти біль шу гнучкість і роз -
ши ри ти мож ли вості клієнтів в уп равлінні
капіта лом. 

Парт не р ство зі Snack за без пе чує
стра хо вий за хист в рам ках еко сис те ми
Revolut і доз во ляє ко рис ту ва чам от ри ма -
ти дос туп до про дуктів мікрост ра ху ван -
ня від NTUC Income. Парт не ра ми є Visa,
EZLink, FoodPanda.

Як це пра цює? З премією від 0,30 до -
ла ра за хви ли ну, клієнти мо жуть збіль -
ши ти стра хо ве пок рит тя, зв'язав ши свою
пов сяк ден ну діяльність з прид бан ням

стра ху ван ня жит тя, стра ху ван ня від не -
щас них ви падків і серйоз них зах во рю -
вань. Крім ць о го парт не р ства, клієнти та -
кож мо жуть роз ра хо ву ва ти на нові про -
дук ти в найб лижчі тижні і місяці. По суті,
стра ху валь ник вми кає чи ви ми кає стра -
хо ве пок рит тя і з об ра но го періоду
віднімаєть ся хви лин на су ма (30 центів),
яка йде на оп ла ту стра хо во го внес ку.

Ці мікро�премії пов'язані з так зва ни -
ми "три ге ра ми", яки ми мо жуть бу ти пов -
сяк денні за нят тя, такі як фізичні впра ви,
поїздки на гро мадсь ко му транс порті або
по куп ка їжі на ви нос. Ко жен раз, ко ли ви
ви ко нуєте дію, ви бу де те ініціюва ти вип -
ла ту мікроп ремій. Після кож но го спла че -
но го внес ку ви по чи наєте от ри му ва ти за -
хист за до по мо гою поліса мікрост ра ху -
ван ня, що за без пе чує пок рит тя про тя гом
360 днів. Нап рик лад, 25�річний чо ловік
ви би рає транс порт в якості три ге ра в до -
дат ку SNACK. Він пла тить премію в
розмірі 0,30 до ла ра за стра ху ван ня кри -
тич них зах во рю вань. З кож ною поїздкою
на ав то бусі або мет ро він мо же на ко пи чу -

ва ти Мікро поліс, що за без пе чує га ран то -
ва ну стра хо ву су му в 321 до лар.

В рам ках парт не р ства клієнти
Revolut та кож от ри ма ють ра зо ве без -
кош тов не стра хо ве пок рит тя в розмірі
367 до ларів, ко ли во ни за реєстру ють
обліко вий за пис у до дат ку Snack.

Мо дуль ний підхід Snack до мікрост -
ра ху ван ня змінює уяв лен ня про те, як
лю ди от ри му ють і ви ко рис то ву ють стра -
ху ван ня. Ме та SNACK � інтег ру ва ти
стра ху ван ня в об раз жит тя клієнта май -
же не помітно, з не ве ли ки ми внес ка ми,
пов'яза ни ми з пов сяк ден ною діяльністю,
що до пов нює бізнес�мо дель Revolut в
якості осо бис то го фінан со во го до дат ку.
Це за без пе чує ве ли чез ну гнучкість в
адап тації рішень на ос нові пот реб
клієнтів і інтег рації їх з плат фор ма ми
парт нерів для ство рен ня унікаль но го
досвіду, точ но так же, як SNACK мо же
бу ти вклю че ний у функцію Revolut
Round Up, на да ю чи клієнтам біль шу
зручність і сво бо ду в уп равлінні своїми
фінан со ви ми пот ре ба ми. 

Ïðîäóêò ì³êðîñòðàõóâàííÿ Snack ç ïîõâèëèííîþ îïëàòîþ
ïðåì³¿ ñòàâ äîñòóïíèé êîðèñòóâà÷àì Revolut
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Тех но логія 5G бу де відігра ва ти важ -
ли ву роль в про цесі роз роб ки стра хо вих
про дуктів і дос тавці стра хо вих полісів
клієнтам, а та кож істот но впли не на транс -
фор мацію гло баль ної стра хо вої га лузі. 

Це та кож до по мо же про су ва ти ви ко -
рис тан ня дат чиків і різних IoT�при ладів,
які постійно пе ре да ють ве ликі дані з мен -
ши ми вит ра та ми, повідом ляє Business
Nation з по си лан ням на Office of Insurance
Commission (OIC). 

Швид ко пе ре да ю чи інфор мацію про
ри зи ки та стра хові ви мо ги, пов'язані з
клієнтом, і роз роб ля ю чи мо делі за хис ту,
стра хові ком панії змо жуть про по ну ва ти
про дук ти, що відповіда ють ри зи кам і пот -
ре бам клієнтів. Нап рик лад, клієнтам, які
пот ра пи ли в до рожньо�транс по рт ну при -
го ду, не потрібно бу де че ка ти, по ки інспек -
тор поліції при бу де на місце аварії, щоб
зро би ти знімки, то му що клієнти самі бу -
дуть фо тог ра фу ва ти місце ДТП або за пи -
су ва ти відео, по ка зу ю чи стан транс по рт -
но го за со бу, який брав участь в аварії.

Крім то го, мож на зібра ти біль ше да них
про спосіб жит тя клієнта. Сис те ма 5G доз -
во лить з'єдна ти ра зом ве ли ку кількість
інте лек ту аль них прист роїв і дат чиків. В
ре зуль таті кількість і зас то су ван ня
IoT�при ладів бу де екс по ненціаль но рос ти,
нап рик лад, ви ко рис тан ня різних прист -
роїв (го дин ників, смарт фонів) для збо ру
да них про спосіб жит тя і звич ки заст ра хо -
ва ної осо би.

До не давнь о го ча су в світі існу ва ло чо -
ти ри по коління мобіль но го зв'яз ку. В да -
ний час опе ра то ри за підтрим ки пос та -

чаль ників об лад нан ня (вен дорів) ак тив но
тес ту ють мож ли вості ме реж п'ято го по -
коління, ко мерційний розквіт яко го
очікуєть ся в 2021 році.

Стан дарт мобіль но го зв'яз ку п'ято го
по коління (5G) � це но вий етап роз вит ку
тех но логій, який пок ли ка ний роз ши ри ти
мож ли вості дос ту пу в Інтер нет че рез ме -
режі радіодос ту пу. 

Зав дан ня, які пок ли ка на виріши ти
тех но логія 5G:
� зрос тан ня мобіль но го трафіку
� збіль шен ня чис ла прист роїв, що підклю -
ча ють ся до ме режі
� ско ро чен ня зат ри мок для ре алізації но -
вих пос луг
� нес та ча час тот но го спект ра

Це но ве по коління мобіль но го зв'яз ку,
що во лодіє ря дом прин ци по вих пе ре ваг у
порівнянні з 4G:
� більш ви со ка швидкість пе ре дачі да них;
� низь ка зат рим ка сиг на лу;
� мож ливість підклю чен ня біль шо го чис ла
де вайсів;
� ви со ка енер го е фек тивність;
� ба га то ра зо во зрос ла про пу ск на
здатність;
� ви со ка мобільність ко рис ту вачів. 

Пос лу ги в ме ре жах 5G
� Над ши ро кос му го вий мобіль ний зв'язок
(Extreme Mobile Broadband, eMBB) � ре -
алізація з ме тою пе ре дачі "важ ко го" кон -
тен ту; 
� Ма со вий міжма шин ний зв'язок (Massive
Machine�Type Communications, mMTC) �
підтрим ка Інтер не ту ре чей (ульт ра вузь -
ко по лос ний зв'язок); 

� Над надійний міжма шин ний зв'язок з
низь ки ми зат рим ка ми (Ultra�Reliable Low
Latency communication, URLLC) � за без -
пе чен ня особ ли во го кла су пос луг з ду же
низь ки ми зат рим ка ми. 

Оче вид но, що в май бутнь о му до ме -
режі бу де підклю че но на ба га то біль ше
прист роїв, більшість з яких бу дуть пра -
цю ва ти за прин ци пом "завж ди он лайн".
При ць о му ду же важ ли вим па ра мет ром
бу де їх низь ке енер гос по жи ван ня.

Ува ги зас лу го вує ще од на важ ли ва
відмінність 5G � масш таб на вірту алізація.
Но ва тех но логія ви хо дить за рам ки од них
ли ше апа рат них рішень. Ба га то функцій в
ній існує не на рівні фізич ної інфра ст рук -
ту ри, а прог рам ним спо со бом.

Клю чо вим ас пек том тех но логії по ряд з
па ра мет ра ми по туж ності ме режі є про -
дук то вий підхід. Час тотні діапа зо ни,
конструк тивні особ ли вості станцій і прог -
рамні ком по нен ти бу дуть адап то вані до
пот реб різних ка те горій спо жи вачів � від
ко рис ту вачів гад жетів до про мис ло вих
підприємств і місь кої інфра ст рук ту ри.

Раніше кож не по коління мобіль но го
зв'яз ку ви пе ред жа ло по пе реднє го лов ним
чи ном за фізич ни ми ха рак те рис ти ка ми.
5G роз ши рює кон текст, про по ну ю чи но ве
ро зуміння тех но логії: інно ваційна плат -
фор ма, на ос нові якої до дат ко вий імпульс
до роз вит ку от ри ма ють відра зу ба га то га -
лу зей. Це оз на чає по я ву аб со лют но но вих
сервісів, бізнес�мо де лей, типів взаємодії
між прист ро я ми, ви роб ни чих лан цюжків і
інфра ст рук ту ри.

Òåõíîëîã³ÿ 5G ïðèñêîðèòü òðàíñôîðìàö³þ
ãëîáàëüíî¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³
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За да ни ми Novarica, кон сал тин го вої
фірми в сфері стра хо вих тех но логій,
поліси з ви ко рис тан ням те ле ма ти ки і
раніше ста нов лять ли ше од ноз начні
відсот ки від за галь них полісів ав то ст ра -
ху ван ня. Од нак не за ба ром мо же відбу -
тись про рив у ць о му нап рям ку. 

У зв'яз ку з тим, що топ�10
рітейл�стра хо виків про по ну ють або тес -

ту ють те ле ма ти ку, враз ливість стра ху -
валь ників зрос тає од но час но з тим, що
після пан демії COVID�19 все біль ше лю -
дей пра цю ють вдо ма. Ос танній фак тор
вик ли кає інте рес до прог рам з оп ла тою за
ви ко рис тан ня транс пор ту (Usage�based
insurance, UBI) або пла ту за "ми лю". Про -
те, сис те ма оп ла ти премії, тра диційно
зас но ва на на зниж ках, як і раніше по пу -

ляр на, оскіль ки стра хо ви ки приділя ють
ве ли ку ува гу без пеці водіння.

За умо ви стабіль но го рівня впро вад -
жен ня, те ле ма тич на час ти на рин ку осо -
бис тих ав то мобілів по вин на склас ти від 22
до 32 міль ярдів до ларів до 2025 ро ку,
йдеть ся у звіті "Те ле ма ти ка в стра ху -
ванні: ог ляд і клю чові проб ле ми" за ре -
зуль та та ми опи ту ван ня 100 стра хо виків.

Які чин ни ки впли ва ють на профіль
те ле ма ти ки і UBI?

1. Парт нерські відно си ни з OEM�ви -
роб ни ка ми, при яких ав то ви роб ни ки до -
по ма га ють стра хо ви кам як в мар ке тин гу,
так і в зборі да них

2. Збіль шен ня чис ла зас то су вань сен -
сор ної техніки в за яв ках і циф ро во му обс -
лу го ву ванні клієнтів

3. Зниж ки в точ ках про дажів зав дя ки
API

Те ле ма ти ка не по вин на ста ва ти
доміну ю чою, щоб впли ва ти на очіку ван -
ня спо жи вачів що до ціни, зруч ності і
обс лу го ву ван ня. Стра хо ви ки, які ви ко -
рис то ву ють вичіку валь ний підхід до те -
ле ма ти ки, по винні пам'ята ти про вплив,
який впро вад жен ня те ле ма ти ки мо же
ма ти на їх фінан со вий ре зуль тат і збит -
ковість, оскіль ки менш без печні водії
йдуть з те ле ма тич них прог рам їх кон -
ку рентів.

Відповідно до звітів аналітич ної ком -
панії GlobalData, тех ногігант Amazon
пла нує вий ти на ри нок стра ху ван ня ав -
то мобілів і мо то циклів. Ця но ви на є заг ро -
зою для стра хо виків, яким до ве ло ся
пе ре жи ти важ кий рік про тя -
гом пан демії COVID�19. 

Але цей вихід до -
по мо же зміни ти
очіку ван ня спо -
жи вачів що до по -
куп ки стра хо вих
про дуктів у нет -
р а  д и ц і й н и х
гравців.

Amazon не
са мотній, оскіль ки
інші ве ликі світові
тех но логічні ком панії,
такі як Google, Apple і
Facebook, та кож ма ють ве -
ли чез ну клієнтсь ку ба зу, яку во ни
мо жуть ви ко рис то ву ва ти при про да жу
стра хо вих про дуктів.

Не за леж но від їх по точ ної клієнтсь -
кої ба зи, опи ту ван ня по ка зує, що лю ди як
і раніше не хо чуть ку пу ва ти у них.

Опи ту ван ня спо жи вачів стра хо вих
пос луг Ве ли коб ри танії, про ве де не в ми -
ну ло му році, по ка зав, що 62% спо жи вачів
не хотіли би ку пу ва ти стра хо вий про дукт

у Amazon. Ана логічним чи ном,
63%, 66% і 78% спо жи -

вачів не ста ли б ку -
пу ва ти стра хов ку

у Google, Apple
і Facebook

відповідно.
П е р  ш е

ого ло шен -
ня про те,
що Amazon

вий де в сек -
тор стра ху -

ван ня P&C,
бу ло зроб ле но

ще в травні 2019 ро -
ку. Amazon по ки тес то -

во за пус кає свій стра хо вий
про ект в Індії, але, ма ю чи ве ли чез не гло -
баль не охоп лен ня, в кінце во му підсум ку
мо же зро би ти йо го силь ним кон ку рен том
для тра диційних опе ра торів по всь о му
світу.

Ав то ст ра ху ван ня бу ло однією з ду же
не ба гать ох про дук то вих нап рямків, які
по ки віднос но не пост раж да ли від
COVID�19, і кількість пре тензій в значній
мірі ско ро чуєть ся че рез те, що лю ди мен -
ше по до ро жу ють. Од нак стра хо ви ки не
бу дуть у зах ваті від до дат ко вої кон ку -
ренції, оскіль ки очікуєть ся, що після пан -
демії про да жу ав то мобілів зни зять ся, то -
му що спо жи вачі про дов жу ють пра цю ва -
ти вдо ма.

Оскіль ки клієнти не хо чуть ку пу ва ти
стра хов ку у тех но логічних ком паній,
парт не р ство з третьої сто ро ни є кра щою
стра тегією до тих пір, по ки во ни не ста -
нуть виз на ни ми брен да ми в стра ху ванні.

Парт не р ство Amazon та іншур те ху
Acko, а не з тра диційним опе ра то ром, та -
кож підкрес лює ба жан ня рітей ле ра пра -
цю ва ти з циф ро ви ми і гнуч ки ми ком -
паніями. Це до дат ко вий тиск на тра -
диційних стра хо виків не тіль ки че рез по -
я ву на рин ку но во го ве ли ко го грав ця, але
й че рез не обхідність пе ре хо ду на циф рові
тех но логії, як що во ни хо чуть пра цю ва ти
з тех но логічни ми ком паніями.  

Amazon ïëàíóº âèéòè íà ðèíîê àâòîñòðàõóâàííÿ

Ñòðàõîâèêè òà ñòðàõóâàëüíèêè çàö³êàâèëèñÿ
òåëåìàòèêîþ ³ UBI-ïðîäóêòàìè ÷åðåç COVID-19
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Стра хо ва ком панія UNIVERSALNA
за пус ти ла но вий про дукт під наз вою
Universalna by Kasko2GO, що має
унікаль ний для ук раїнсь ко го рин ку
функціонал, ана логів яко му в Ук раїні по -
ки не має.

Kasko2GO � до да ток, який за до по мо -
гою штуч но го інте лек ту прог но зує мож -
ливість нас тан ня стра хо вої події ви хо дя чи
з то го, як час то водій зна хо дить ся за кер -
мом, як він ве де се бе в по тоці ма шин, яка
йо го ре акція на зовнішні под раз ни ки на
до розі і ба га то інших фак торів. На базі ць -
о го аналізу і фор муєть ся вартість стра -
хов ки.

При ць о му не обов'яз ко во відра зу ку -
пу ва ти стра хов ку. Мож на поїзди ти в ре -
жимі тест�драй ву, по ди ви ти ся на ре ко -
мен дації до дат ку і те, як вій оцінює ваш
стиль водіння. І вже на підставі цих да них
прий ма ти рішен ня про по даль шу по куп ку
КАС КО.

В ком панії про дукт на зи ва ють "КАС -
КО но во го рівня" або "КАС КО 2.0".

"Kasko2GO � це швей царсь ка роз роб -
ка. Її унікальність в то му, що клієнт са -
мостійно мо же по ба чи ти, як від йо го пер -
со наль но го сти лю водіння і по ведінки на
до розі, пробігу ав то мобіля за ле жить ціна
стра ху ван ня ав то. Після кож ної поїздки
водій от ри мує повідом лен ня про ха рак тер
своєї їзди, про не без печні си ту ації, в яких
він міг спро во ку ва ти ДТП або ста ти йо го
учас ни ком.

У Kasko2GO є цілий ряд до дат ко вих
пе ре ваг в порівнянні з кла сич ни ми поліса -
ми КАС КО. В пер шу чер гу � це помісяч на
роз бив ка пла те жу, що важ ли во, з ог ля ду
на ви со ку вартість стра хов ки. Більш то го,
про дукт мож на "пос та ви ти на па у зу" в
будь�який зруч ний мо мент і не пла ти ти за
нь о го, як що ви не пла нуєте ко рис ту ва ти ся
ав то мобілем.

Universalna by Kasko2GO не ви ма гає
ус та нов ки ніяких до дат ко вих при ладів.
Це ак ту аль но, як що ма ши на но ва і зна хо -
дить ся на га рантії � заз ви чай ви роб ни ки і
пос та чаль ни ки не віта ють подібно го втру -
чан ня. Не тре ба їха ти в стра хо ву ком -
панію, про во ди ти вис наж ливі ог ля ди,
підпи су ва ти ве ли ку кількість до ку ментів.
Всі взаємодії відбу ва ють ся в до дат ку, що

та кож важ ли во в умо вах по точ ної
епідеміологічної обс та нов ки.

Однією з відмінних рис Kasko2GO є те,
що стра хов ку мож на прид ба ти для ав то -
мобілів віком до 15 років і це не впли не на
ціну поліса. На ук раїнсь ко му рин ку по ши -
рені прог ра ми КАС КО для ав то до 7�10
років, і як що термін експлу а тації ма ши ни
пе ре ви щує цей термін, то до во дить ся
знач но пе реп ла чу ва ти.

В Швей царії та Німеч чині водії, які
ви ко рис то ву ють Kasko2GO, більш уважні
на до ро гах, менш схильні до ри зиків ДТП.
Відповідальні водії не пла тять "се редній
чек", ком пен су ю чи тим са мим вит ра ти ли -
хачів. Во ни пла тять спра вед ли ву ціну, яка
ґрун туєть ся на їх влас но му без печ но му
стилі водіння. 

Universalna by Kasko2GO - íîâèé ñòðàõîâèé ïðîäóêò
êàñêî, ÿêèé âèêîðèñòîâóº òåëåìàòèêó ³ øòó÷íèé ³íòåëåêò
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Іншур тех�стра хо вик Metromile, що
пра цює за прин ци пом "Pay�per�mile
insurance", ого ло сив про за пуск Ride
Along, но во го без кош тов но го спо со бу для
водіїв зро зуміти, чи мо же їх водіння при -

вес ти до зни жен ня та ри фу на стра ху ван -
ня, перш ніж во ни заст ра ху ють ся. 

Водії мо жуть по ча ти поїздку після за -
ван та жен ня прог ра ми Metromile і вве ден -
ня ос нов ної інфор мації. Потім по чи наєть -

ся поїздка без будь�яких зо бов'язань що -
до прид бан ня полісу. Водії зай ма ють ся
своїми зви чай ни ми спра ва ми і три ма ють
свій смарт фон в ав то мобілі під час
водіння. Приб лиз но че рез два тижні водії
по ба чать, скіль ки во ни проїха ли і очіку ва -
ний щомісяч ний ра ху нок. Потім во ни мо -
жуть пе рек лю чи ти ся і по ча ти своє пок -
рит тя з Metromile, щоб зафіксу ва ти свої
та ри фи про тя гом декіль кох хви лин.

Сис те ма Pay�per�mile � од на з різно -
видів "ро зум но го стра ху ван ня", яка дав но
є однією з го лов них тен денцій роз вит ку
ав то ст ра ху ван ня в усь о му світі, і вклю чає
оп ла ту стра хо во го пла те жу в за леж ності
від ви ко рис тан ня ав тот ра нс пор ту і прой -
де ної відстані за кер мом (миль або кіло -
метрів). Де які водії та кож мо жуть за о ща -
ди ти до 40% від по чат ко вої кво ти на
Metromile після поїздки, щоб про де мо н -
стру ва ти на вич ки без печ но го водіння. Та -
ри фи по стра ху ван ню ав то мобілів стар ту -
ють з 29$ в місяць і 5 центів за кож ну
прой де ну ми лю.

Metromile äàâ ìîæëèâ³ñòü âîä³ÿì áåçêîøòîâíî
ïðîòåñòóâàòè ñòðàõóâàííÿ ç îïëàòîþ çà ìèë³
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Ри нок Lloyd 's of London за пус тив но -
ву прог ра му стра ху ван ня ри зиків пе ре -
ри ван ня бізне су для ма лих і се редніх
підприємств (МСП), яка ви ко рис то вує па -
ра мет рич ний три гер для за хис ту від збоїв
або прос тоїв ІТ�сис тем. 

Но вий про дукт, який от ри мав наз ву
Parametrix Insurance, роз роб ляв ся син -
ди ка том Tokio Marine Kiln (TMK) і

підтри муєть ся інши ми чле на ми Lloyd 's
Product Innovation Facility, вклю ча ю чи
RenaissanceRe. 

Він усу ває тра диційний три гер ком -
пен сації, який ви ко рис то вуєть ся в біль -
шості полісів, і замість ць о го пок ла даєть -
ся на па ра мет ричні три ге ри, які ав то ма -
тич но вип ла чу ють ся, як що кри тич но
важ ливі ІТ�сис те ми клієнта да ють збій.

Це мо же відно си ти ся до та ких нап -
рямків, як хмарні сервіси, елект рон на ко -
мерція або платіжні сис те ми, з ме тою
знач но го ско ро чен ня ча су, який стра хо -
ви ки вит ра ча ють на оцінку збитків або
ко ри гу ван ня ви мог.

"Підприємства пе рейш ли до уп -
равління більшістю своїх кри тич но
важ ли вих ІТ�опе рацій з ви ко рис тан -
ням сто ронніх пос та чаль ників пос луг,
що підви щи ло їх враз ливість до збоїв",
� ка жуть у Lloyd 's. "В ре зуль таті
простій кри тич но важ ли вих тех но -
логій став са мим швид коз рос та ю чим
ри зи ком для бізне су сь о годні, не за -
леж но від то го, чи є ви тех но логічною
ком панією чи ні. Крім то го, існу ю чий
про цес розг ля ду стра хо вих пре тензій
на місцях склад ний, до ро го кош тує і
ви ма гає ба га то ча су".

Підхід Parametrix вирішує всі ці проб -
ле ми, на да ю чи рішен ня, яке за о щад жує
час і гроші, роб ля чи технічне стра ху ван ня
дос туп ним для но вих сег ментів бізне су. 

За пуск цієї но вої прог ра ми від Lloyd's
відбу ваєть ся в той час, ко ли стра ху ван ня
пе ре ри ван ня бізне су розг ля даєть ся як
особ ли во чут ли ве пи тан ня в пе ре ст ра хо -
во му співто ва ристві після рішен ня FCA
за пре тензіями, пов'яза них з пан демією
COVID�19.

AXA XL, підрозділ фран цузь ко го
стра хо ви ка AXA, прис ко рює масш та -
бу ван ня сво го но во го про дук ту Digital
Risk Engineer, роз роб ле но го для мож -
ли вості конт ро лю ста ну своїх бу -
динків і ак тивів. 

Прог ра ма бу де дос туп на
у всь о му світі і ви ко рис -
то вує прист рої Інтер -
не ту ре чей (IoT), вста -
нов лені в будівлях
клієнтів, для збо ру
інфор мації з підклю -
че них сис тем, та ких
як енергія, во да, опа -
лен ня, вен ти ляція і кон -
диціюван ня повітря. 

Потім інфор мація аналі -
зуєть ся для ви яв лен ня ано малій в
будівлі, що доз во ляє своєчас но втру ча -
ти ся і потім мінімізу ва ти пе ре ри ван ня
при не обхідності технічно го обс лу го ву -
ван ня.

Дані та аналітичні дані дос тупні

для клієнта і кон суль тантів AXA XL
за ри зи ка ми че рез он лайн�па нель уп -
равління. 

Крім ус та нов ки прист рою і дос ту -
пу до па нелі при ладів, стра хо вик про -
по нує клієнтам "пе ревірку пра цез дат -

ності будівлі" че рез 90 днів.
Digital Risk Engineer поєднує в собі

ба га торічний досвід про ек ту ван ня ри -
зиків для влас ності з ос танніми інно -

ваціями в сфері Інтер не ту ре чей. Це
повністю циф ро ве рішен ня ак ту -

аль не сь о годні, ко ли
суспільство бо реть ся з

наслідка ми пан демії з
ймовірністю то го, що
ком панії бу дуть на ма -
га ти ся об ме жи ти осо -
бисті відвіду ван ня, де

це мож ли во. 
Ви ко рис тан ня тех -

но логії мо же об ме жи ти
ри зик ви ник нен ня інци ден -

ту в пер шу чер гу там, де це
відбу ваєть ся, і об ме жи ти йо го

масш та би. Крім то го, раннє ви яв лен ня
мо же змен ши ти пов'язані з цим
наслідки пе ре ри ван ня бізне су для
кор по ра тив них клієнтів. 

AXA XL çàïóñêàº IoT-ð³øåííÿ Digital Risk Engineer
äëÿ ìîí³òîðèíãó ñòàíó çàñòðàõîâàíîãî ìàéíà 

Lloyd's çàïóñêàº ïàðàìåòðè÷íå ñòðàõóâàííÿ
ðèçèê³â ïåðåðèâàííÿ á³çíåñó â³ä çáî¿â
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BigData не тіль ки до по мо же стра -
хо вим аген там та по се ред ни кам про -
да ва ти стра хові про дук ти, а й підка же,
як про да ва ти.

Осо бис те стра ху ван ня � це світ, де "со -
ба ки їдять со бак". Аген ти бу дуть бо ро ти ся
за част ку рин ку з пря ми ми стра хо ви ка ми
і іншур тех�стар та па ми, які мак си маль но
ви ко рис то ву ють циф рові тех но логії. Тим
ча сом, ба га то стра хо вих агенцій та по се -
ред ників тіль ки почи на ють впро вад жу ва -
ти тех но логії, оскіль ки пан демія зму си ла
їх прис ко ри ти транс фор мацію.

Агенції ма ють у своєму роз по ряд женні
ве ли кий ма сив да них. Але ба га то хто не
ви ко рис то вує в повній мірі всю дос туп ну
інфор мацію че рез сис те ми уп равління чи
CRM. Ви ко рис то ву ю чи дані і аналіти ку,
аген ти мо жуть націли ти кож но го по -
тенційно го клієнта на пра виль не рішен ня і
про дук ти. Спи ра ю чись на пра вильні тех -
но логічні інстру мен ти і надійну аналітич -
ну стра тегію, аген ти мо жуть ук ла да ти
біль ше угод як з по тенційни ми, так і з існу -
ю чи ми клієнта ми, що дає їм пе ре ва гу на
ць о му кон ку ре нт но му рин ку.

Ось три спо со би, за до по мо гою яких
аген ти мо жуть ви ко рис то ву ва ти дані для
біль шої без пе ки бізне су.

1) Не у хиль но зо се ред жуй тесь на ос -
нов них по каз ни ках.

Аген ти вже ма ють дос туп до цінної
інфор мації для поліпшен ня про дажів.
Більшість сис тем уп равління і CRM на да -
ють звіти та інфор маційні па нелі. Слідкуй -
те за да та ми про дов жен ня до го ворів і пе -
ре ко най те ся, що у вашій сис темі вста нов -
ле но по пе ред жен ня на три і шість місяців
до закінчен ня терміну дії поліса. Це мож -
ли вості для спілку ван ня з клієнта ми, особ -
ли во під час пан демії, ко ли ба га то хто з них
пе ре жи ва ють зміни. Клієнти хо чуть, щоб

їх ціну ва ли, і аген там важ ли во про яв ля ти
ініціати ву при про дов женні пе ре дп ла ти на
стра ху ван ня.

Ство рюй те звіти по лінійках про дуктів
клієнтів, щоб виз на чи ти будь�які мож ли -
вості для до дат ко вих крос�про дажів. Нап -
рик лад, ви мо же те націли ти на клієнтів зі
стра ху ван ня жит ла та ав то мобілів для от -
ри ман ня зон тич но го пок рит тя. Інший
прик лад � клієнти осо бис тих ліній, які та -
кож во лодіють ма лим бізне сом. Все це мо -
же ста ти знач ни ми мож ли вос тя ми, ко ли
ви бу де те шу ка ти тен денції в своїх да них.

Як що у вас є ре фе ральні прог ра ми �
нап рик лад, з іпо теч ни ми бро ке ра ми або
ріел то ра ми � аналізуй те не тіль ки
кількість ре фе ралів, які во ни відправ ля -
ють, але й зак риті про дажі від цих лідів.
Підтри муй те міцні відно си ни і звер тай те -
ся до менш успішних дже рел, щоб виз на -
чи ти, чи є спо со би поліпши ти ре зуль та ти.

Магія по ля гає в об'єднанні да них у
вашій сис темі з ва шим досвідом. Стра ху -
ван ня від по ве ней � хо ро ший прик лад. Ви
знаєте район, в яко му пра цюєте, кра ще,
ніж де які по купці жит ла, які тіль ки що пе -
реїха ли. Ви знаєте, які об ласті схильні до
підви ще но го ри зи ку і ви ма га ють поліса від
по вені. Ви мо же те не тіль ки ство рю ва ти
звіти, щоб пе ре ко на ти ся, що клієнти в ва -
шо му порт фелі ма ють пра виль ний за хист,
але та кож мо же те орієнту ва ти ся на по -
тенційних клієнтів в тих регіонах, які мо -
жуть не ма ти дос татнь о го охоп лен ня.

2) Ви ко рис то вуй те твор че сег мен ту -
ван ня.

Спо жи вачі не ду же доб ре ре а гу ють на
за гальні ко мерційні про по зиції. Чим
точніше і цілесп ря мо ваніше ви зро би те
свої повідом лен ня та про по зиції про -
дуктів, тим біль ше ре зуль татів ви по ба чи -
те. Зберіть яко мо га біль ше інфор мації про

свої перс пек ти ви і клієнтів. Крім аналізу
заміток, які ви вво ди те в сис те му, пе ре ко -
най те ся, що сис те ма уп равління ва шим
аген т ством і CRM�сис те ми інтег ро вані з
ва шої елект рон ної пош тою, те ле фо ном,
текс то ви ми повідом лен ня ми, ча том або
інши ми спо со ба ми, за до по мо гою яких ви
мо же те спілку ва ти ся з діючи ми та по -
тенційни ми клієнта ми. Под ро биці цих
взаємодій мо жуть по лег ши ти тар ге ту ван -
ня на клієнтів на ос нові їх конк рет них пот -
реб і ба жа но го ме то ду зв'яз ку.

Нап рик лад, за до по мо гою пра виль них
рішень ви мо же те виб ра ти тіль ки певні
сег мен ти, нап рик лад по тенційних клієнтів,
у яких є діти�підлітки, які ско ро ся дуть за
кер мо. Ви мо же те про вес ти ціль о ву роз'яс -
ню валь ну ро бо ту з ци ми людь ми, щоб
виділи ти ті зміни в стра ху ванні, які їм не -
обхідно бу де внес ти.

Впро вад жен ня ав то ма ти зо ва них мар -
ке тин го вих рішень та кож мо же до по мог ти
поліпши ти сег мен то ва не охоп лен ня. Нові
інстру мен ти мо жуть спрос ти ти сис те ма -
ти зацію ва ших списків по тенційних
клієнтів і роз сил ку повідом лень, які сто су -
ють ся пок рит тя. Нап рик лад, ви мо же те
розг ля ну ти мож ливість відправ ки інфор -
мації про ри зи ки, пов'язані з до машніми
офіса ми, ціль о ви ми клієнта ми, які мо жуть
пра цю ва ти вдо ма че рез пан демію. Це доз -
во ляє ва шим по тенційним клієнтам от ри -
му ва ти тіль ки ак ту аль ну для них інфор -
мацію, а не відчу ва ти, що во ни от ри му ють
спам при кож но му повідом ленні.

3) Ви ко рис то вуй те ви со ко е фек тивні
циф рові інстру мен ти.

Ве ликі дані не тіль ки до по ма га ють вам
про да ва ти, але й підка жуть, як про да ва ти.
Інфор мація, от ри ма на від внутрішніх сис -
тем CRM та BigData від бігтех�ком паній,
мо же виділи ти різні про це си, про це ду ри і
підхо ди, які за без пе чать кращі ре зуль та -
ти. Про ведіть ау дит ва ших успішних угод і
про а налізуй те, скіль ки кош тує за лу чен ня
клієнта. Вра хо вуй те не тіль ки вит ра ти на
мар ке тинг, але та кож го ди ни ро бо ти аген -
та і, в кінце во му підсум ку, об сяг бізне су,
який він приніс агенції чи ком панії.

Не обхідно виріши ти, які ліди найбільш
ре зуль та тивні, а які не при не суть ве ли кої
ви на го ро ди. На лаш то ву ю чи свої про це си
та ким чи ном, щоб відда ва ти пріори тет по -
тенційним клієнтам з ви со кою цінністю і
ви со кою ймовірністю по куп ки поліса, ви
та ким чи ном змо же те вивіль ни ти біль ше
ча су і ре сурсів для до дат ко вих про дажів.

Сь о годні аген ти ма ють дос туп до біль -
шої кіль кості да них, ніж будь�ко ли раніше.
У агентів є мож ливість тар ге ту ва ти на
конк рет ну ау ди торію повідом лен ня,
пов'яза ну з нею. Ви ко рис то ву ю чи цю дос -
туп ну інфор мацію, аген ти мо жуть підви -
щи ти про дук тивність і охо пи ти біль ше
ком паній та клієнтів.

Òðè ñïîñîáè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ äëÿ çá³ëüøåííÿ
ñòðàõîâèõ ïðîäàæ³â
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Пре зи дент Ук раїни в своєму пос ланні
до Вер хов ної Ра ди Ук раїни до ру чив
профіль ним відомствам роз ро би ти мо -
дель стра хо вої ме ди ци ни, впро вад жен ня
якої бу ло в йо го пе ред ви борчій прог рамі.

За кон по ви нен бу ти прий ня тий в 2021
році. Са ма сис те ма по вин на зап ра цю ва ти
не пізніше 2023 ро ку, за я вив го ло ва
профіль но го коміте ту пи тань здо ров'я
нації, ме дич ної до по мо ги і ме дич но го

стра ху ван ня Ми хай ло Ра дуць кий.
За раз Комітет ВРУ і Міністер ство

охо ро ни здо ров'я вив ча ють струк ту ри
стра ху ван ня, які є в інших країнах світу.

� "Найб лиж ча для Ук раїни мо дель та,
яка діє в Нідер лад дах і Ізраїлі, ко ли дер -
жа ва і гро ма дя нин в рівних сту пе нях
відповіда ють за здо ров'я лю ди ни. Мо ва
йде про те, що дер жа ва бе ре на се бе
фінан су ван ня так зва но го га ран то ва но го

па ке ту, в який вхо дить екстре на ме дич на
до по мо га, психіат рич на, про ти ту бер -
куль оз на, ліку ван ня інфекційних хво роб,
інфаркт, інсульт, он ко логія. В ць о му па -
кеті пацієнт не пла тить ні за що", � роз -
повів Ра дуць кий і до дав, що, нап рик лад, в
нас туп но му році он ко логічний па кет бу де
кош ту ва ти 84 тис. грн.

За те лю ди на бу де пла ти ти за інші
пос лу ги, які не вхо дять до ба зо во го па ке -
ту. Нап рик лад, це про те зу ван ня зубів,
пла но ва опе рація, яка не пов'яза на з не -
без пе кою жит тя, до дат кові обс те жен ня,
або більш ком фортні умо ви пе ре бу ван ня
в лікарні. Це до дат кові пос лу ги, які лю ди -
на мо же пла ти ти за ра ху нок доб ровіль но -
го стра ху ван ня, або до дат ко во го стра ху -
ван ня. Ба зо вий па кет оп ла чує дер жа ва, а
роз ши ре не стра хо ве пок рит тя � лю ди на
мо же до ку пи ти у стра хо вих ком паній са -
мостійно.

За раз існує дві проб ле ми здійснен ня
стра хо вої ме ди ци ни в Ук раїні. � "По�пер -
ше, це за ко но да в ство. Цей за кон ве ли кий
і йо го не мож на прий ма ти в тур бо ре жимі.
По�дру ге, це от ри ман ня зарп лат в "кон -
вер тах", з яких не пла тять по дат ки. То му
вве ден ня та кої сис те ми стра хо вої ме ди -
ци ни мож ли во, ко ли ми ви ве де мо хо ча б
70% зарп лат з тіні".

Ìåäèöèíà
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47% опи та них HR�фахівців ук раїнсь -
ких підприємств ко лись сти ка ли ся з он ко -
зах во рю ван ня ми се ред своїх ко лег або
їхніх ро дичів. 90% опи та них відзна чи ли,
що ДМС має особ ли ву цінність для їх
співробітників, а 39% оціню ють ДМС як
один із  го лов них мо ти ваційних фак торів
після зарп ла ти.

Сь о годні ду же мод но го во ри ти про
те, що Well being куль ту ра в ком панії є
за по ру кою мо ти вації та за лу че ності
пер со на лу. Але це не ра зо вий захід, а
філо софія, зас но ва на на прин ци пах ре -
аль ної тур бо ти про співробітників у
різних сфе рах жит тя, це ак тив на по -
зиція, а ДМС в ній , особ ли во сь о годні,
відіграє най важ ливішу роль. 15% опи та -
них вже роз ши ри ли або пла ну ють роз -
ши рю ва ти стан да рт ний па кет кор по ра -
тив но го ДМС в зв'яз ку з при хо дом пан -
демії. Здебіль шо го � це вклю чен ня до -
дат ко во го стра ху ван ня на ви па док зах -
во рю ван ня COVID�19.

Ми спос терігаємо, що поп ри еко -
номічну кри зу, ком панії не відмов ля ють -

ся від кор по ра тив но го ДМС, а де які навіть
роз ши рю ють стан дартні па ке ти у період
пан демії. Си ту ація з ко ро навіру сом про -
де мо н стру ва ла проб ле ми та тонкі місця
національ них сис тем охо ро ни здо ров'я.
Ба га то HR�фахівців ба чать не обхідність
заст ра ху ва ти своїх співробітників від
COVID�19, а та кож ро зуміють, що під
час пан демії лю ди не при пи ни ли от ри -
му ва ти трав ми, хворіти на рак або сер -
це во�су дин ни ми зах во рю ван ня ми, які
ви ма га ють склад но го та невідклад но го
ліку ван ня. Але са ме че рез ко ро навірус
варіан ти клінік для ліку ван ня, а та кож
їх дос тупність для цих пацієнтів тим ча -
со во ско ро ти ли ся в ра зи. То му ми ба чи -
мо, що ком паній, які цікав лять ся он ко ст -
ра ху ван ням, стає де далі біль ше.

На дум ку HR�фахівців, за галь на
вартість ліку ван ня від ра ку в Ук раїні ста -
но вить від 1 до 3 млн. грн. (38% рес пон -
дентів). 48% опи та них наз ва ли по каз ник у
500 тис. грн., 13% � 100 тис. грн., а 1% опи -
та них поз на чи ли, що рак є зовсім не -
виліков ним.

Вартість ліку ван ня за ле жить від ви ду
ра ку, стадії, на якій зах во рю ван ня бу ло
ви яв ле но, та інших чин ників. В се реднь о -
му в Ук раїні ліку ван ня кош тує близь ко
500 тис. грн., а за кор до ном вар тує близь ко
$60 тис., не завж ди включ но з пе рель о та -
ми та про жи ван ням. При ць о му, вартість
стра хов ки близь ко $50�$100 (від 1500 до
3000 грн.) на рік. Як що для ком панії важ -
ли вий ко жен співробітник, керівницт во не
за ли шить підлег ло го на о динці з та кою
склад ною проб ле мою, як рак. А підтрим ка
хво ро го за би рає ду же ба га то ча су, сил та
гро шей. Жод на дер жа ва в світі не здат на
пок ри ти вит ра ти на ліку ван ня, що є ду же
вартісним, а зібра них ко лек ти вом коштів
час то ви яв ляєть ся не дос татньо. Опи ту -
ван ня по ка за ло, що 62% HR�фахівців
ком паній, в яких бу ли ви пад ки он ко логії у
співробітників або їх ро дичів, го тові пла -
ти ти за прог ра ми стра ху ван ня. Се ред
ком паній, які взя ли участь у дослідженні,
32% � зі шта том від 250 та біль ше осіб, 36%
� від 50 до 250 співробітників, 32% � зі шта -
том до 50 чол.

47% îïèòàíèõ HR ñòèêàëèñÿ ç îíêîëîã³ºþ 
ó ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³é àáî ¿õí³õ ðîäè÷³â

Çàêîí ïðî ñòðàõîâó ìåäèöèíó â Óêðà¿í³ ïîâèíåí
áóòè ïðèéíÿòèé â 2021 ðîö³
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Біль ше по ло ви ни гро ма дян, нез ва -
жа ю чи на пан демію, не ста ли ско ро чу -
ва ти вит ра ти на стра ху ван ня в
порівнянні з ми ну лим ро ком. При ць о -
му помітно зріс інте рес лю дей до прог -
рам за хис ту здо ров'я, йдеть ся ре зуль -
та тах опи ту ван ня, про ве де но го стра -
хо ви ка ми.

Нез ва жа ю чи на по точ ну еко номічну
і епідеміологічну си ту ацію, вит ра ти 66%
гро ма дян на стра хові про дук ти в 2020
році збе рег ли ся на то му ж рівні, що й
ро ком раніше. При ць о му 20% навіть
прий ня ли рішен ня про збіль шен ня вит -
рат на стра хо вий за хист. І ли ше 9% заз -

на чи ли, що ста ли еко но ми ти.
У той же час стра хо ви ки відзна ча -

ють праг нен ня клієнтів підхо ди ти до
вит рат більш раціональ но. Май же тре -
ти на учас ників опи ту ван ня при по купці
полісів ста ли частіше здійсню ва ти по -
куп ки під час акцій, ви ко рис то ву ва ти
бо ну си і про мо ко ди. Еко ном лять, ку пу -
ю чи стра хов ку із фран ши зою, всь о го
2% опи та них.

Най помітніше в 2020 році зрос тає
інте рес до стра хо вих про дуктів, який
за хи щає жит тя і здо ров'я. Найбіль ший
інте рес в ць о му сег менті лю ди про яв ля -
ють до прог рам доб ровіль но го ме дич но -

го стра ху ван ня, а та кож до стра ху ван ня
від не щас них ви падків і кри тич них зах -
во рю вань. Та кож в 2020 році збіль шив -
ся інте рес до про дуктів зі стра ху ван ня
жит ла: на час са моізо ляції ба га то хто
виїжджав з місь ких квар тир і на ма га -
ли ся за хис ти ти їх в свою відсутність.

Згідно з опи ту ван ням, вит ра ти на
за хист ав то мобілів � як по ОСАЦВ, так і
по кас ко � в 2020�му та кож зрос ли. Це
пов'яза но з тим, що в умо вах пан демії
лю ди вва жа ють за кра ще осо бис тий
транс порт гро мадсь ко му і праг нуть
надійніше за хис ти ти йо го від будь�яких
не пе ред ба че них си ту ацій на до розі.  

Б³ëüøå ïîëîâèíè ñòðàõóâàëüíèê³â, íåçâàæàþ÷è íà
ïàíäåì³þ, íå ñòàëè ñêîðî÷óâàòè ñâî¿ ñòðàõîâ³ “âèòðàòè”
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Пи тан ня аг ро ст ра ху ван ня в Ук раїні
не тіль ки назріло, а й вже пе резріло,
оскіль ки аг ро сек тор � один із драй верів
еко номіки країни. Та ку дум ку вис ло ви -
ла пер ший зас туп ник гла ви Національ -
но го бан ку Ук раїни Ка те ри на Рож ко ва
в ході пре зен тації про по зицій до про ек -
ту змін до за ко ну про дер жав ну
підтрим ку сільсь ко го гос по да р ства Ук -
раїни, спіль но роз роб ле них Нац бан ком
і Міністер ством роз вит ку еко номіки,
торгівлі і сільсь ко го гос по да р ства.

Раніше прий няті за ко но давчі та
нор ма тивні ак ти бу ли струк ту ро вані
так, що не доз во ля ли ско рис та ти ся пос -
лу гою ні аг раріям, ні стра хо ви кам,
оскіль ки так зва ний "пул стра хо виків"
був сфор мо ва ний не зовсім про зо ро,
інстру мент не пра цю вав ба га то років і
не пра цює за раз.

Ос новні по ло жен ня за ко ноп ро ек ту
бу ли підтри мані стра хо ви ка ми при їх
об го во ренні з рин ком. За ко ноп ро ект не -
обхідний при кре ди ту ванні: стра ху ван -
ня зни зить ри зи ки банків, відповідно, в
по даль шо му мож на бу де го во ри ти про
зни жен ня про це нт ної став ки.

Як повідо мив міністр роз вит ку еко -
номіки, торгівлі і сільсь ко го гос по да р -
ства Ігор Пет раш ко, ро бо та над цим до -
ку мен том три ває чо ти ри місяці з за лу -
чен ням профіль них асоціацій, міжна -
род них екс пертів і т.д.

Нез ва жа ю чи на те, що стра хові про -
дук ти в Ук раїні існу ють у всіх сек то -
рах, в аг рар но му ви ник ла не обхідність
їх вре гу лю ва ти. Особ ли во ця пот ре ба
ста ла оче вид ною у зв'яз ку з по су хою
ць о го ро ку, яка торк ну ла ся особ ли во
південні об ласті країни. Крім то го, це

пи тан ня ду же ак ту аль не, оскіль ки
йдуть гло бальні зміни кліма ту.

"Ми прак тич но бу де мо сто я ти біля
дже рел фор му ван ня рин ку аг ро ст ра -
ху ван ня, оскіль ки раніше прий няті за -
ко ни не пра цю ва ли. У нас є підтрим ка
пре зи ден та Ук раїни, прем'єр�міністра,
Національ но го бан ку � і це ду же важ ли -
во. Це комп ле кс ний за ко ноп ро ект, який
вклю чає і ре гу ля торів, і рин ки, і стра -
хо виків. За раз за ко ноп ро ект по да ний
на об го во рен ня ор ганів ви ко нав чої вла -
ди. Ми очікуємо ко мен тарі від
міністерств і в ре зуль таті по зи тив ної
підтрим ки він бу де вне се ний від
Кабіне ту міністрів до Вер хов ної Ра ди.
Ми сподіваємо ся і впев нені в підтримці
аг рар но го коміте ту, який ак тив но
підтри мує аг ро ст ра ху ван ня", � заз на -
чив міністр. 

Â Óêðà¿í³ ç'ÿâèòüñÿ çàêîíîïðîåêò ùîäî
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè àãðîñåêòîðó
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Згідно з аналізом ба зи ва кансій,
розміще них на grc.ua про тя гом пер -
шої по ло ви ни осені (01.09 � 15.10.2020
ро ку), по пит з бо ку ро бо то давців
зрос тає. Так, у цей період бу ло
розміще но на 40% біль ше ва кансій,
ніж за дру гу по ло ви ну літа. При ць о -
му жов тень приніс навіть біль ше
пож вав лен ня, ніж ве ре сень. Хо ча
заз ви чай він де що пос ту паєть ся пер -
шо му міся цю осені. 

По зи тив на ди наміка прослідко -
вуєть ся май же у всіх профс фе рах,
окрім HoReCa, по пит у якій був ду же
ак тив ним про тя гом усь о го літа 2020
ро ку. Зок ре ма, у ТОП�5 за тем па ми
зрос тан ня кіль кості ва кансій увійшли
такі профс фе ри: "До машній пер со -
нал" +363%; "Стра ху ван ня" +115%;
"На у ка, освіта" +104% "Робітни чий
пер со нал" +85%; "Без пе ка" +81%.

Для біль шості з них ("До машній
пер со нал", "На у ка та освіта", "Без пе -
ка") ха рак тер не збіль шен ня кіль кості
про по зицій про ро бо ту в перші місяці
осені. 

У розрізі га лу зей біль шу ак -
тивність та кож по ча ли про яв ля ти
май же всі гравці на рин ку праці, крім

го тель но�ту рис тич них зак ладів, де
кількість ва кансій змен ши лась на
20%. Так, у першій по ло вині осені у
ТОП�5 га лу зей з по зи тив ною ди -
намікою про по зицій про ро бо ту пот -
ра пи ли: "Освітні ус та но ви" +152%;
"Ме ди ци на, фар ма цев ти ка, ап те ки"
+109%; "Пос лу ги для на се лен ня"
+80%; "Про дук ти хар чу ван ня" +71%
та "Інфор маційні тех но логії, сис тем -
на інтег рація, інтер нет" +67%.

ТОП�3 профс фер за аб со лют ною
кількістю ва кансій у першій по ло вині
осені за ли шив ся іден тич ним другій
по ло вині літа: до нь о го увійшли "IT",
"Про дажі" та "Мар ке тинг". А от у пе -
реліку ТОП�10 відбу лись певні зміни.
Так, підня лись у рей тин гу профс фер
такі, як "Адміністра тив ний пер со -
нал" (з 6 місця на 4), "По ча ток
кар'єри" (з 9 місця на 7) та "Робітни -
чий пер со нал" (з 11 місця на 10). Де що
пос ла би ли свої по зиції "Ви роб ни цт -
во", "Бан ки", "Бух гал терія", "Транс -
порт" (кож на з них змісти лась на 1
по зицію ниж че у рей тин гу ТОП�10).
У розрізі га лу зей зміцни ли свої по -
зиції зак ла ди роздрібної торгівлі
(підняв шись з 3 місця на 2), освітні ус -
та но ви (з 10 місця на 6) та ме дичні
зак ла ди, ап те ки, фар ма цев тичні ком -
панії (з 11 місця на 10). 

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.
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