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Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 9Ì2020
З послабленням карантинних обмежень у ІІІ кварталі поступово
почала відновлюватися діяльність небанківських фінансових установ.
Дещо знизився обсяг активів страховиків, що проте не відобразилося
на обсягах страхових премій, які зросли порівняно з попереднім
періодом та показниками докризового І кварталу.
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ÍÁÓ ïðåçåíòóâàâ îíîâëåíó Ñòðàòåã³þ
ìàêðîïðóäåíö³éíî¿ ïîë³òèêè ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó
У багатьох країнах світу протягом останнього десятиріччя після
глобальної кризи макро пруденційне регулювання стрімко
розвивається. В Україні глибокі кризи 2008 2009 рр. та 2014 2016 рр.
загострили необхідність підтримання фінансової стабільності.
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Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ - çàêëàñòè ôóíäàìåíò
íîâîãî ðåãóëþâàííÿ ðèíêó
Катерина Рожкова: НБУ вже 6 місяців є регулятором небанківського
фінансового та страхового ринку України. Яким був процес переходу,
про трансформацію на фінансових ринках і про їх ключових
"архітекторів", в якому стані зараз перебувають страхові компанії?
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Страхування пройшло довгий шлях від захисту ризиків до
стимулювання практики. Як страховики можуть сформувати
стійке майбутнє? Allianz Research виділяє 9 напрямків, які
пропонують захоплюючі можливості для імпакт андерайтингу.
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Lloyd's çàïóñòèâ Blueprint Two äðóãèé åòàï ïðîãðàìè öèôðîâî¿
òðàíñôîðìàö³¿ ðèíêó
Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ ç ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ â 2021 ðîö³ çðîñòóòü íà 3,8%
Insurance Europe ââàæàº, ùî Solvency II ïîêëàäàº íåïîòð³áí³
îïåðàö³éí³ íàâàíòàæåííÿ íà ñòðàõîâèê³â
Allianz íàçâàâ êëþ÷îâ³ òåíäåíö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòðàõîâèê³â
Ñóêóïí³ ñòàòêè ì³ëüÿðäåð³â ñâ³òó â 2020 ðîö³ ïåðåâèùèëè $10,2 òðëí.
Íîâ³ òåõíîëîã³¿ äîïîìàãàþòü àâòîâëàñíèêàì
åêîíîìèòè íà ñòðàõîâö³
Нові технології, зокрема системи аналізу великих даних, дозволяють
страховим компаніям, з одного боку, мінімізувати свої ризики, з
іншого запропонувати продукт, який буде задовольняти потреби
кожного конкретного клієнта.
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Lloyd's çàêëèêàº ñòðàõîâèê³â ñòâîðþâàòè ïðîñò³ ïðîäóêòè äëÿ çàõèñòó êë³ºíò³â
Ï³ñëÿ çíà÷íèõ êàòàñòðîô³÷íèõ çáèòê³â ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ñòðàõóâàííÿ ³
ïåðåñòðàõóâàííÿ º íåìèíó÷èì
PwC íàçâàëà ãëîáàëüí³ ðèçèêè ñòðàõîâî¿ òà
ïåðåñòðàõóâàëüíî¿ ãàëóç³ ñâ³òó
PwC спільно з Центром вивчення фінансових інновацій опитала
927 практиків, регулюючих органів та спостерігачів в страховій
галузі з 53 країн, щоб зрозуміти, що вони бачать найбільшими
загрозами для галузі і як вони розставляють пріоритети.
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Next Insurance çàëó÷èâ $250 ìëí. â³ä ôîíäó Alphabet CapitalG
²íøóðòåõ-ïëàòôîðìà Matic Insurance îòðèìàëà â³ä ³íâåñòîð³â $24 ìëí.
DL-ñòàðòàï ç ïåðåñòðàõóâàííÿ Kettle îòðèìàâ â³ä ³íâåñòîð³â $4,7 ìëí.
Îãëÿä çàðïëàò â ñòðàõîâ³é ñôåð³ Óêðà¿íè` 2020
З огляду ви дізнаєтеся, як компанії і співробітники працюють під час
карантинних обмежень, як змінилися зарплати і бонуси, на що готові
піти і від чого відмовитися співробітники страхових компаній і
посередників, а також які способи мотивації найбільш привабливі
зараз на страховому ринку.
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Àíäåðàéòèíã íà áàç³ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é ³ øòó÷íîãî
³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
COVID 19 наголошує на необхідності спростити купівлю
страхування життя і зробити її більш доступною в цифровому
форматі, вважають фахівці McKinsey.
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Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà æóðíàë
Insurance TOP íà 2021 ð³ê âè ìîæåòå
â àãåíö³ÿõ òà Ðåäàêö³¿:

Âèïîâíèëîñü 4 ðîêè ñèñòåì³ Ïðÿìîãî
âðåãóëþâàííÿ çáèòê³â â ÎÑÖÏÂ
Цій події передувало кілька років дискусій, вивчення зарубіжного
досвіду і навіть пара невдалих спроб запустити систему Прямого
врегулювання в Україні.

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ “ÐÂÑ ÏÐ²ÍÒ”. Óêðà¿íà, ì. Êè¿â
Òèðàæ: 1000 åêç. Àóäèòîð³ÿ åëåêòðîííî¿ âåðñ³¿: 20 òèñ. ÷îëîâ³ê
Äàíèé íîìåð ï³äãîòîâëåíèé âèêëþ÷íî â ³íôîðìàö³éíèõ ö³ëÿõ
³ íå º ïðîïîçèö³ºþ êóïèòè àáî ïðîäàòè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³
³íñòðóìåíòè. Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â
æóðíàë³, º òî÷êîþ çîðó àâòîð³â öüîãî íîìåðà.
Äóìêà "Insurance TOP" ìîæå íå çá³ãàòèñÿ ç äóìêàìè àâòîð³â,
âèêëàäåíèìè â äàíîìó æóðíàë³. "Insurance TOP" íå íåñå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îïåðàö³¿ òðåò³õ îñ³á, çä³éñíåíèõ íà îñíîâ³
äóìîê, îö³íîê ³ ðåêîìåíäàö³é, âèêëàäåíèõ â äàíîìó æóðíàë³.
Ïðåäñòàâëåíà â îãëÿä³ ³íôîðìàö³ÿ îòðèìàíà ç äæåðåë, ÿê³
"Insurance TOP" ðîçãëÿäàº ÿê íàä³éí³, îäíàê íå íåñå
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü ³ ïîâíîòó.
Îïèñè ðèíê³â ³ êîìïàí³é íå ïðåòåíäóþòü íà ïîâíîòó.
Äóìêè, îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³¿, íàâåäåí³ â äàíîìó ìàòåð³àë³,
íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ â ÿêîñò³ ºäèíî¿ ï³äñòàâè äëÿ
çä³éñíåííÿ îïåðàö³é íà ñòðàõîâîìó ðèíêó.
Êîæåí ó÷àñíèê ðèíêó ïîâèíåí ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è "Insurance TOP" ëèøå ÿê îäèí ³ç çàñîá³â,
ùî ñïðèÿþòü ïðèéíÿòòþ âèâàæåíèõ ð³øåíü.

ßê ñòðàõóâàííÿ ìîæå âïëèíóòè íà ìàéáóòíº?
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Âèòðàòè ðîáîòîäàâö³â íà ìåäïîñëóãè ³ ñòðàõóâàííÿ â 2021 ðîö³
â 3 ðàçè ïåðåâèùàòü ãëîáàëüíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿
ÍÁÓ îïðèëþäíèâ Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ
çàõîä³â âïëèâó äî ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî ðèíêó
НБУ пропонує до громадського обговорення проєкт Положення
про застосування Нацбанком заходів впливу у сфері
державного регулювання діяльності на ринках страхових та
небанківських фінансових послуг.

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

Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 9Ì2020
З послабленням карантинних обмежень у ІІІ кварталі поступово
почала відновлюватися діяльність небанківських фінансових
установ. Найстрімкіше зросло кредитування насамперед
фінансовими компаніями та ломбардами. Активи цих
фінансових установ теж зростали, що дало змогу їм наростити
свою частку в загальних активах сектору.

вих послуг Україна залишається на
одній з найнижчих позицій порівняно з
європейськими країнами. Кількість
НБФУ, передусім фінансових компаній, продовжувала скорочуватися
через добровільну відмову від ліцензій
та їх анулювання. Через значну
кількість компаній, що не провадить
активну діяльність, ця тенденція може
продовжитися і надалі.
Cектор страхування

Тим часом дещо знизився обсяг активів страховиків, що проте не відобразилося на обсягах страхових премій, які
зросли порівняно з попереднім періодом
та показниками докризового І кварталу.
Найгіршим є стан кредитних спілок,
що не лише повільно відновлюють обсяги
операцій, але й залишаються збитковими
за результатами трьох кварталів. Це
різко контрастує з результатами решти
НБФУ, які попри кризу мають високі показники прибутковості.
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Структура та проникнення сектору
У ІІІ кварталі частина НБФУ продемонструвала зростання активів.
Помітно зросли активи ломбардів, а
страховиків навпаки трохи скоротилися. Відповідно дещо змінилася
структура сектору. Загалом обсяги активів НБФУ майже не змінилися. Проте через помітне зростання банківського сектору, частка НБФУ в активах
фінансового сектору, що регулюється
НБУ, знизилася. Тож за показниками
проникнення небанківських фінансо-

У ІІІ кварталі продовжували знижуватись активи страховиків. Водночас, валові страхові премії помітно
зросли на 26% порівняно з ІІ кварталом та на 3% порівняно з докризовим І
кварталом 2020 року. Хоча це все ще
нижче, ніж показники попереднього
року. Страхові виплати зростають аналогічними темпами. Тож рівень виплат
майже незмінний та становить 36% для
ризикового страхування та 12% для
страхування життя.
Найшвидше зростали премії за
КАСКО, страхуванням майна та вогне-
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вих ризиків, страхуванням фінансових ризиків. Дещо повільніше за
ОСЦПВ. Загалом структура страхових премій протягом кварталу не
зазнала суттєвих змін. Премії зі
страхування життя, добровільного
медичного страхування та страхування від нещасних випадків, як і
квартал тому, становлять 28%у загальному обсязі.
Показник збитковості ризикових
видів страхування (loss ratio) за результатами ІІІ кварталу 2020 року
становить 18%. Таке нетипово низьке
значення пояснюється особливостя-

ми відображення розформуванням
резервів за збитками в авіаційному
страхуванні цивільної авіації, що були сформовані у І кварталі. Якщо
виключити цей одноразовий ефект,
то збитковість страховиків зросла і
становить 41%. Для обов'язкових
видів страхування вона вища і сягає
53%, для добровільного страхування
38%. Обидва показники зросли
порівняно з ІІ кварталом.
Операційна ефективність страховиків non life залишається невисокою. Високий рівень combined ratio
визначають витрати на ведення

страхової діяльності, інші ніж страхові виплати та витрати на формування резервів. Вони протягом року
залишаються майже сталими та сягають 56% надходжень страхових
премій скоригованих на резерв незароблених премій. Зміна показника
ефективності переважно пояснюється волатильністю рівня збитковості.
Інвестиційний дохід займає незначну частину в загальних доходах
страховиків. Його частка суттєвіша
для life страхування до 20% сукупних доходів. Переважно його формують доходи від облігацій, зокрема
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ОВДП, які зросли у ІІІ кварталі, та депозитів. Non life страховики отримують від вкладень менше 5% доходів,
переважно від депозитів.
На фінансовий результат страховиків у ІІІ кварталі значною мірою
вплинуло відновлення обсягів страхування, відтак він дещо зріс. Рентабельність активів становить 1.3%.
Кількість порушників вимог регулятора до платоспроможності за квартал зни зи ла ся. Од нак 45 стра хо виків ліцензіатів не виконували повною мірою вимогу до платоспроможності та достатності капіталу станом
на 1 жовтня. Якість активів на покриття ви мог до пла то сп ро мож ності за
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квартал суттєво не змінилася, щоправда знизилася частка прав вимог до
перестраховиків. Досі значну частку в
активах переважно невеликих страховиків займає нерухомість, вартість
якої найбільш ймовірно завищена.
Кредитні спілки
Попри поступове відновлення економіки, активи кредитних спілок, як і
обсяги кредитування, зростають досить
помірно
та
нерівномірно.
Найстрімкішій ріст у декількох найбільших гравців. Пригнічують можливості росту загальне зниження платоспроможності фізичних осіб, а також

неготовність спілок надавати послуги
дистанційно, зокрема орієнтування на
готівкові розрахунки і нерозвиненість
електронних продуктів. Як і квартал
тому, 23% членів кредитних спілок є
активними.
Водночас якість кредитного портфеля стрімко погіршилася. Крім зниження платоспроможності позичальників, на це вплинула відсутність важелів роботи з проблемною заборгованістю. Зокрема кредитні спілки, як й
інші кредитори, не можуть нараховувати штрафи та пені фізичним особами за несвоєчасне обслуговування позик. Близько третини кредитів прострочено на понад 90 днів, що вдвічі ви-
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ще за показник ІІ кварталу. Найгірша
ситуація з кредитами на бізнес потреби, значна частина яких була реструк ту ри зо ва на. Ць о му порт фе лю
влас ти ва найбіль ша кон це нт рація,
значна частина позик, наданих особам, що можуть бути пов'язаними із
менеджментом кредитних спілок.
Попри погіршення якості портфеля, відображені кредитними спілками
витрати на формування резервів у 3
кварталі знизилися. А доходи від розфор му ван ня ре зервів за ос танні
шість місяців навіть перевищили витрати на їх формування. Це, зокрема,
дало змогу кредитним спілкам проде-

монструвати прибуток за результата ми ІІ та ІІІ квар талів. Усе це
свідчить про суттєву не до оцінку
збитків кредитних спілок.
Операційні доходи, зокрема чистий процентний дохід від операцій з
членами кредитної спілки тим часом
знизилися як порівняно з ІІ кварталом, так і порівняно з аналогічним
періодом попереднього року. Водночас знизились і середні процентні
став ки за всіма ви да ми по зик.
Співвідношення операційних витрат
до операційних доходів зросло. Цей
показник є значно вищим для невеликих кредитних спілок.

Низька прибутковість призводить
до зниження частки власного капіталу в структурі фондування кредитних спілок. Водночас дещо зростає
обсяг депозитів. Загалом 11 кредитних спілок порушували регуляторні
вимоги до капіталу станом на 1 жовтня. Кредитні спілки надалі мають дооцінити резерви через погіршення
якості портфеля та належно відобразити частку прострочених кредитів
після набуття чинності відповідними
ре гу ля тор ни ми
ви мо га ми.
Це
найбільш ймовірно приз ве де до
погіршен ня по каз ників пла то сп ро можності низки гравців.
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Фінансові компанії
Попри зниження їх кількості, активи
фінансових компаній зросли у ІІІ кварталі 2020 року. Переважно через відновлення кредитування. Так обсяг наданих
протягом кварталу кредитів домогосподарствам зріс на 47%, а корпораціям на
58%. У портфелі переважають кредити
підприємствам, що є довшими за строком.
Разом із кредитуванням відновлюється й лізинг. Обсяг лізингових операцій порівняно з попереднім кварталом
зріс на 46%, а порівняно з аналогічним
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періодом попереднього року на 6%. Обсяг факторингових операцій фінкомпаній дещо скоротився. Однак цей показник залишається вищим, ніж за аналогічний період попереднього року.
У ІІІ кварталі фінансові компанії продовжували генерувати прибутки. Хоча їх
обсяг все ще нижчий, ніж за аналогічний
період торік, показники рентабельності
залишилися на торішньому рівні.
Ломбарди
Після нетривалого падіння обсягу
операцій, у ІІІ кварталі 2020 року

ломбарди наростили кредитування
наб ли зив шись до торішніх по каз ників. Коефіцієнт покриття кредитів
заставою також зріс та становить
115%. Значно зросли доходи від реалізації заставного майна, які, щоправда, забезпечують всього 11% доходів ломбардів. Як і раніше основним джерелом доходу є проценти, що
формують 86% надходжень, та зросли порівняно з аналогічним періодом
попереднього року.
Рентабельність діяльності, повторюючи тренди попередніх років, дещо знизилась і становить 7.2%.
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Перспективи та ризики
Як і очікувалось, обсяг операцій
НБФУ переважно зростав з початком
відновлення економічної активності.
Ця тен денція збе ре жеть ся на далі.
Очікуєть ся, що більшість сек торів
продемонструє прибутки за результатами року. Найдовше від наслідків
кризи відновлюватимуться кредитні
спілки, які ймовірно завершать рік зі
збитками.
Як і раніше, особливу увагу регулятора буде прикуто до тих НБФУ, що
порушують мінімальні вимоги. Їм необхідно вжити заходів, щоб покращи-

ти показники діяльності. Водночас, не
менше занепокоєння викликають компанії, що через маніпуляцію показника ми звітності де мо н стру ють ли ше
формальне виконання вимог, не маючи достатнього запасу платоспроможності. Щоб ви я ви ти та усу ну ти ці
проб ле ми, НБУ пла нує по си ли ти
конт роль за ко ректністю на дан ня
звітності.
Крім того, для перевірки коректності відображення страховиками активів та зобов'язань, з 1 січня розпочнеться оцінка загального фінансового
стану страховика.
Цей процес скрадатиметься з двох

етапів: на першому зовнішні аудитори
підтвердять якість відображення активів, резервів та позабалансових зобов'язань страховиків, а на другому
НБУ, ґрунтуючись на цих оцінках,
визначить дотримання страховиками
вимог до капіталу.
Також протягом наступного року
впроваджуватимуться зміни до характеристик активів, що є прийнятними для покриття резервів страховиків.
Зокрема буде знижено роль нерухомо го май на, ад же во но час то є
неліквідним і не може бути швидко використане non life страховиками для
виконання своїх зобов'язань.
Insurance TOP ¹8(76)2020
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У багатьох країнах світу протягом останнього десятиріччя після
глобальної кризи макро пруденційне регулювання стрімко
розвивається. В Україні глибокі кризи 2008 2009 рр. та 2014 2016
рр. загострили необхідність підтримання фінансової стабільності.
Тому в середині 2015 року в Законі "Про Національний банк
України" було закріплено положення, що сприяння фінансовій
стабільності друга за важливістю функція НБУ після
підтримки цінової стабільності. Таким чином, НБУ, по суті,
отримав мандат на розроблення та проведення макропруденційної політики в Україні.

У першій частині документа наведено
короткий теоретичний огляд суті, цілей,
принципів та інструментів макропруденційної політики. Другу частину присвячено особливостям макропруденційного
регулювання в Україні. Третя розкриває
практичні питання реалізації макропруденційної політики в Україні. У ній НБУ
акцентує увагу на ключових ризиках, реалізація яких може порушити нормальне
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функціонування фінансового сектору, та
способах протидії їм. Також наведено
приблизний перелік макропруденційних
інструментів, які НБУ використовує або
використовуватиме згодом, щоб забезпечити фінансову стабільність.
Стратегію було вперше схвалено на
засіданні Комітету з фінансової стабільності, підтримано Правлінням НБУ та оприлюднено в листопаді 2018 року.

З липня 2020 року НБУ набув повноваження з регулювання та нагляду за
страховими, фінансовими, лізинговими та
факторинговими компаніями, кредитними спілками, іншими небанківськими
фінансовими установами. Ці зміни, а також перші два роки реалізації макропруденційної політики НБУ зумовили необхідність оновлення Стратегії. Оновлену
Стратегію
затверджено
рішенням
Правління НБУ 14 грудня 2020 року.
Що таке макропруденційна політика
і навіщо вона потрібна
Макропруденційна політика запобігає
накопиченню та реалізації системних ризиків у фінансовому секторі, щоб не допустити перебоїв у його функціонуванні.
Кінцева мета макропруденційної політики забезпечення фінансової стабільності,
тобто стану фінансової системи, за якого
вона здатна належно виконувати основні
функції фінансове посередництво та
здійснення платежів й успішно протистояти кризовим явищам. Досягнення цієї
мети сприятиме сталому економічному
зростанню.

Ñòðàòåã³ÿ

Виникнення макропруденційної політики результат переосмислення історії
економічних криз. Світовий досвід
засвідчив, що для гарантування належного функціонування фінансової системи в
кризові періоди недостатньо мати ефективний нагляд за окремими фінансовими
установами, адже система не є простою
сумою окремих складових. Стійкість
навіть усіх без винятку учасників фінансового ринку поодинці не завжди забезпечує стійкість та безперебійну роботу
фінансового сектору загалом. Наприклад,
добре капіталізований банк виконає свої
зобов'язання перед вкладниками навіть
під час кризи, проте може тимчасово
відмовитися від нового кредитування, поглиблюючи рецесію. З цього випливає висновок: фінансовий сектор потрібно регулювати не лише на рівні окремих установ,
а й як систему загалом.
Макропруденційна політика не здатна
повністю усунути системні ризики, але
може не допустити їх надмірного накопичення та знизити ймовірність їх реалізації.
Таким чином, вона підвищує стійкість
економіки, знижує волатильність ВВП,
що підтверджують результати емпіричних досліджень1. Однак ця політика може
мати й негативні побічні ефекти, наприклад, тимчасове погіршення доступу населення та бізнесу до кредитних ресурсів.
Це може зумовлювати порівняно нижчі
темпи економічного зростання плату за
стійкість до фінансових криз.
Складність
макропруденційної
політики полягає в тому, що відповідні
інструменти слід застосовувати тоді, коли
ризики для фінансової системи здаються
незначними. У такі моменти уповноваженим особам може бракувати рішучості
(так званий ефект небажання діяти
inaction bias), адже в період кредитної експансії доцільність обмежень складно донести до учасників ринку, політиків та домогосподарств.
Цілі макропруденційної політики
Одна з фундаментальних цілей багатьох центральних банків світу сприяння фінансовій стабільності, що
є передумовою сталого економічного
зростання. Для досягнення цієї цілі регулятори запобігають накопиченню системних ризиків, щоб знизити вірогідність
виникнення кризових явищ, а також посилюють стійкість фінансового сектору.
Принципи макропруденційної
політики
Проводячи макропруденційну політику регулятори керуються низкою принципів, покликаних забезпечити дієвість

заходів. Дотримання цих принципів запорука ефективності регулювання.
1. Незалежність. Макропруденційна
політика має бути незалежною від інших
функцій центральних банків і регуляторів
(монетарної політики, мікропруденційного нагляду) та від зовнішніх впливів
фінансового сектору чи органів влади. Це
дасть змогу не допустити домінування короткострокових цілей над довгостроковими. Наприклад, під час економічного буму
фінансові установи можуть не погоджуватись із посиленням регуляторних вимог до
них. Для стримування цього тиску центральний банк або інші регулятори мають
дотримуватися принципу незалежності.
2. Прозорість. Цілі та підстави для застосування макропруденційних інструментів повинні бути зрозумілими для
учасників фінансового ринку і громадськості. Центральний банк повинен вчасно
інформувати про регуляторні зміни
відповідні цільові аудиторії, щоб вони мали достатньо часу для підготовки.
3. Превентивний підхід. Центральний
банк повинен заздалегідь визначати системні ризики та вчасно вживати заходів,
щоб звести їх до мінімуму. Якщо рівень
загроз у певний момент оцінити важко, і
доводиться обирати між бездіяльністю чи
потенційно надмірним реагуванням, центральний банк, найімовірніше, обере друге,
адже втрати від криз зазвичай перевищують недонадходження від запровадження
макропруденційних обмежень.
4. Розважливість/гнучкість (guided
discretion). Макропруденційні інструменти слід застосовувати відповідно до заздалегідь визначених правил. Відхилення від
них можливі лише тоді, коли подібні
рішення будуть належно обґрунтовані.
5. Координація. Ефективність макропруденційної політики залежить від її координації з іншими політиками, що належать до компетенції центрального банку
та інших органів влади. Центральний банк
повинен забезпечувати належну координацію.
6. Пропорційність. У результаті застосування макропруденційних інструментів
до фінансових установ висуватимуться
певні вимоги. Вони мають бути пропорційні внеску конкретної установи в загальний розмір системного ризику.
7. Уникнення регуляторного арбітражу. Макро пруденційна політика буде
ефективною лише тоді, коли учасники
фінансового ринку не матимуть змоги
уникнути обмежень, мігруючи в менш регульовані сегменти. Макропруденційні
інструменти повинні бути націлені передусім на об'єкти й операції, які не можуть
перейти в суміжні сегменти фінансового
ринку без значних втрат.
8. Урахування національних особли-

востей. Макро пруденційна політика повинна враховувати національні особливості фінансової системи, щоб обрані
інструменти були дієвими та сприяли досягненню цілей. Наприклад, в Україні до
таких особливостей належить велика
частка держбанків і незначний обсяг активів небанківського фінансового сектору.
Макропруденційні інструменти
Макропруденційні інструменти прийнято поділяти на інструменти капіталу,
ліквідності та інші, зокрема секторальні.
Тим часом жодна класифікація не може
бути повною, адже регулятори створюють
нові, додаткові інструменти, якщо цього
потребують стан розвитку та національні
особливості фінансового сектору. Вибір
інструменту залежить від проміжних
цілей, яких потрібно досягнути. Водночас
часто за допомогою одного інструменту
досягають кількох цілей. Крім того, деякі
макропруденційні інструменти можна
розділити за функціональним спрямуванням, тож інструменти для кредитних установ можуть бути подібними та відрізнятися від тих, що застосовуються до інших
сегментів фінансового ринку чи об'єктів
інфраструктури. Нижче подано опис найпоширеніших у світовій практиці інструментів.
Інструменти капіталу
Контрциклічний буфер капіталу
(countercyclical capital buffer, CCB)
Суть інструменту полягає у встановленні вищих вимог до капіталу (буфера) у
період кредитної експансії з можливістю
зниження вимог або повної його деактивації в моменти економічного спаду, коли
системні ризики матеріалізуються. Мета
інструменту
знизити проциклічність
фінансової системи. Запровадження
контрциклічного буфера капіталу підвищує стійкість фінансової системи, захищає її від потенційних утрат та опосередковано обмежує експансивну фазу кредитного циклу. Основний критерій для
встановлення чи зняття буфера розрив
між темпами зростання обсягів кредитів
та ВВП. Крім цього, беруться до уваги й
інші індикатори, зокрема співвідношення
цін на житло та доходів населення, частка
витрат на обслуговування боргів у доходах домогосподарств та нефінансових
корпорацій тощо.
Буфер системної важливості для системно важливих фінансових установ
(buffer for systemically important banks)
Встановлюються додаткові вимоги до
капіталу системно важливих фінустанов,
банкрутство яких може мати серйозні
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наслідки для фінансової системи та економіки. Запровадження цього інструменту підвищує здатність таких банків покривати втрати, що зменшує імовірність
кризових явищ та масштаб їх наслідків.
Також буфер може певною мірою нівелювати окремі конкурентні переваги
системно важливих фінустанов. Це дає
змогу зберегти рівні ринкові умови для
малих і середніх установ.
Буфер системного ризику (systemic
risk buffer, SRB)
Передбачає формування додаткового запасу капіталу для зниження вразливості до довготермінових структурних
(нециклічних) системних ризиків. Може
застосовуватися до всіх або до окремих
груп фінансових установ. За рекомендацією ESRB повинен покривати ризики,
що не є вимірюваними, однорідними та
стандартизованими, а саме кредитний,
ринковий чи операційний ризики. Натомість буфер має створюватися на покриття ризиків, спричинених, зокрема,
високою концентрацією в секторі, високим рівнем взаємопов'язаності, розміром
фінансової системи (відносно ВВП),
фінансовими інноваціями, що підвищують складність системи. У разі одночасної дії буфера системної важливості і буфера системного ризику банки повинні
дотримуватися більшого з них.
Буфер консервації капіталу (capital
conservation buffer, CCB)
Мета інструменту створити запас
капіталу в нестресовий період понад
мінімальні обов'язкові вимоги для покриття можливих збитків та недопущення порушення мінімальних вимог до достатності капіталу в майбутньому. Таким
чином знижується проциклічність кредитування. Буфер консервації визначають переважно як мікропруденційний
інструмент, який може сприяти досягненню макропруденційних цілей.
Коефіцієнт левериджу (leverage
ratio)
Розраховується як співвідношення
капіталу 1 рівня і сукупних активів та
позабалансових зобов'язань. Підтримання коефіцієнта на необхідному рівні дає
змогу обмежувати нарощування кредитними установами активних операцій за
рахунок залучених коштів. Слугує додатковим запобіжником надмірного
зростання балансів за умови, якщо ваги
ризику активів не відображають фактичної ризиковості операцій. Перевагою
інструменту є його простота і прозорість,
оскільки для його розрахунку активи не
розподіляються за ступенем ризику. Базельський комітет з банківського нагля-
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ду встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків на рівні
3%.
Інструменти ліквідності
Коефіцієнт покриття ліквідністю
(liquidity coverage ratio, LCR)
Розраховується як відношення суми
наявних у банку високоякісних
ліквідних активів до чистих відпливів
коштів, що очікуються протягом тридцяти днів у разі виникнення кризових
явищ. Підтримуючи коефіцієнт на певному рівні, фінустанови зберігають достатній рівень ліквідності, щоб пережити
кризовий період. LCR часто визначають
як мікропруденційний інструмент, який
через установлення додаткових вимог
(фіксованих або змінних у часі) може використовуватися для досягнення макропруденційних цілей5. Наприклад, регулятори можуть знижувати вимоги до
LCR під час системної кризи ліквідності,
щоб банки мали змогу сповна виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.
Коефіцієнт чистого стабільного
фінансування (net stable funding ratio,
NSFR)
Визначає мінімальну частку стабільного (довгострокового) фондування залежно від ліквідності і залишкової строковості активів банку. Інструмент спонукає банки переорієнтовуватися на довгострокові джерела фінансування і не кредитувати на довгий термін, покладаючись виключно на коротке фінансування.
Цей коефіцієнт знижує невідповідність
між активами та зобов'язаннями, що може допомогти зменшити амплітуду кредитного циклу. NSFR часто визначають
як мікропруденційний інструмент, який
через установлення додаткових вимог
(фіксованих або змінних у часі) може використовуватися для досягнення макропруденційних цілей.
Вимоги до ліквідності також мають
установлюватися і для небанківських
фінансових установ, що залучають кошти населення чи бізнесу, передусім для
кредитних спілок та страхових компаній.
Інші інструменти
Установлення граничного співвідношення розміру кредиту та вартості забезпечення (loantovalue ratio, LTV)
Інструмент обмежує максимальний
розмір кредиту домогосподарствам залежно від вартості забезпечення, що
банк отримує за кредитом. Запобігає виникненню бульбашок на ринку нерухомості і надмірному зростанню обсягів іпотечного кредитування. Регулятор може

встановлювати граничне значення LTV
для всіх нових іпотечних кредитів або
лише для виданих під заставу тієї нерухомості, ціни на яку зростають найвищими темпами.
Встановлення граничного співвідношення суми обслуговування боргу та доходу
позичальника
(debt service to income ratio, DSTI) або
загальної суми кредиту та доходу
(debt to income ratio, DTI).
Інструменти обмежують максимальну суму кредиту, який може отримати
домогосподарство, залежно від рівня його доходів. Запобігають надмірному зростанню іпотечного або споживчого кредитування та заборгованості домогосподарств.
Нині у світовій практиці інструменти,
які обмежують кредитування позичальникам (LTV, DSTI, DTI), нерідко застосовуються як до банків, так і до небанківських фінансових установ.
Плани відновлення діяльності та
примусової реструктуризації
Щоб криза не захопила фінансову
установу зненацька, регулятор вимагає
від фінансових установ завчасної підготовки планів відновлення діяльності. Якщо такий план не спрацьовує, фінустанова6 повинна мати план резолюції (виведення з ринку) в оптимальний із точку
зору всіх задіяних сторін спосіб. Ці вимоги традиційно стосуються банків, проте
можливе їх поширення і на інші фінансові установи.
Підвищені вимоги до розкриття
інформації Регулятор може вимагати від
фінустанов частіше або детальніше
розкривати певну інформацію. Цей
інструмент збільшує поінформованість
громадськості про діяльність фінустанов,
підвищуючи стійкість фінансової системи. Додаткове розкриття інформації
підвищує якість оцінювання ризиків
учасниками фінансового ринку, зокрема
ризиків платоспроможності та ліквідності контрагентів.
Інформаційне підґрунтя
Ефективність макропруденційної
політики залежить від якості інформації,
на якій вона ґрунтується. На сьогодні в
Україні не всі необхідні дані доступні.
Найповнішою є інформація про банківський сектор. Дуже важливим елементом
став Кредитний реєстр НБУ. До нього передається інформація про кредитні операції, за якими заборгованість не менша
100 мінімальних зарплат. З його допомогою НБУ може регулярно калібрувати
коефіцієнти ймовірності дефолту (PD) та
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втрат у разі дефолту (LGD), що їх мають
використовувати банки для оцінювання
кредитного ризику. Також Кредитний
реєстр дає змогу моніторити концентрацію кредитних ризиків у системі.
Набувши повноважень із регулювання небанківських фінансових установ, НБУ сприятиме підвищенню їх прозорості й розкриватиме інформацію про
основні показники діяльності, структуру
власності, дотримання регуляторних вимог. Водночас даних про інші сектори
економіки поки що недостатньо. Бракує
даних для оцінювання боргового навантаження та поведінки домогосподарств у
розрізі груп за доходами. Вони потрібні
для коректного розрахунку обмежень на
розміри кредитів (LTV, DSTI, DTI). Необхідно вдосконалити систему збору даних про стан ринку нерухомості. НБУ надалі працюватиме над розширенням наявних даних, підвищенням якості й доступності інформації, необхідної для
підготовки рішень із макропруденційної
політики.
Ризики небанківського фінансового
сектору
Тривалий час регуляторні вимоги до
небанківських фінансових установ, зокрема тих, що працюють із коштами населення, були здебільшого декларативни-

ми, а нагляд здійснювався менш ретельно, що призводило до регуляторного
арбітражу. Фінансова звітність небанківських установ переважно не відображала належно їхній стан, ліквідність і
платоспроможність, структура власності
нерідко була непрозорою, виникали
підозри щодо використання окремих
фінансових установ для фінансових
махінацій, ухилення від сплати податків,
відмивання коштів. Усе це створює ризики для діяльності фінансового сектору та
перешкоджає його розвитку.
Водночас небанківські фінустанови
нині не несуть системних ризиків з огляду на низький рівень зв'язків з іншими
фінансовими та нефінансовими установами та відносно невеликий розмір. Загальні активи небанківських фінансових
установ під регуляцією НБУ становлять
близько 10% активів сектору. Ризики від
діяльності цих установ зосереджені переважно у відповідних сегментах. Крім
того, сама бізнес модель діяльності небанківських фінансових установ не призводить до виникнення системних ризиків. Тому застосування до них макропруденційних
інструментів
буде
співмірне.
Можливі дії НБУ розбудова системи мікро і макропруденційного регулювання та нагляду за небанківським фінсектором, забезпечення його

прозорості.
Ефект від застосування інструментів звуження каналів регуляторного арбітражу у фінансовому секторі, вирівнювання умов конкуренції,
якісніше регулювання та забезпечення вищої стійкості небанківських
фінустанов, кращий захист прав споживачів.
Цілі та макропруденційні інструменти в Україні
На сьогодні НБУ вже використовує
низку класичних макропруденційних
інструментів та заходів, що можна
прирівняти до них. У наступні два роки
планується запровадити ще кілька
інструментів. Протягом цього часу НБУ
адаптуватиме їх до українських умов,
збиратиме необхідну інформацію, напрацьовуватиме моделі для оцінювання
ефектів застосування інструментів.
Ураховуючи рекомендації ESRB та
стан українського фінансового сектору,
на додачу до п'яти базових проміжних
цілей макропруденційної політики НБУ
визначив шосту зниження рівня доларизації в секторі. Для досягнення кожної
з цілей НБУ використовуватиме низку
інструментів, наведених у таблиці. Цей
перелік не є вичерпним за необхідності
його буде розширено.
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лювати їх ліцензії і виключити з реєстру. Новим проектом закону про фінансові послуги
ми цю прогалину закриємо. Друга частина
компаній не подають звітність, або їх
звітність свідчить, що вони не ведуть діяльності.

НБУ вже 6 місяців є регулятором небанківського фінансового
та страхового ринку України. Яким був процес переходу,
про трансформацію на фінансових ринках і про їх ключових
"архітекторів", в якому стані зараз перебувають страхові компанії,
над якими проблемами небанківського сектору працює зараз НБУ
і яка ідеологія нових законопроектів для страховиків і фінсектору
розповіла Перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.
Ринок не помітив перехід. Побоювання,
що НБУ з першого дня почне велику чистку,
виявилися надуманими. Єдина технічна
проблема подача звітності. Після ліквідації
Нацкомфінпослуг змінилася адреса і система подачі, тому окремі компанії не вклалися
в термін, внаслідок чого аналіз звітності трохи ускладнився. Зараз усе гаразд.
В іншому все залишається, як і раніше.
Ані вимог, ані нових нормативів до ринку
НБУ не посилював, як і обіцяв. У небанківського ринку стало більше комунікацій з регулятором. Помітно, що вони до такого не звикли. Всі зацікавлені в сильному і відкритому
регуляторі.
Дійсно, великому за кількістю учасників ринку, який жив більше 25 років за
іншими правилами, непросто відразу перебудуватися. Сполучною ланкою в цьому питанні можуть бути асоціації. Їх має бути багато чи одна в кожному сегменті з обов'язковою участю?
На небанківському ринку проблема не в
кількості асоціацій, а в залученості фінустанов до їх роботи. На ринку 2 тис. компаній і 15
професійних асоціацій. При цьому половина
небанківських компаній не перебувають в
жодній з них. Багато з них регіональні, тому
не стежать за ситуацією, не знають про нові
регуляції, і в цілому відірвані від того, що
відбувається.
Небанківські асоціації повинні стати
архітекторами ринку, а не тимчасовими альянсами, які захищають інтереси окремих
груп учасників. Зараз на ринку є кілька
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об'єднань, які залучаються до його роботи і
створюють додану вартість сектору.
Було б добре, якщо роботу вдасться побудувати за прикладом банківського ринку,
де 74 банки і три асоціації. Коли у нас виникають питання або ідеї, ми розсилаємо пропозиції асоціаціям і пропонуємо повернути їх із
загальною позицією. Далі обговорюємо.
На фондовому ринку єдина саморегулівна організація (СРО), і все повинні входити до неї. Судячи по банках, ви прихильник того, що повинно бути кілька об'єднань.
А на небанківському ринку?
Об'єднань має бути кілька з урахуванням різносегментованості небанківського
ринку. Але компанії обов'язково повинні бути членом хоча б однієї СРО. Так буде
простіше, адже буде можливість об'єднувати
ідеї. Невеликим компаніям складно самотужки відстояти свою позицію. Вони часто
закидають нас хаотичними пропозиціями, не
оцінюючи комплексну картинку.
А що з кількістю учасників ринку? Ваші
дані дуже відрізняються від даних Нацкомфінпослуг і Держстату.
Зараз зареєстровано близько 2 тис. компаній, більше 25% з них або майже 500 компаній неактивні, існують лише "на папері".
Це не сплячка, і навіть не летаргічний сон.
Вони не планують працювати з клієнтами. У
кожному сегменті їх від 14% до 35%.
Частина з неактивних (170 компаній) зареєстрована на тимчасово окупованих територіях. Законодавство не дозволяє нам ану-

Над якими проблемами небанківського
сектора працює зараз НБУ?
Зараз перехідний період. Протягом
цього року ми нічого кардинально не
змінюємо. Наше головне завдання закласти
фундамент нового регулювання ринку. Ми
хочемо побудувати будинок, у якого не знесе
дах навіть від землетрусу.
В роботі великий пул законопроектів, які
потрібно відпрацювати з усім ринком,
фіналізувати і внести до Верховної Ради. Паралельно ми розробляємо підзаконні акти. У
законах будуть прописані загальні правила і
підходи до регулювання, тоді як більш точкові питання, такі як порядок розрахунку
страхових резервів, відпрацюємо на рівні
нормативки НБУ.
Впровадження нового регулювання буде
поступовим і займе не менше трьох років.
Лавиною новацій ринок точно не накриє. Нові
правила роботи дозволять дивитися на
фінустанови, як єдине ціле: зі зрозумілою
бізнес моделлю,
корпоративним
управлінням, системою внутрішнього контролю і поведінкою на ринку.
Якщо коротко, в чому полягає ідеологія
нових законопроектів?
Ідеологія проста. Перше всі компанії
повинні мати прозору структуру власності.
Це маркер. Коли ви йдете до лікаря, ви спершу дізнаєтеся про його стаж, досвід, відгуки
пацієнтів. На фінансовому ринку те ж саме.
Ви повинні розуміти, з ким маєте справу, і
перед ким у вас виникає право вимоги і зобов'язання. На цьому будується довіра.
Друге це ризик орієнтований підхід в
нагляді за ринком. У чому його суть? Чим
більше частка компанії, тим більше ризиків
вона несе для клієнтів. Отже, до неї потрібні
більш високі вимоги і більш ретельний нагляд. Такий принцип працює і щодо банків.
Він повинен бути універсальним для всього
фінринку.
Третє ми серйозно спрощуємо ліцензування та пруденційні вимоги. Ділимо компанії на ті, які повинні виконувати пруденційні нормативи, і ті, у яких їх немає.
Четверте вводимо поняття "ринкової
поведінки". Це про ставлення до клієнтів і до
їх прав. Реклама фінансових послуг повинна
стати чесною і достовірною. На сайті і договорах потрібно розкривати всю інформацію
про послугу. Нецивілізованих методів до
клієнтів не використовуємо.
П'яте корпоративне управління з урахуванням пропорційності. Для великих страховиків буде один підхід, а для невеликих
інший. Мова йде не тільки про наявність наглядової ради і правління. А та про процеси і
правила поведінки.
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Ці рамкові принципи будуть викладені в
законопроектах "Про фінпослуги та фінансові компанії", "Про страхування" та "Про
кредитні спілки". Приймати їх потрібно в одному пакеті. Зараз фінально погоджуємо, і
будемо передавати в парламентський
комітет.

важно в землю і нерухомість. Решта компаній, або "сплячі", або не подають звітність.
На лайфовому ринку 96% ринку це 7
підприємств з 1 ої групи суспільної важливості. Якість їх активів прийнятне.

Скільки учасників ринку вже його покинули і скільки планують?
З липня з ринку пішло 38 фінустанов і
ще 45 добровільно відмовилися від усіх
ліцензій самі. Переважно ринок залишають
фінансові компанії (здали ліцензії 19). Також пішло 9 страховиків, 6 ломбардів і 5 кредитних спілок. Всі ці рішення зараз приймає
ринок добровільно. Примусово ми ліцензії ні
у кого зараз не забираємо.
Приклад страхові компанії. Стаючи регулятором, ми відкрито сказали, що страховикам потрібно буде обов'язково виконувати
нормативи, не порушувати закон про
фінмоніторинг, розкрити власників. Ті компанії, які не хотіли цього зробити, вирішили,
що їм зручніше покинути ринок.
Попереду у нас довгий шлях по перестроювання роботи небанківського ринку і його
консолідації. Ймовірно, кількісно учасників
стане менше, в першу чергу через відхід неактивних підприємств, але ринок стане
стабільним і сильним. Ми хочемо більш активно залучити небанківський ринок в економічне життя країни. В цілому, небанківський ринок потребує євроремонту.

На що особливо будете звертати увагу
при роботі зі страховими компаніями в наступному році?
Плануємо в 2021 році провести за допомогою аудиторів "Solvency рев'ю". Іншими
словами, оцінка якості активів і правильності
розрахунку страхових резервів. Будемо
вибірково вимагати первинні документи станом на 1 січня 2021 року і перевіряти ще раз з
аудиторським звітом. У нас є питання до деяких аудиторів, які перевіряють страховий
сектор. Ми бачимо, що є абсолютно невідомі
аудиторські компанії, які обслуговують майже третину страхового ринку.
Ми не маємо права вести реєстр аудиторів і викреслювати з нього компанії, тому
будемо діяти інакше. Проведемо рев'ю, а
сумнівні моменти перевірять наші фахівці.
Якщо будуть розбіжності з аудиторським
звітом, відправимо документи до Ради з нагляду за аудиторською діяльністю. Крім аудиторів ми хочемо перевірити роботу актуаріїв. Ці фахівці вважають ймовірність настання страхової події. Виходячи з їх даних,
страховик формує і визначає вартість страхування того чи іншого виду, а також формує
резерви На даний момент робота актуаріїв
фактично не регулюється.

В якому стані зараз перебувають страхові компанії?
Одна з основних проблем страхового
ринку non life якість активів. Вони потрібні
компаніям, щоб вчасно здійснювати страхові
виплати та покривати потенційні майбутні
ризики. При оцінці ми розділили страховиків
на чотири групи по їх розміру, а також в залежності від рівня виконання нормативів
визначили їх зони ризиків ("зелена",
"сіро зелена", "помаранчева" і "червона" зони).
Щодо страховиків, які займаються ризиковим страхуванням: 11 найбільших страховиків (1 ша група суспільної важливості)
займають 53% ринку практично всі знаходяться в "зеленій" зоні. Це компанії з гарною
якістю активів: депозити і ОВДП. У 2 й групі
суспільної важливості 15 компаній займають
ще 17% ринку. Якість їх активів, як то кажуть, "будемо подивитися". Виходить, що
70% цього ринку припадає на 26 компаній, активи яких відносно прийнятні. Ринок дуже
концентрований.
66 компаній з 3 ї групи суттєвої важливості займають 27% ринку. У них є якісь
прийнятні активи. Але їх явно недостатньо. У
їхніх активах велика частка прав вимог до
перестраховиків, нерухомість, в тому числі
земля, яка здебільшого була зовсім нещодавно переоцінена на істотні суми. Ці операції ми
зараз перевіряємо. Ухвалення цих активів
ми хочемо врегулювати.
І найбільша за кількістю (77 компаній)
4 та група суспільної важливості менше 2%,
тому зараз ризиків для ринку вони практично не несуть. За структурою активів вони нагадують "латифундистів". Вкладення пере-

Чи не плануєте посилювати вимоги до
диверсифікації активів страховиків?
Питання болюче і в першу чергу стосується довгострокового страхування, тобто
лайфових компаній. З одного боку, це
об'єктивно потрібно робити. З іншого боку
через багатьох криз у нас прийнятних активів для диверсифікації не так багато.
З точки зору регулятора, простіше було б
все заборонити, залишивши тільки державні
цінні папери, готівку і депозити, тоді буде
спокійно, але завдання активів для страховиків отримати додаткову прибутковість,
адже є ймовірність настання страхових випадків, та й супутні витрати вимагають
коштів.
У ризиковому страхуванні ситуація трохи інша. Оскільки більша частина договорів
страхування працює в рамках року, то про
довгострокове інвестування тут нічого говорити.
Тому з одного боку, потрібно обмежити
можливість інвестицій в сумнівні інструменти в плані ринкової вартості і швидкої реалізації, а з іншого запропонувати страховому ринку варіанти отримання прибутковості. Можливо, обмежимо використання нерухомості в якості прийнятного активу. Наприклад, приймати тільки офісну нерухомість
і приміщення, в яких розміщується сама
компанія.
Як ви оцінюєте прозорість та перспективи страхового ринку?
Страховий ринок не такий прозорий, як
банківський. Ми з легкістю назвемо власників усіх українських банків. А ось з реальними власниками страховиків буде
складніше. За нашими оцінками, 70 80 ком-

паній мають непрозору структуру власності.
А ще давайте подивимося на систему
страхових продажів. Велику частку тут займають незареєстровані страхові агенти, які можуть працювати відразу на кілька компаній,
продаючи різні продукти. Єдиного реєстру немає. Для потенційних споживачів це мінус. Чому? Я хочу купити, наприклад, КАСКО. Як
зрозуміти, чи пропонує його реальний агент, і
чи отримаю я поліс від діючого страховика. Це
питання довіри і, врешті решт, стійкого зростання самих компаній.
Наш законопроект про страхування зробить цей сектор прозорим і більш відкритим
для клієнта. Людина повинна мати повну
інформацію про те, хто надає йому послугу.
Страховий сектор переживає пандемію і
карантин легше, ніж інші ринки. По перше,
там наперед оплачена послуга: ти купив
страховку, але страховий випадок може і не
наступити. По друге, через карантин люди
кілька місяців не виходили на вулицю, не
їздили на машинах. Тому і обсяги виплат були менше. У третьому кварталі страхові
премії вже перевищили показники докарантинного першого кварталу на 3,5%. Драйверами традиційно було автострахування
більше третини премій.
Точки зростання в страховій галузі є. Ринок буде еволюціонувати. Наприклад, під час
карантину зросла іпотека через зниження ставок. Страховий ринок повинен піти "причепом", адже при покупці квартири обов'язково
потрібно оформити страховку від нещасного
випадку і застрахувати об'єкт у іпотеці.
Нікуди вже не дітися без дистанційності.
Ми звернулися до Податкової служби та
Мінфіну з проханням дозволити врегулювання страхових випадків на підставі не тільки оригіналів документів, а й їх копій, в тому
числі електронних. Це буде стимулювати
цифрові і дистанційні програми. Зараз це як
ніколи актуально. Також це дозволить страховику істотно економити на витратах оффлайн врегулювання.
Ще один перспективний напрям агрострахування. Нещодавно ми з Мінекономіки
презентували законопроект про сільгоспстрахування з державною підтримкою. Це
мегаідея. Пропонований в законопроекті механізм простий: держава покриває частину
страхової премії. Завдання НБУ це вимоги
до страховиків, які будуть працювати в цій
системі, і контроль за їх виконанням. На основі визначених нами критеріїв, Мінекономіки формує перелік рекомендованих
страховиків, а також розробляє програми
страхування. Такий механізм працює в усіх
розвинених країнах, особливо, де агросектор
це драйвер економіки, як у нас. Зі страховкою на руках доступ до кредитів для аграріїв
буде простіше.
Поряд із завершенням медичної реформи актуальним стане медстрахування. Там
може брати участь як держава, так і страховики. Наприклад, якщо людина купує
медстраховку на ринку, то держава може
або компенсувати частину страхового платежу або, можливо, зменшити прибутковий
податок. На страховий ринок також можна
перекласти страхування від нещасного випадку на виробництві. Це працює в багатьох
країнах.
Insurance TOP ¹8(76)2020
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Страхування пройшло довгий шлях від захисту ризиків
до стимулювання практики. Як страховики можуть
сформувати стійке майбутнє? Allianz Research виділяє
9 напрямків, які пропонують захоплюючі можливості для
імпакт андерайтингу.
Від захисту непередбачених несприятливих обставин до забезпечення
нашого колективного майбутнього за
останні десятиліття роль страхування
змінилася. Фактично, страхова галузь
стала чимось на зразок лідера з боку
бізнесу в русі за забезпечення сталого
майбутнього для планети: економічного, соціального та екологічного.
Це не дивно для страховиків.
Зрештою, хто знає майбутні ризики
краще, ніж страхові компанії?
На думку економістів Allianz, крім
прогнозування ризиків і допомоги
клієнтам в управлінні ними, страховики можуть прискорити стійку транс-
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формацію світової економіки, заохочуючи відхід від нестійкої поведінки і
процесів. Імпакт андерайтинг корисний не тільки для суспільства, а й для
бізнесу.
Зміна клімату
Якщо не брати до уваги різні думки, не можна заперечувати зміну
клімату. Паризька хартія спрямована
на обмеження зростання глобальної
температури до рівня нижче 1,5 градусів у порівнянні з доіндустріальним
рівнем.
Люди не беруть до уваги серйоз-

ність проблеми. Суворі погодні явища
стали частішими й інтенсивнішими,
попереджаючи нас про те, що попереду ще більше проблем. На думку експертів, очікується, що в майбутньому
інтенсивність тропічних циклонів і
злив посилиться.
Крім загибелі людей і втрати майна в постраждалих районах, стихійні
лиха можуть порушити глобальні ланцюжки поставок, особливо в промислових зонах уздовж прибережних
районів. Крім того, зміна клімату може
привести до небезпеки в регіонах, які
раніше не мали такого досвіду, що зробить їх більш схильними до серйозного збитку.
З огляду на ризики, зростає попит
на нові страхові продукти від екстремальних погодних явищ. Ризик,
пов'язаний з такими лихами, все
частіше покривається за рахунок альтернативної передачі ризиків і необхідності страхування впливу для
закриття існуючих "гепів" у страхуванні.

Òåõíîëîã³¿

Відновлювана енергія
Відновлювана
енергія
набирає
обертів за останнє десятиліття, при цьому встановлена потужність неухильно
зростає. Очікується, що до 2050 року глобальні потужності відновлюваних джерел енергії збільшаться більш ніж у 3 рази в порівнянні з поточними рівнями.
Природно, ці об'єкти потребують страхування від фізичних ризиків, ризиків розвитку або операційних ризиків. Виявлення ризиків, пов'язаних з новими технологіями і територіями, і їх покриття може
відкрити більше можливостей.
Альтернативна мобільність
Електрифіковані, автономні, загальні
та підключені авто майбутнє мобільності. Оскільки електромобілі стають все
більш привабливими в міру зниження
витрат на акумуляторні батареї і поновлювані джерела енергії, переломний момент може наступити вже в 2024 році, коли акумуляторні електромобілі стануть
дешевше, ніж автомобілі з двигунами
внутрішнього згоряння.
Очікується, що до 2040 року електромобілі будуть домінувати в продажах нових автомобілів. Це означає, що страховикам доведеться адаптувати свої продукти для електромобілів, каршерінгу та
автономного водіння. Крім того, можуть
з'явитися нові можливості в сфері енергетичної інфраструктури для електромобілів.
Нерухомість
Новий колір архітектури зелений.
Регулюючі органи все частіше вимагають
підвищення енергоефективності будівель,
встановлюючи більш екологічні стандарти
будівництва.
Не дарма: в 2016 році на будівлі припадало 40% споживання енергії в ЄС, 36% викидів вуглецю і 55% споживання електроенергії. Можливо, самим цікавим і
найскладнішим аспектом цього буде адаптація існуючих будівель відповідно до вимог. Темпи оновлення нерухомості в ЄС
досить низькі і повинні будуть збільшуватися більш ніж удвічі, до 3% в рік, щоб
відповідати цілям регіону в галузі енергоефективності та клімату.
У цій сфері страховики можуть грати
роль посередника, постачальника послуг і
носія ризику. Крім покриття затримок і
ризиків неналежного виконання, вони можуть допомогти власникам нерухомості
подолати нефінансові перешкоди, такі як
дезінформація, недовіру і неможливість
знайти кваліфікованих працівників.

Стійкий образ життя
Чи може страхування переконати вас
вести більш екологічний спосіб життя?
Так!
Стимулюючи впровадження екологічно чистої техніки, будівель і автомобілів. В ЄС п'ята частина енергії, споживаної в будинках, йде на приготування їжі,
освітлення і електроживлення приладів.
Незважаючи на зростаючу енергоефективність побутових приладів, загальне
споживання не знизилася в міру зростання використання і кількості побутових
приладів на людину. Це і зрозуміло: корисна техніка робить наше життя трохи
зручнішим.
Крім пропозиції нижчих страхових
премій за екологічно чисті варіанти, страховики можуть стимулювати модернізацію до більш енергоефективних
приладів та обладнання, а також спонукати людей вибирати ремонт замість заміни.
Майбутнє роботи
Пандемія Covid 19, яка ініціювала
найбільший експеримент віддаленої роботи в цьому році, показавши, що будинок дійсно там, де майбутнє роботи.
У міру того, як все більше компаній
розглядають можливість переходу на
постійну культуру роботи на дому, певні
зміни трансформують і ландшафт страхування. Скоротяться щоденні поїздки
на роботу і ділові поїздки, а використання
комерційної нерухомості знизиться.
Страховики можуть допомогти зменшити перешкоди для впровадження,
пропонуючи покриття для нових вимог.
Цифровізація
В основі наших планів на майбутнє
віддаленої роботи або сталого розвитку
лежить цифровизация.
Блокчейн і технологія розподіленого
реєстру (DLT) починають перебудовувати нашу цифрову інфраструктуру і кидають виклик нашому мисленню про те,
як дані, інформація, активи і навіть управління можуть бути реорганізовані і
переосмислені.
Але зв'язність має свої проблеми, не
остання з яких це переривання бізнесу
через кіберризики, включаючи кібератаки. Якщо це питання не буде вирішене,
компанії будуть обережно підходити до
цифровізації, сповільнюючи розвиток
інших футуристичних тенденцій.
Андерайтинг може задовольнити попит на страхування переривання бізнесу
без шкоди, пропонуючи сильні портфелі
кіберстрахування, а також консультації

за ризиками та послуги з управління ризиками.
Нові клієнти та регіони
Ми можемо назвати це століття
"століттям Інтернету". Проте, половина
населення світу не має доступу до Інтернету.
Обнадійлива новина полягає в тому,
що мобільні телефони все частіше залучають до Інтернету все більше людей,
відкриваючи перед страховиками двері
для надання рішень новим групам населення, які знаходяться в особливо скрутному становищі.
Для більшої віддачі нові страхові продукти можуть бути адаптовані до особливих потреб верств населення, які раніше
не обслуговувались, таких як групи з
низьким доходом, люди з обмеженими
можливостями, люди похилого віку. Покращений доступ до страхування може
підвищити рівень життя, скоротити
бідність і створити можливості для сталого економічного розвитку.
В якості короткого прикладу: страховики можуть надавати мікрострахування дрібним фермерам, додаючи погодні
попередження для домашньої худоби або
сільськогосподарських культур, щоб допомогти їм приймати більш обґрунтовані
рішення.
Екосистема
Перегляньте туристичний каталог, і
ви побачите фотографії мальовничих
природних місць. Але багато з цих знаменитих пейзажів знаходяться під загрозою через діяльність людини.
Страхування може допомогти захистити ці активи і навіть запобігти нанесенню шкоди засобам для існування людей,
які побічно залежать від цих природних
ландшафтів. Перший в світі поліс страхування коралових рифів діє в Мексиці.
Захист мезоамериканських коралових
рифів біля узбережжя півострова Юкатан в Мексиці забезпечує економічну
стійкість регіону. Якщо риф загине, подальша ерозія пляжу може поставити
під загрозу основне джерело доходу цього району туризм.
Страховики будуть відігравати
вирішальну роль в захисті і відновленні
природних ландшафтів в майбутньому.
Збереження цінного природного активу
створює новий масштабований ринок для
галузі, який може бути застосований до
інших регіонів і екосистемам.
Можливості безмежні. Що ще належить побачити, так це те, як ці тенденції
призводять до розвитку страхової галузі.
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Âèïîâíèëîñü 4 ðîêè ñèñòåì³ Ïðÿìîãî âðåãóëþâàííÿ
çáèòê³â â ÎÑÖÏÂ
Чотири роки тому, в грудні 2016 року, 18 найбільших
страховиків ОСЦПВ підписали Угоду про Пряме
врегулювання збитків. Цій події передувало кілька років
дискусій, вивчення зарубіжного досвіду і навіть пара
невдалих спроб запустити систему Прямого врегулювання
в Україні.

Системи прямого врегулювання
збитків працюють на багатьох розвинених
страхових ринках Європи: Польщі,
Бельгії, Франції, Італії, Іспанії. У деяких
країнах історія Прямого врегулювання
налічує вже більш ніж півстоліття. Десь
воно регулюється законодавчим шляхом,
але частіше, як в Україні, це договір між
страховиками, спрямований, в першу
чергу, на користь клієнта, на створення
цивілізованих, прозорих і рівних для всіх
правил гри на ринку.
Угода "Про пряме врегулювання",
підписана чотири роки тому, стала прообразом моделі цивілізованого ринку страхування відповідальності власників
транспортних засобів, в якій, з одного боку, споживач послуги, автовласник, страхує свою відповідальність, свідомо підходячи до вибору страхової компанії.
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Для нього страховик не лише продавець "обов'язкової автоцивілки". Такому
страхувальнику дійсно важливо, як компанія врегульовує страхові події, оскільки
він сам буде отримувати від неї відшкодування, якщо раптом виявиться в ролі
постраждалого в ДТП. Ціна полісу для нього не є єдиним критерієм вибору страхової компанії.
Також це модель, в якій, з іншого боку,
страховики відповідально ставляться до

клієнтів і конкурують між собою не стільки ціною, скільки якістю врегулювання і
сервісу. Для такого страховика покупці
автоцивілки не клієнти "на один рік", а
клієнти "на довгі роки". Такому страховикові цікаво утримувати клієнтів, пропонувати додаткові сервіси, інвестувати у
власну надійність і якість обслуговування.
Угода про Пряме врегулювання продемонструвала, що в Україні є можливим
створення стабільно працюючого механізму взаємодії страховиків, які самостійно вдосконалюють модель, підходи і
процеси своєї взаємодії, довіряють
досвіду, репутації і професіоналізму один
одного, конструктивно співпрацюють та в
стилі win win вирішують нечисленні
розбіжності. Красномовним підтвердженням цього є мізерна кількість арбітражних
суперечок на тлі загального числа збитків,
врегульованих в рамках системи Прямого
врегулювання.

Íà â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíîãî ñïîñîáó âðåãóëþâàííÿ, êîëè ïîòåðï³ëèé ïîâèíåí
çâåðíóòèñÿ çà â³äøêîäóâàííÿì äî ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ âèíóâàòöÿ ÄÒÏ, Ïðÿìå
âðåãóëþâàííÿ ïåðåäáà÷àº âðåãóëþâàííÿ ñòðàõîâèõ ïîä³é òèì ñòðàõîâèêîì,
ç ÿêèì ïîòåðï³ëèé óêëàäàâ ñâ³é äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ ÎÑÖÏÂ. Òîáòî âëàñíèê
ïîë³ñà ÎÑÖÏÂ, ñòàâøè ïîñòðàæäàëèì â ÄÒÏ, çâåðòàºòüñÿ äî "ñâîãî"
ñòðàõîâèêà, ÿêèé ïðîäàâ éîìó ïîñëóãó àâòîöèâ³ëêè. Ñòðàõîâèê ïîòåðï³ëîãî,
â ñâîþ ÷åðãó, ïîò³ì îòðèìàº êîìïåíñàö³þ â³ä êîìïàí³¿ âèíóâàòöÿ àâàð³¿.

Ñòðàõîâèé ðèíîê

4 ðîêè ðîáîòè Óãîäè ïðî Ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ â öèôðàõ:
Âðåãóëüîâàíî 27,8 òèñ. ñòðàõîâèõ ïîä³é, â òîìó ÷èñë³ 26,2 òèñ. ïîä³é
Êëàñó 1 ³ 1,6 òèñ. ïîä³é Êëàñó 2.
7 âèïàäê³â àðá³òðàæíîãî ðîçãëÿäó ïî çáèòêàõ ì³æ ó÷àñíèêàìè óãîäè
çà 4 ðîêè 0,025% â³ä âðåãóëüîâàíèõ çáèòê³â.
Ñïëà÷åíî 468 ìëí. ãðí., â òîìó ÷èñë³ ùîäî çáèòê³â Êëàñó 1 340,4 ìëí. ãðí.
Ïðîâåäåíî 45 ðîçðàõóíêîâèõ ñåñ³é.
Ñåðåäí³é òåðì³í âðåãóëþâàííÿ çáèòê³â â ðàìêàõ ñèñòåìè Ïðÿìîãî
âðåãóëþâàííÿ â 2020 ð 35 äí³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, òåðì³í âðåãóëþâàííÿ
ïîçà ñèñòåìîþ â ñåðåäíüîìó ïî ðèíêó 70 äí³â.
Âîëîäèìèð Øåâ÷åíêî,
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÌÒÑÁÓ
"Система Прямого врегулювання
ефективна і зручна і для страховиків,
і для автовласників. Наше наступне
завдання так доопрацювати умови
функціонування системи, щоб вони
забезпечили участь в ній більшості
страхових компаній членів МТСБУ.
Це може бути вирішено як на
законодавчому рівні, так і шляхом
розширення кола учасників на
добровільних засадах."

За час дії системи Прямого врегулювання до неї увійшли нові компанії. Деякі
страховики полишили Угоду з різних
причин, і з прихильників перетворилися
на критиків, називаючи недоліками системи її переваги, які просто не пасують до
бізнес моделі цих конкретних страхових
компаній.
Зараз учасники Угоди представляють
третину ринку "автоцивілки". Частка
15 ти діючих учасників в кількості укладених в 2020 році договорів ОСЦПВ склала 27%, а в кількості врегульованих
збитків 35%.
За чотири роки у роботі системі відбулися певні зміни: були збільшені ліміти
для врегулювання збитків слідом за зростанням страхових сум; ускладнена модель визначення середніх величин для
взаєморозрахунків між страховиками
щодо збитків "Класу 1" (невеликі збитки,
врегулювання яких повністю проводить
страховик постраждалого, без узгоджен-

ня із страховиком винуватця, на відміну
від більш значних збитків "Класу 2", у разі
настання яких обидва страховика взаємодіють в процесі врегулювання).
Були розвінчані побоювання скептиків
і критиків Прямого врегулювання щодо
можливого суттєвого перевищення середньої суми виплати в рамках системи
над таким самим показником по ринку,
щодо фінансових втрат учасників
внаслідок проведення взаєморозрахунків
"по середньому збитку" або порушення
регламенту взаєморозрахунків тощо.
За весь час функціонування системи
не сталось жодного порушення як в проведенні розрахункових сесій, так й в процесі отримання страховиками компенсацій за сплачене ними страхове відшкодування постраждалим в ДТП.
Середня сума виплати за страховими
випадками, врегульованим в рамках системи, практично не відрізняється від аналогічного показника по ринку в цілому. В
окремі періоди вона була навіть нижчою
за середньоринкову.
А ось термін врегулювання у страховиків учасників угоди істотно коротший,
ніж в середньому по ринку (60 і 74 дня
відповідно за підсумками 9 місяців 2020
року), а для збитків, врегульованих безпосередньо в рамках Прямого врегулювання
в два рази менший (35 днів) .
Страховики, що беруть участь у Прямому врегулюванні, скорочують терміни і
збільшують частку виплат, зроблених в
рамках системи, активно просувають
Пряме врегулювання серед своїх клієнтів,
використовуючи його як конкурентну пе-

ревагу. Вони розвивають на базі Прямого
врегулювання продукти і сервіси, які надають додаткову цінність страховому захисту ОСЦПВ, до якого звикли всі автовласники.
Що далі? Плануємо, що система продовжить стабільно функціонувати, до
Угоди приєднуватимуться нові учасники.
І звичайно, розраховуємо, що система
Прямого врегулювання запрацює повноцінно для всіх страховиків ОСЦПВ в
Україні. Що клієнти таких компаній зможуть оцінити її основну перевагу отримання виплати від того страховика, з яким
було укладено договір ОСЦПВ.
Ñòðàõîâèêè-ó÷àñíèêè Óãîäè
ïðî Ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ:
1. ÏÀÒ ÑÊ "Óí³âåðñàëüíà"
2. ÀÒÑÊ "²ÍÃÎ"
3. ÏðÀÒ "ÑÊ "ÀÑÊÎ Äîíáàñ Ï³âí³÷íèé"
4. ÏðÀÒ ÑÊ "ÏÇÓ Óêðà¿íà"
5. ÀÒ "ÏÐÎÑÒÎ ñòðàõóâàííÿ"
6. ÏÀÒ ÑÊ "Êîëîííåéä Óêðà¿íà"
7. ÏðÀÒ ÑÊ "ÓÍ²ÊÀ"
8. ÀÒ ÑÊ "ÀÐÊÑ"
9. ÏðÀÒ "ªâðîïåéñüêèé ñòðàõîâèé
àëüÿíñ"
10. ÒÄÂ "Ì³æíàðîäíà ÑÊ"
11. ÒÄÂ ÑÊ "ÊÐÅÄÎ"
12. ÏÀÒ ÑÊ "Êðà¿íà"
13. ÏðÀÒ ÑÊ "ÂÓÑÎ"
14. ÏðÀÒ ÑÊ "ÁÐÎÊÁ²ÇÍÅÑ"
15. ÏðÀÒ ÑÊ "ÀÐÑÅÍÀË
ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß"

Ìàêñèì Ìåæåáèöüêèé,
Ãîëîâà Ðàäè ó÷àñíèê³â óãîäè ïðî ïðÿìå âðåãóëþâàííÿ, ×ëåí ïðàâë³ííÿ ÑÊ "ÀÐÊÑ"
"Угода про Пряме врегулювання це важливий прецедент в історії українського
страхування, коли страховики об'єдналися не з метою відстоювання власних інтересів,
а для того, щоб підвищити якість сервісу для клієнтів. Чотири роки успішної роботи
системи підтверджують дві тези: 1) не треба винаходити велосипед, варто
застосовувати кращі світові практики, що ми успішно і зробили в Україні,
використавши досвід Бельгії; 2) немає більш ефективного способу істотно поліпшити
продукт ОСЦПВ в Україні, ніж залучення всіх страховиків до системи прямого
врегулювання. Ми сподіваємося, що так і станеться найближчим часом."
Insurance TOP ¹8(76)2020
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Àíäåðàéòèíã íà áàç³ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é
³ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
COVID 19 наголошує на необхідності спростити купівлю
страхування життя і зробити її більш доступною
в цифровому форматі, вважають фахівці McKinsey:
Рамнат Баласубраманян, старший партнер в нью йоркському
офісі McKinsey, Арі Честер, партнер в Пітсбурзькому офісі та
Нік Милинкович, асоційований партнер в офісі в Торонто.
Для багатьох споживачів покупка
страхування життя може бути болючою.
Незважаючи на значні інвестиції страхових компаній за останні кілька років в
цифровізацію процесу адаптації клієнтів і
прив'язки полісів, прогрес був повільним і
поступовим і для багатьох компаній не
виправдав очікувань. Багато компаній не
змогли осмислено масштабувати свої зусилля з модернізації андерайтингу.
Недавні блокування COVID 19 і триваючі протоколи фізичного дистанціювання підсилюють необхідність переосмислення андерайтингу. Більш ніж будь коли
страхові компанії повинні усувати невдоволення клієнтів і агентів за допомогою все
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ще тривалого, складного і ручного процесу. З появою COVID 19 відвідування
фельдшером на дому для проведення медичних оглядів стало вкрай небажаним,
особливо для "продукту, що просувається", який не має вирішального значення
для клієнта. У цьому середовищі оцінка
ризиків повинна зміститися у бік більш
віддалених моделей даних, в той час як
продажі повинні перейти від особистої до
більш активної онлайн взаємодії.
Щоб залишатися актуальними, страховикам необхідно прискорити використання цифрових технологій, доповнених
даними, для продажу продуктів страхування життя. У цій статті McKinsey окрес-

лює бар'єри, які стоять перед модернізацією андерайтингу, пропонує погляд на основні фактори, необхідні для
успіху, і описує чотири конкретні кроки
для прискорення зусиль по трансформації.

Прискорений андерайтинг
Ефективність програм прискореного
або автоматизованого андерайтингу багатьох компаній була обмежена, в основному тому, що страховики використовували обережний поетапний підхід до
масштабування автоматизованого прийняття рішень. Ці компанії вважають за
краще невеликі поліпшення в своїх структурах і процесах управління ризиками,
замість того, щоб розглядати можливість
відновлення і застосування більш сучасного підходу до андерайтингу.
Дійсно, сьогодні найбільш прискорені
шляхи обмежуються простими продуктами, такими як поліси ризикового страхування життя і страхування витрат на поховання. Крім того, варіанти прийняття на

Àíäåðàéòèíã

страхування без попереднього надання
аналізів і інструментального обстеження
доступні тільки щодо вузького кола
клієнтів, які відповідають віку і
номінальній вартості. У багатьох випадках
ці обмеження поглиблюються важливими
медичними критеріями (тобто страховики
прискорюють прийняття тільки по високоякісним ризикам), в результаті чого багато клієнтів починають прискорений
розгляд заявки на страхування, але розчаровуються, коли до кінця процесу вони
повинні повернутися в традиційний процес андерайтингу.
Крім того, споживачі, які вибирають
прискорений андерайтинг, часто не мають
права на привілейовані знижені тарифи,
доступні тим, хто проходить повне медичне обстеження перед страхуванням,
включаючи парамедичні огляди і лабораторні тести. Відмінності можуть бути
значними: перехід від стандартного тарифу до "кращого" або "кращого плюс" може
знизити річні тарифи на страхування
вдвічі.
Особливо з урахуванням змін, викликаних середовищем COVID 19, страховики більше не можуть дозволити собі проявляти таку обережність. Деякі компанії
пропонують приклади більш сміливого
підходу, запуску нових платформ і спроб
впровадження інновацій з нуля. Наприклад, John Hancock недавно представив
свою платформу eApp, яка забезпечує
безперервний цифровий процес для
полісів будь якого номіналу. Компанія надає миттєві рішення для заявників у віці
до 60 років для деяких продуктів з
номінальною вартістю (лімітом) до $3 млн.
У вибірці з восьми страхових компаній, які запустили оптимізовані програми андерайтингу, компанії відзначили середнє зростання обсягів продажів на 14%
за дворічний період. Звичайно, додаткові
фактори, в тому числі динаміка цін і дистрибуції, також впливають на продажі, але
очевидно, що більш швидкий андерайтинг
був ключовим компонентом успішних перетворень цих компаній.
Трансформація андерайтингу
Навіть в тих страхових компаніях, які
прискорили
процес
андерайтингу,
наскрізний процес придбання страховки
життя все ще може бути ручним, паперовим і тривалим. Часто процес як і раніше
вимагає "живого" підпису на фізичному
документі, не вимагає цифрової оплати й
виконання та може зайняти кілька
тижнів.
Компанії, які успішно прискорюють
андерайтинг і, в більш широкому сенсі,
трансформують процес покупки страхування життя мають п'ять спільних дій:

вони долають застарілі технології, підвищують клієнтоорієнтованість, включають
нові дані, конструктивно залучають регулюючі органи і зберігають переконаність у
цінності творчого потенціалу нового процесу .
Технології.
На перший погляд здається, що
індустрія страхування життя розробила
передові технології андерайтингу з використанням цифрових технологій і даних.
Насправді, однак, велика частина процесу
покупки залишається аналоговою і ручною через застарілий набір технологій в
більшості компаній. Всі провідні перестрахові компанії, а також кілька постачальників технологій розробили автоматизовані платформи андерайтингу, в які управління по андерайтингу вбудовано у
вигляді автоматизованих правил. Ці платформи зазвичай включають в себе робоче
середовище для підтримки робочого процесу, інтерфейси прикладного програмування для включення сторонніх даних, а
також інструменти візуалізації і звітності.
Все частіше ці платформи будуються
на сучасних стандартах (наприклад,
хмарне розгортання і архітектура мікросервісів). На деяких платформах 90% заявок обробляються протягом декількох
хвилин, і менше 5% додатків вимагають
втручання людини. Ці платформи можуть
також включати модулі, що використовують передовий штучний інтелект (наприклад, обробку природної мови і інтелектуальний аналіз тексту).
Однак ці платформи лише зовні допомогли страховикам побудувати дійсно
безперервний автоматизований процес.
Страховики все ще стикаються з вкоріненими застарілими технологіями, для яких
не існує швидких рішень. Модернізація
зазвичай вимагає або використання нових
постачальників для заміни існуючих технологій, або впровадження обхідних
шляхів. У будь якому випадку використання гнучких підходів допоможе компаніям багаторазово ітеративно знаходити способи домагатися прогресу швидкими темпами.
Незалежно від того, замінюють технології або використовують обхідні шляхи,
страховики повинні прийняти спосіб мислення, який приймає мінімально
життєздатний продукт як шлях вперед.
Замість того, щоб зосередитися на ідеальному технологічному рішенні, лідери галузі швидко вносять в щоденні бізнес процеси прості поліпшення.
Орієнтація на клієнта.
Нові цифрові технології повинні бути
прив'язані до того, що важливо для
клієнтів і консультантів. Для початку,

страховики повинні вийти за рамки побудови клієнтської логістики і загальних архетипів клієнтів, щоб зрозуміти практичне, тактичне поведінка клієнтів, коли вони
входять на веб сайти, піднімають трубку,
відправляють документи і читають брошури. Замість того, щоб приймати рішення на основі нечастих або анекдотичних
відгуків, страховики повинні активно запитувати думку клієнтів, яка тактично перетворюється в функціональні вимоги до
продукту. Їм також необхідно враховувати тон розмови і відчуття від продукту при
кожній важливій взаємодії з клієнтом:
навіщо збираються мої дані? Що мені
очікувати? Скільки часу займе процес?
Вони можуть використовувати відповіді
на ці питання.
Страховики також повинні залучати
своїх партнерів по збуту, таких як агенти і
брокери, як найважливіші джерела
інформації про клієнтів. Ці партнери повинні брати активну участь в реорганізації процесу, включаючи спрощення
анкети, зміна процесу збору доказів і визначення пріоритетності дорожньої карти
функціональності нової технології. Страховики, які залучають своїх партнерів,
розуміють, наприклад, систему і середовище додатків в офісі агента і глибоко розуміють, як агент хоче вести бізнес.
Звичайно, з урахуванням того, що багато агентів давно використовують паперові форми заявок, нові цифрові шляхи
іноді розходяться з архітектурою існуючих систем і вимагають значних змін в поведінці з усіх боків. Міграція каналів стає
критичною. Страховики повинні інвестувати в управління змінами, комунікацію і
навчання, щоб сприяти впровадженню
агентами і консультантами нових інтерфейсів.
В останні кілька років швидкозростаюча когорта маркетологів і генеральних
агентів по цифровому управлінню відкрила нові можливості для кінцевого споживача.
Наприклад, в перші кілька місяців
2020 ро ку об ся ги про дажів Policy genius виросли на 50%, ніж в попередні кілька років. Хоча проникнення
каналу прямого маркетингу чи агрегатора на ринки США була низькою (у
порівнянні з євро пейсь ки ми та
азіатськими ринками), очікується, що
цей канал буде швидко рости, оскільки цифрові агенти і агрегатори створю ють чу до вий інтер фейс для
клієнтів, і оскіль ки спо жи вачі все
частіше вимагають швидкої віддаленої взаємодії в світлі COVID 19.
Клієнти в цих каналах потребують
досвіду, порівнянному з їх досвідом
роботи з іншими поширеними технологічними платформами.
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Нові джерела інформації для ризику.
Дані можуть трансформувати галузь
двома способами: вони можуть надати
нові джерела інформації, щоб спростити і
оптимізувати поточний андерайтинг, і вони можуть поліпшити розуміння ризику,
щоб забезпечити більш точну і детальну
категоризацію ризиків.
Багато компаній почали свої інноваційні програми андерайтингу з автоматизації існуючих наборів правил, щоб реалізувати менш складні поліси. Потім вони
перейшли до включення зовнішніх джерел даних, деякі з яких зараз широко використовуються. Наприклад, історії рецептів на придбання препаратів тепер використовуються в якості андерайтингових
даних для більш ніж 90% полісів страхування життя. Крім того, бали за кредитним страхуванням довели, що вони дозволяють прогнозувати смертність та порушення умов поліса, і кілька перестраховиків співпрацюють з кредитними
агенціями для забезпечення скорингу.
Нові дані також дозволили більш детально зрозуміти ризики. Наприклад,
прогноз смертності може грунтуватися на
таких факторах, як благодійність, володіння домашніми тваринами, протоколи
фітнесу та ряд інших поведінкових показників. Забігаючи наперед, страховики можуть розглянути ряд нових перспективних цифрових джерел даних про стан здоров'я, починаючи від електронних медичних записів (більш поширені дані для андерайтингу) до нових та інноваційних
джерел, таких як телемедицина, проведення інтерв'ю та візуального вимірювання маси тіла (ІМТ) претендентів.
Крім використання нових джерел даних, у страховиків є можливість заново
винайти парадигму, що лежить в основі
сучасного процесу андерайтингу. Поточний процес переводить інформацію про
вік, стать і вживання тютюну в відносно
вузький набір рейтингових категорій
стандартний, стандартний плюс, кращий і
кращий плюс. Для заявників з більш гострими чинниками ризику страховики вносять в таблиці коригування рейтингів цих
категорій, що може збільшити страхові
платежі на 300% і більше. У міру того як
компанії критично досліджують свій андерайтинг, багато хто відзначає, що принцип 80/20 вірний: потрібно набагато менше інформації для включення кандидатів
у поточні рейтингові категорії, особливо
коли використовуються нові дані та
аналітичні методи. Проте, галузь продовжує дотримуватися статус кво,
Деякі компанії взяли на озброєння
підхід "чистого аркуша", щоб спростити
оцінку ризиків, включити нові джерела
даних і розширити впровадження методів, заснованих на штучному інтелекті.
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Це призвело до появи більш простих форм
заявок (наприклад, кількість питань скоротилося більш ніж на 70%), усунення
інвазивних вимог для більшої частини населення і більш низькою диференціації
цін в порівнянні з продуктами з повною гарантією.
Щоб досягти успіху, страховикам необхідно буде подолати протиріччя між
традиційними актуарними моделями і новими методами обробки даних. Іноді
здається, що рішення машинного навчання розходяться з висновками традиційних
систем правил. Деякі компанії створили
сильні аналітичні моделі, але лише деякі
перейшли з лабораторії в поле і передали
цим моделям значущі повноваження щодо прийняття рішень. Щоб подолати цю
проблему, актуарії і фахівці з обробки даних повинні спільно відповісти на наступне питання: для яких сегментів модель досить сильна, щоб її можна було реалізувати? У той же час компанії повинні прийняти певну ступінь ризику і невизначеності
при переході на нові моделі.
Регулюючі органи.
Іноді існує напруженість між регулюючими органами і страховими компаніями, тому що ще не існує усталеного
нормативного підходу до використання
машинного навчання або методів штучного інтелекту в процесі покупки продуктів
страхування життя. Таким чином, регулюючий нагляд іноді розглядається як перешкода, і у відповідь страхові компанії
віддають перевагу більш консервативному підходу, який уникає ризиків.
Щоб рухатися вперед, компанії повинні конструктивно переглянути свій
підхід до взаємодії з регулюючими органами. Це починається з розуміння того, що
регулятори не проти інновацій як таких,
але стурбовані їх непередбаченими
наслідками. Регулюючі органи уповноважені забезпечувати належну поведінку
на ринку і платоспроможність. Таким чином, вони повинні гарантувати, що андерайтинг на основі даних не дискримінує
клієнтів і що нові моделі будуть настільки
ж адекватні, тобто "актуарно еквівалентні" поточним моделям. Поки ці умови
виконуються, регулюючі органи з більшою ймовірністю підтримають інновації в
андерайтингу. Вони можуть навіть прихильно ставитися до цього і заохочувати
його, оскільки це нововведення може допомогти галузі зростати.
Щоб цього домогтися, страховикам необхідно надавати регулюючим органам
можливість бачити внутрішню роботу нових моделей. Для цього, наприклад, може
знадобитися, щоб компанії збільшили обсяг документації по різним підсегментам,
які ідентифікуються алгоритмами ма-

шинного навчання, навіть якщо фактори
не є інтуїтивно зрозумілими, а потім надали паралельні порівняння сукупних результатів з іншими методами моделювання, щоб продемонструвати еквівалентність моделей.
Створення цінності.
Повернення інвестицій в модернізацію
андерайтингу не відразу очевидне. Навіть
коли компанія застосовує гнучкий підхід і
домагається швидкого і цілеспрямованого
прогресу, цінність може не проявитися
відразу протягом декількох років. Можуть
бути і непередбачені наслідки: показники
смертності, особливо якщо вони засновані
на меншій кількості даних або нових джерелах інформації, можуть погіршитися.
Стабільність також може знизитися, якщо андерайтинг і цикл взаємодії з
клієнтом стануть простіше і швидше, а у
клієнтів буде більше можливостей. Ризик
того, що успішна трансформація не призведе до збільшення обсягів бізнесу, також
існує, особливо якщо інші компанії в галузі
також можуть трансформуватися.
При цьому успішні компанії визнають
і приймають такі ризики, розуміючи, що,
якщо їм не вдасться модернізуватися, вони в кінцевому підсумку залишаться позаду. Успішні компанії також обачно і виважено приймають можливе погіршення
результатів, будучи впевненими в тому,
що вони будуть тестувати і відкалібрувати нові моделі, які в кінцевому підсумку
будуть працювати на рівні, якщо не краще, ніж поточні моделі. Успішні компанії
також бачать безліч видів цінності, які
принесе поліпшення процесів, і розуміють, що довгостроковий потенціал
трансформації виправдовує інвестиції.

4 кроки виконання модернізації
андерайтингу
Успішна модернізація процесу андерайтингу та адаптації клієнтів вимагає перебудови організації і прийняття гнучких
принципів по суті, дисциплінованого виконання проекту. Чотири з найбільш важливих факторів успіху включають системне мислення, усунення розрізненості,
прихильність вищого керівництва і прискорення темпів змін.
1. Прийміть системне мислення
Інновації на шляху до покупки продукту страхування життя часто зосереджені на андерайтингу без урахування безперервного обслуговування клієнтів, динаміки продажів і всього технологічного
ландшафту. Компаніям необхідно впровадити системне мислення, щоб мати можливість глибоко розуміти, як складові час-
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тини взаємопов'язані, і як окремі системи
працюють в контексті більш великих систем.
Це найбільш важливі елементи програми трансформації:
Подача і збір вимог. Процес необхідно
змінити, щоб він став простим і інтуїтивно зрозумілим; набір питань необхідно
спростити, щоб збиралася тільки найважливіша інформація і автоматично заповнювалося якомога більше полів.
Процес прийняття рішення про андерайтинг. Страховики повинні визначити пріоритетність критеріїв андерайтингу, щоб зібрати мінімально необхідний обсяг даних, який буде потрібно для оцінки
ризиків і прийняття рішень. Слід автоматизувати якомога більше рішень, а
людське рішення в неавтоматизованих
випадках повинно бути швидким і безпроблемним. Надійний аудит і контроль
ризиків, а також петлі зворотного зв'язку
"тестуй і вчися" повинні забезпечувати
постійну ефективність.
Цифрова видача. Паперові файли і
аналогові процеси повинні бути оцифровані з використанням електронних або голосових підписів, електронної доставки
документів полісів і методів оплати за допомогою карток або автоматизованої оплати.
Розробка продукту. Компанії повинні
подумати про те, як перенести цикл розробки продукту, розрахований на
один два роки (спираючись на успадковані системи і каскадні черги), на процес
тривалістю в місяці або тижні, щоб вивести нові продукти на ринок.
Для прискорення прогресу потрібна
інтегрована
дорожня
карта
і
послідовність дій по усіх цих елементах,
серед іншого, з урахуванням того, як
взаємодіють різні частини системи.
2. Розподіліть ролі і функції
Успішна трансформація вимагає координації кількох відділів і ролей: андерайтингу, актуарія, розробки продуктів, дистрибуції, ІТ, управління ризиками, юристів і додержання нормативних вимог. Часто також представлені нові функції, такі як аналіз даних і
розширена аналітика. Робота в традиційних розрізнених сховищах даних
з передачею обслуговування між
відділами не спрацює. Для реалізації
успішної програми трансформації
потрібна спеціальна міжфункціональна
команда. Команда повинна нести спільну відповідальність за цілі програми,
причому деяка частина винагороди і
кар'єрного зростання повинні бути
пов'язані з успіхом ширшої програми.
Як зробити цю команду правильної,

легше сказати, ніж зробити. Правильні
люди можуть не ідеально вписуватися в
традиційну організаційну структуру та
ієрархію; члени команди можуть складатися з керівників нижньої, середньої та
вищої ланки. Також можуть бути
зіткнення точок зору і особистостей; команді потрібні як актуарії, щоб представляти бізнес і бути реалістами, так і
фахівці з даними, щоб привносити нові
навички і свіже, вільне мислення. Такі команди складно укомплектувати і не викликати конструктивну напруженість.
Призначення співробітників, які вже мають повне завантаження і користуються
попитом, може означати, що постраждають інші проекти (якщо включення когось з поточної роботи в команду не викликає дискомфорту, ймовірно, ця людина
неправильний вибір).
Перш за все, цією командою потрібно
управляти по іншому. Керівники повинні
дотримуватися принципу "очі, руки геть"
і дати команді можливість приймати
рішення і просувати зміни. Якщо кожне
рішення необхідно доводити до відома
керівника вищої ланки, темпи змін і готовність до інновацій постраждають. Члени відділу управління ризиками та загального управління включені в команду,
щоб гарантувати, що їхні погляди
постійно враховуються при розробці
рішення, і для полегшення проходження
нових рішень через комітети.
3. Прагніть до трансформації з найвищого рівня
Навіть при високих темпах трансформації на базі андерайтингу у більшості страховиків може знадобитися два
роки і більше на реалізацію проекту. Будуть фальстарти. Деякі випуски релізів
можуть затримуватися на кілька тижнів
або місяців. Елементи проекту виходитимуть за рамки бюджету.
Збереження імпульсу, ресурсів і переконаності вимагає справжньої прихильності з боку вищого керівництва компанії. Розгляд зусиль як типового проекту
або пілотної програми не забезпечить
умов для справжніх інновацій. Керівники
повинні бути переконані, що перетворення є фундаментальним зрушенням в тому, як будуть здійснюватися андерайтинг і адаптація, незважаючи ні на що.
Без твердої переконаності, чітких устремлінь і явного схвалення зверху програма буде щосили намагатися завоювати
популярність.
4. Пришвидшіть темп
Дорожні карти та інші плани повинні
бути зосереджені на демонстрації явних

перемог для галузі і клієнтів кожен квартал. Довгострокові ініціативи (наприклад,
міграція застарілих систем і зусилля по
"базі даних") повинні бути розбиті, щоб
відповідати цим циклам випуску. Функції
невеликого розміру необхідно поставляти
на ринок, а потім швидко коригувати
курс, якщо щось не працює.
Крім того, цикл розробки продукту
необхідно скоротити з кількох років або
місяців до тижнів. В Канаді і США
найбільш ефективні компанії скорочують
цикл розробки від концепції до запуску
всього до 16 тижнів. Цикл проекту не є
лінійним; він включає декілька гнучких
контурів зворотного зв'язку, щоб процеси
тривали одночасно, а також можна було
пропустити і швидко поділитися знаннями з різними функціональними командами. Успішне виконання вимагає темпів
змін, які набагато швидше, ніж темпи типових великомасштабних проектів в більшості страхових компаній.

Оптимізований андерайтинг
 це тільки початок
Алгоритмічний андерайтинг буде все
більше ставати передумовою для того,
щоб залишатися актуальним і зберігати
поточні позиції на ринку. А оскільки
COVID 19 тільки ускладнює повсякденну покупку продуктів, багато компаній
все більше усвідомлюють, що трансформація андерайтингу стає все більш актуальною.
Але це тільки початок. Багато поточних спроб модернізувати андерайтинг
дозволяють використовувати вчорашні
продукти тільки в цифровому вигляді.
Сьогоднішні споживачі мають інші вподобання і потреби, ніж кілька десятиліть тому, проте зміст полісів страхування залишається майже таким же.
Упорядкований андерайтинг створить основу для майбутніх інновацій в
галузі. Це дозволить удосконалити методи збору за допомогою нової технології
збору та аналізу біометричних даних.
Продажі страхових продуктів перейдуть від разових транзакцій з низьким
рівнем залученості до постійних відносин між клієнтом і страховиком; це
взаємодія буде визначатися постійним
андерайтингом і підвищеною увагою до
здоров'я і благополуччя. У все більшій
мірі сегментація ринку сягатиме рівня
окремих осіб з більш глибоким розумінням кожної людини в пулі ризиків.
Завдяки цим нововведенням, оптимізований андерайтинг є першим основоположним кроком, який призведе до більш
широкого переосмислення, якого потребує страхова галузь.
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Lloyd's çàïóñòèâ Blueprint Two - äðóãèé åòàï
ïðîãðàìè öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ðèíêó

Ринок страхування і перестрахування Lloyd 's of London
представив наступний етап свого плану трансформації ринку,
випустивши Blueprint Two дворічну програму на основі
фундаменту Blueprint One, яка націлена на орієнтацію ринку
в бік цифрової екосистеми.
Blueprint Two робить акцент на
аналізі даних та нових технологіях,
які кардинально змінять весь процес
циклу страхування від розміщення
ризику до бухгалтерського обліку, оплати премії, підтвердження покриття,
виплати, пролонгації договору і
звітності.
Серед цілей плану трансформації
істотне скорочення операційних витрат брокерів, андерайтерів і ділових
партнерів Lloyd's на 800 млн. фунтів
стерлінгів.
Blueprint Two також спрямований
на досягнення чітких стандартів даних для підтримки наступного покоління платформ розміщення ризиків в Lloyd's, а також на автоматичне розпізнавання претензій, маршрутизацію і ідентифікацію для прискорення виплат.
Крім того, буде реалізований новий шлюз торгового майданчика з
можливістю експрес андерайтингу,
одночасного
створення
записів
технічного обліку і швидкої видачі
страхового або перестрахового покриття.
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"Зараз ми втілюємо в життя ідеї
Blueprint One, практично показуючи,
як наша майбутня цифрова екосистема поліпшить розміщення ризиків на
ринку і допоможе клієнтам оговтатися
від збитків", заявили в Lloyd's.
Blueprint One, в якому викладалися плани на 2020 рік, включав ряд
цілей, що стосуються ефективності
андерайтингу, аналізу даних, технологій, сучасної селекції ризиків, культури і персоналу. Вони включали набір
певних стандартів і структур даних,
обмін ризиками, який міг обробляти до
40% ризиків Lloyd's, і пілотний проект
рішення претензій, який тестував автоматичну сегментацію простих, стандартних і складних претензій.
Lloyd's у грудні оголосив про оновлення своєї платформи електронного
андерайтингу та розміщення ризиків,
збільшивши цільовий рівень ризиків
для всіх класів до 90% до другого кварталу.
Метою електронного розміщення
було 80% ризиків протягом 2020 року і
залишиться такою протягом першого
кварталу 2021 року. Але в другому

кварталі цей показник буде підвищений до 90% і збережеться на цьому
рівні до кінця року, підтвердив Lloyd's.
Електронне розміщення було ключовим елементом програми модернізації Future at Lloyd, та проблеми пандемії COVID 19 в цьому році
тільки підкреслили важливість цифрових можливостей на ринку.
Щоб стимулювати синдикати до
досягнення поставлених нових цілей,
Lloyd's вводить заохочувальні знижки
для відповідних керуючих агентів і додаткові збори для тих, хто не справляється.
Наприклад, якщо цілі по розміщенню досягнуті, члени синдикату
отримають знижку на свої річні передплати, рівну відсотку, на який вони
перевищили цільовий показник, помноженому на 1% від їх річної абонентської плати. Навпаки, якщо цілі не
досягнуті, керуючий агент повинен
буде внести свій вклад до витрат на
модернізацію ринкових систем і процесів Lloyd's. Ці збори будуть засновані на процентному співвідношенні,
на яке була пропущена мета, помноженому на річну абонентську плату
синдикату.
Крім того, якщо синдикату не
вдається досягти принаймні 50% нових
цілей електронного розміщення перестрахових ризиків в будь якому кварталі 2021 року його керуючий агент повинен представити план виправлення
того, як він буде виконувати подальші
цілі.
Вперше Lloyd's ввела мандат на
електронне розміщення для синдикатів в 2018 році. Спочатку, з другого
кварталу 2018 року, мандат вимагав,
щоб всі синдикати розміщували не
менше 10% своїх ризиків в електронному вигляді, при цьому зростання до
20% в третьому кварталі і 30% в четвертому кварталі.
Потім в липні 2019 року торговимй
майданчик оновив набір цілей для свого мандата на електронне розміщення,
що означало, що з третього кварталу
2019 року, кожен синдикат повинен
буде обробляти не менше 60% своїх
ризиків з використанням електронної
системи розміщення з цільовим показником до 70% в 4 кварталі. Пізніше
цільовий показник був підвищений до
80%, починаючи з січня 2020 року.

Ñòðàòåã³¿

Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ ç ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ â 2021
ðîö³ çðîñòóòü íà 3,8%
Після помірного зниження темпу
зростання світових премій з ризикового
страхування в 2020 році через тривалу
пандемію, Swiss Re Institute очікує, що в
2021 році глобальні страхові премії зі страхування майна і нещасних випадків (P&C)
виростуть на 3,8%.
Дослідження, проведене Swiss Re,
вивчає потенціал зростання ринку страхування, крім страхування життя, і більш
сприятливу загальну тарифну середу в
2021 році, при цьому очікується, що позитивна динаміка всфері комерційних напрямків збережеться.
Зниження страхових премій у 2020
році буде мати такі ж масштаби, як і в 2008
році після світової фінансової кризи. І в
той же час очікуване скорочення економіки в цьому році через пандемію складе 4%, що набагато більше, ніж скорочення
на 1,8%, що спостерігалося в 2008 2009 роках.
З цієї точки зору, якщо дивитися в
майбутнє на зростання глобальних страхових премій, страхові ринки, швидше за
все, відновляться швидше і важче, ніж те,
що в даний час можуть прогнозувати глобальні економісти. Таке відновлення повинно стимулювати загальне зростання
ринків страхування в 2021 році, навіть якщо цей сегмент нерівномірно переносить
пандемію.
У поточній ситуації є свої плюси і мінуси, оскільки, хоча на зростанні премій негативно вплине скорочення видів страхування, пов'язаних з діловою активністю,

ціни на комерційне страхування продовжують рости, що є попутним вітром для
зростання премій в поточному році.
В цілому ми очікуємо помірного зниження зростання глобальних премій, не
пов'язаних зі страхуванням життя, в
зв'язку з кризою COVID 19, а потім сильного відновлення на 3,8% в реальному вираженні в 2021 році.
Низькі процентні ставки вже ставили
під загрозу прибутковість страхового сектора до введення карантину, і подальше
зниження тарифів, покликане допомогти
відновленню економіки, безсумнівно, посилить ситуацію.
У комерційному страхуванні деякі
гравці різко підняли тарифи на сектори,
які постраждали від збитків, щоб пом'як-

шити прискорення інфляції претензій, в
той час як інші повністю покинули напрямки страхового бізнесу або географічні
регіони, що, в свою чергу, призвело до
підвищення тарифів у міру зниження
рівнів ємності .
Після підвищення ставок на багатьох
ринках, і особливо в сегментах, які постраждали від збитків, Swiss Re очікує подальшого підвищення тарифів в усіх напрямках бізнесу на основі ринкових тенденцій.
В цілому, аналіз показує, що ринок ризикового страхування буде і далі зростати,
в першу чергу за рахунок зростання ризиків у всьому світі, особливо нових ризиків, що виникають разом з швидким
зростанням в Азії.

Insurance Europe ââàæàº, ùî Solvency II ïîêëàäàº
íåïîòð³áí³ îïåðàö³éí³ íàâàíòàæåííÿ íà ñòðàõîâèê³â
Insurance Europe опублікувала свою
відповідь на рішення Європейської комісії
з огляду Solvency II і вважає, що, хоча в
цілому Solvency II працює добре, вона
надмірно консервативна, містить серйозні
помилки в оцінці і покладає непотрібні операційні навантаження на страховиків. Ці
вимірювання не дозволяють страховикам
грати ключову роль в якості постачальників довгострокових заощаджень і
пенсійних продуктів, в тому числі з гарантіями, які цінують клієнти і які можуть
зіграти важливу роль у вирішенні серйозних соціальних проблем, таких як старіння
суспільства.
Solvency II також надмірно обмежують
страховиків від здійснення довгострокових
інвестицій, які необхідні для відновлення
економіки і стійкого зростання ринку. Крім
того, ці недоліки підривають здатність
європейських страховиків конкурувати на
міжнародному рівні з неєвропейськими
гравцями.

Усунення цих недоліків в оцінці призведе до обгрунтованого загального зниження вимог до капіталу і операційних навантажень і, отже, до збільшення здатності
страховиків приймати на себе інвестиційні
та інші ризики.
Для досягнення цієї мети перевірка
Solvency II повинна привести:
до більш підходящої оцінці зобов'язань за рахунок усунення технічних
недоліків в коригуванні на волатильність
(VA) і маржі ризику, а також шляхом збереження працюючих компонентів, таких
як поточна методологія екстраполяції і коригування узгодження;
більш відповідний вимір вимог до
капіталу в стандартною формулою шляхом збереження динамічного значення
VA, як для внутрішніх користувачів моделі, і розширення його в поєднанні з поточними зборами за ризик поширення для
користувачів стандартної формули. Критерії довгострокового капіталу повинні бу-

ти поліпшені, а калібрування майнового
ризику скориговане. Також слід внести
зміни, що дозволяють використовувати
відповідні негативні ставки при розрахунку процентної ставки;
менш обтяжливою операційною
структурою за рахунок спрощення та оптимізації вимог до звітності;
більш диверсифікованого і ефективного страхового ринку за рахунок кращого
застосування пропорційності, щоб страховики могли дотримуватися Solvency II
відповідно до масштабу, характером і
складністю своєї діяльності.
Покращення Solvency II повинні
підтримувати і навіть поліпшувати ризик орієнтований характер структури за
рахунок більш адекватного відображення
довгострокової бізнес моделі страховиків і
реальних ризиків, яким піддається галузь.
Таким чином, рівень захисту страхувальників залишиться на дуже високому рівні,
а фінансова стабільність буде посилена.
Insurance TOP ¹8(76)2020
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Allianz íàçâàâ êëþ÷îâ³ òåíäåíö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ñòðàõîâèê³â â³äïîâ³äàëüíîñò³
Хоча в останні місяці ціни на ринку
страхування відповідальності, можливо,
змінилися, Allianz Global Corporate &
Specialty (AGCS) виділила ряд ринкових
тенденцій, які продовжують чинити тиск
на страховиків сектора.
Соціальна інфляція, явище, поширене
в США, в останні роки було викликано
зростаючим появою судових розглядів,
більш високими рішеннями судів та більш
ліберальними вимогами компенсації
робітникам.
Allianz прогнозує, що медіанна сума
врегулювання по 50 основним позовами
США з 2014 по 2018 рік збільшилася майже вдвічі з 28 до 54 мільйонів доларів. Ще
занадто рано виявляти зворотну тенденцію, але закриття судів через пандемію
COVID 19 може уповільнити соціальну
інфляцію, оскільки позивачі розуміють,
що можуть пройти роки, перш ніж їх справа буде розглянута присяжними.

AGCS також відзначає зростання витрат на ремонт і відкликання автомобілів: в
останні роки в автомобільній промисловості як в США, так і в Європі зростає число повернень авто через виявлення автовиробниками браку системних вузлів.
В США в 2019 році було повернуто
більше 50 мільйонів автомобілів. В Європі
кількість повернень виробниками досягла
475 в 2019 році це найвищий показник за
один рік в 2010 х роках і виріс на 11% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Зростаюча складність технології є ще
одним значним фактором втрат в галузі
через такі фактори, як збільшення часу і
трудовитрат на ремонт, більш спеціалізоване навчання механіків та інших ремонтників, а також зростання цін на запчастини. Крім того, політичне насильство все
частіше призводить до матеріальних
збитків, збоїв в роботі і втрати привабли-

вості і доходів для багатьох підприємств.
AGCS заявляє, що в зв'язку зі страйками, заворушеннями і громадськими безладами або грабежами заявлено безліч
страхових випадків.
На думку аналітиків, спалах коронавируса міг тимчасово придушити громадянські заворушення в деяких країнах,
але основні соціальні проблеми не були
вирішені, і в найближчому майбутньому,
швидше за все, відбудуться нові протести.
Ціноутворення на ринку страхування
відповідальності, можливо, змінилося в останні місяці, однак тенденції соціальної
інфляції і великі судові рішення в Сполучених Штатах тривають.
Це в поєднанні з розширенням ризиків
для неамериканських компаній, які ведуть
бізнес в США, і збільшенням відкликання
автомобільних запчастин, впливає на прибутковість операцій страховиків відповідальності.

Ñóêóïí³ ñòàòêè äîëàðîâèõ ì³ëüÿðäåð³â ñâ³òó â 2020 ðîö³
ïåðåâèùèëè $10,2 òðëí.
Сукупні статки всіх доларових мільярдерів у світі
досягли рекордних $10,2 трлн завдяки V образному відновленню вартості активів, йдеться в
дослідженні PwC та банку UBS. Попередній
пік у $8,9 трлн. був зафіксований в 2017 році.
Кількість мільярдерів збільшилася до
2,189 тис. у порівнянні з 2,158 тис. в 2017
році.
Найбагатші люди протягом декількох
місяців (з березня по червень) витратили на
боротьбу з пандемією більше, ніж будь коли
раніше. Понад 200 мільярдерів публічно оголосили про виділення понад $7,2 млрд, у тому числі
у вигляді фінансових пожертв ($5,5 млрд), а також
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промислових товарів і устаткування.
Статки американських мільярдерів з 2009 року по
2020 рік зросли на 170% і становлять у 2020 році майже $3,609 трлн. У материковому Китаї вартість активів багатих людей злетіла в 12,5 рази до $1,681
трлн. У Німеччині показник збільшився на 175% і
досяг $595 млрд, в Росії на 80% до $467,6 млрд,
у Франції на 439% до $443 млрд, в Індії на 90%
до $ 423 млрд, Гонконгу на 208% до $356 млрд.
У регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка) на кінець 2020 налічувалося 596 мільярдерів
(зростання на 85 за минулий рік) з сумарним статком у $2,723 трлн.

Äîñë³äæåííÿ

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ äîïîìàãàþòü àâòîâëàñíèêàì
åêîíîìèòè íà ñòðàõîâö³

Глобальна цифровізація покриває більшість секторів світової
економіки, проникає в усі сфери повсякденного життя. Нові
технології, зокрема системи аналізу великих даних, дозволяють
страховим компаніям, з одного боку, мінімізувати свої ризики,
з іншого запропонувати продукт, який буде задовольняти
потреби кожного конкретного клієнта.
У моторних видах "розумне страхування", або UBI (Usage based insurance),
інноваційна система, яка збирає і
аналізує персональні дані про водіння, на
основі цих даних пропонує індивідуальний продукт. Залежно від зібраних показників кожному конкретному водію
пропонується персонально точний страховий продукт з індивідуальним набором
опцій та індивідуальною ціною.
Плюс такої системи для водіїв
суттєва економія коштів (більше не
потрібно платити за непотрібні опції). А
страховик може мінімізувати свої ризики, тому що має докладні дані про тип
водіння кожної застрахованої особи.
Ще в 2018 році світовий ринок страхування UBI налічував близько 25 млн.
полісів, а до 2023 року, за прогнозами
компанії Berg Insight, в Європі число
страхових полісів UBI досягне позначки
47,9 млн., в Північній Америці 49,8 млн.
Для нашого ринку страхові поліси
UBI продукт новий і поки не дуже популярний, проте все більше страхових компаній і їх клієнтів цікавляться цією новинкою. В автострахуванні поліси UBI
це щось на зразок похвилинного каско.
Тариф розраховується з двох складових
базової частини (ризики, пов'язані з

різною шкодою і викраданням автомобіля, коли той знаходиться на стоянці)
і щохвилинної частини (ризики під час
руху автомобіля). Ціна базової частини
залежить від марки і моделі автомобіля,
року випуску, а також від стажу водія і
його віку. Вартість другої частини розраховується виходячи з стилю керування
автомобілем (як раз тут на допомогу і
приходять телематичні системи), погодних умов і обстановки на дорозі.
Вартість каско складається з базової
частини (коли автомобіль стоїть на місці)
та похвилинного тарифу (коли автомобіль знаходиться в русі).
При покупці поліса автовласник встановлює на свій смартфон додаток, який
запускається кожен раз, коли починається рух на автомобілі так активується похвилинна частина поліса. До
речі, вартість поліса не залишається
фіксованою протягом всього часу дії, а
змінюється в залежності від стилю
водіння, який програма відстежує і
оцінює за допомогою GPS.
Крім того, якщо на якийсь час автовласник вирішить відмовитися від автомобіля, то й вартість страхового поліса
різко знизиться. Експерти кажуть, що як
раз під час пандемії короновіруса, коли

більшості автовласників довелося залишитися вдома, багато хто почав придивлятися до полісів UBI як до інструменту,
який допомагає не витрачати зайвого. Також поліси UBI можуть підійти тим, хто
купує автомобіль не для щоденних
поїздок на роботу, а, скажімо, для того,
щоб у вихідні з'їздити на дачу або за покупками. Текстовий поліс цілком може
заощадити добру половину тих коштів,
які б довелося віддати за класичне каско.
Деякі компанії стали пропонувати добове страхування житла наприклад, на
час відпустки
Поліси UBI це не тільки автострахування. За таким же принципом можна
застрахувати, наприклад, свою нерухомість. Однак включити у вартість страховки всілякі ризики (пожежа, затоплення, крадіжка і т.д.) на всі 365 днів досить
затратно. Інша справа відпустка, коли
квартира або будинок залишаються без
нагляду на тривалий час. В цьому випадку оптимально буде скористатися
полісом UBI, який активується тільки на
якийсь конкретний час.
Деякі компанії пропонують для зручності страхувальників добове страхування житла. Страхувальник сам приймає
рішення, на яке час і кількість днів застрахувати житло, і при необхідності збільшує термін через мобільний додаток.
За оцінками страховиків, цей поліс
більш ефективний, ніж стандартний.
Подібний принцип існує і для полісів
UBI виїжджають за кордон. Поліс активується в той момент, коли турист починає свою подорож. Переваги такого
поліса стануть очевидні, коли поїздку доведеться перенести. Наприклад, в зв'язку з пандемією короновіруса багатьом
туристам довелося відкласти свої подорожі. Тим, хто вибрав традиційні поліси
ВЗР, довелося самостійно дзвонити в
страхові компанії, писати заяви про перенесення страховок на інші дати. Для
полісів UBI ніякі дії не потрібні. Страховка не активується раніше, ніж почнеться
подорож.
Однак, незважаючи на всі зручності,
найближчим часом поліси UBI широко
застосовуватися не будуть, вважають
експерти.
Поліси UBI в найближчій перспективі масовими, швидше за все, не стануть. Так як питання впровадження сучасних технологій вимагає вдосконалення тарифікації, розширення індивідуального підходу до страхувальників і більш
широкого впровадження мобільних додатків.
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Lloyd's çàêëèêàº ñòðàõîâèê³â ³ ïåðåñòðàõîâèê³â ñòâîðþâàòè
ïðîñò³ ïðîäóêòè äëÿ çàõèñòó êë³ºíò³â

Після пандемії COVID 19 в новому
звіті лондонського ринку страхування і
перестрахування Lloyd's міститься заклик до страховиків створювати більш
прості продукти для захисту клієнтів.
Lloyd's пропонує ряд способів, за допомогою яких глобальна індустрія перестрахування і страхування може усунути
складність і забезпечити розуміння страхового покриття для своїх клієнтів.
Коронакриза висвітлила необхідність
в нових страхових рішеннях, і тепер, коли
все більше підприємств починають
відкриватися і відновлюватися після глобальних карантинних заходів, у перест-

раховиків є можливість відреагувати.
Потреба в більш простих продуктах
особливо актуальна, враховуючи явні
ускладнення, що виникли через невизначеність страхового покриття на випадок
пандемії, а також виникли в результаті
судові суперечки.
Пропонується три напрямки рекомендацій для перестраховиків.
По перше, Lloyd's закликав галузь
використовувати існуючу практику,
включаючи
лінгвістичний
аналіз
клієнтської документації, як для простих,
так і для більш складних продуктів.
Потім він рекомендував інвестувати в

інновації продуктів, включаючи поліси на
основі даних і цифрові контракти, а також
вивчати більш радикальні варіанти, такі
як параметричне страхування або страхування на основі результатів.
І, нарешті, в звіті міститься заклик до
більш безпосередньої участі клієнтів в
розробці продуктів для створення більш
простих і актуальних продуктів для
мінливих потреб і профілів постпандемічних ризиків.
Поряд з рекомендаціями Lloyd's робить власні дії, які включають розгляд того, як продукти розробляються, проектуються і поширюються, а також звертається до торговельних партнерів, ризик менеджерів і клієнтів.
"Оскільки багато компаній по всьому світу розвиваються, щоб протистояти триваючому впливу пандемії
COVID 19, в тому числі радикально
змінюють свої бізнес моделі, страхова
галузь повинна терміново переглянути, як вона може краще обслуговувати
і підтримувати своїх клієнтів", зазначив генеральний директор Lloyd's
Джон Ніл. "Не дивлячись на те, що
соціальні і економічні наслідки пандемії досягли небачених раніше масштабів, вона посилила нагальну необхідність глобальної індустрії активізувати зусилля зі створення більш
простих страхових продуктів, більш
зрозумілих клієнтам".

Ï³ñëÿ çíà÷íèõ êàòàñòðîô³÷íèõ çáèòê³â ï³äâèùåííÿ
òàðèô³â íà ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ º íåìèíó÷èì
S&P Global Ratings опублікувало
звіт, в якому показано, що перестраховий захист дорожчає для страховиків у
міру зростання екстремальних погодних
явищ.
Сектор страхування і перестрахування Азіатсько Тихоокеанського регіону за
останні два роки зіткнувся зі значним
числом збитків, викликаних погодними
умовами. І тепер до цього списку додається пандемія COVID 19.
У той же час численні лиха в Азіатсько Тихоокеанському регіоні висунули на
перший план важливі міркування для
ширшої галузі перестрахування.
Глобальні перестраховики продовжать розглядати цей регіон як регіон
зростання і диверсифікації, незважаючи
на зростаючі катастрофічних збитків.
Основна пропозиція перестраховиків
і страховиків залишається незмінною:
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вони допомагають страхувальникам управляти ризиками і знижувати фінансовий тягар, пов'язаній з екстремальними
погодними умовами і, останнім часом,
збитками, викликаними пандемією.
Для перестраховиків регіону швидка
урбанізація і мінливий ландшафт ризиків роблять розуміння умов роботи
невідкладним завданням.
Однак Японія має довгу історію адаптації до життя в умовах стихійних лих,
таких як тайфуни і землетруси.
Незважаючи на те, що вони оснащені
моделями катастроф, підкріпленими докладними історичними даними та глибоким
знанням внутрішніх ландшафтів ризиків,
значне зростання збитків, викликаних
тайфуном Джеб в 2018 році, і висока частота послідовних тайфунів в 2018 і 2019 роках застали страховиків і глобальну
індустрію перестрахування зненацька.

До кінця 2019 роки кількість страхових
випадків від тайфуну Джеб зросла до
більш ніж $12 млрд. (що вдвічі більше в
порівнянні з оцінками 2018 року).
Послідовні тайфуни 2018 і 2019 років побили 5 з 10 найбільших рекордів по виплатах
по страхуванню від вітру або повені.
Протягом двох років після тайфунів
японські страховики суттєво скоротили
резерви на випадок катастроф. S&P
очікує, що нещодавні збитки від COVID 19
знизять прибуток страховиків в 2020
фінансовому році, що призведе до подальшого погіршення буферного капіталу.
Грунтуючись на прагненні японських страховиків стримувати волатильність
доходів,
пов'язану
зі
стихійними лихами, вони вважають, що
апетит до ризику внутрішніх катастроф
буде обмежений, а попит на перестрахування збережеться.

$7.5 ìëðä.
Àñîö³àö³ÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é Ë³âàíó (ACAL)
á³ëüø í³æ óäâ³÷³ çá³ëüøèëà ñâîþ îö³íêó çáèòê³â
ãàëóç³ ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ â³ä âèáóõó
ïîðòó â Áåéðóò³ äî $7,5 ìëðä. Òàêèì ÷èíîì,
öå á³ëüø í³æ óäâ³÷³ ïåðåâèùóº âåðõíþ ìåæó
ä³àïàçîíó, ÿêèé áàçóâàâñÿ íà ÷àñòö³
çàñòðàõîâàíèõ çáèòê³â 30%.
Âèáóõ, ÿêèé áóâ âèêëèêàíèé 2750 ìåòðè÷íèìè òîííàìè
í³òðàòó àìîí³þ, ùî çáåð³ãàëèñÿ â íåáåçïå÷íèõ óìîâàõ,
áóâ äîñèòü âåëèêèì, ùîá ïîøêîäèòè áóä³âë³ â ê³ëüêîõ
ê³ëîìåòðàõ, ³ ïðèâ³â äî çàãèáåë³ ùîíàéìåíøå 220 îñ³á,
à òàêîæ äî òèñÿ÷ ïîðàíåíü.
Âåëèêà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ ïîðòó áóëà ïîâí³ñòþ
çðóéíîâàíà, ç êðàòåðîì ä³àìåòðîì 140 ìåòð³â,
÷àñòêîâèì îáâàëåííÿì çåðíîñõîâèù, ïîâíîþ ðóéíàö³ºþ
ñêëàä³â ³ ïåðåêèäàííÿì ñóä³â.
Öÿ ïîä³ÿ ïðèçâåëà äî åêîíîì³÷íèõ âòðàò ó ðîçì³ð³
$10 15 ìëðä., ïðè öüîìó ïîâíèé ðîçì³ð ñòðàõîâèõ
çáèòê³â çàëèøàºòüñÿ íåâèçíà÷åíèì.
Ëèøå çáèòêè ïî ñòðàõóâàííþ êàñêî, âàíòàæó ³ ïîðòîâèõ
ñïîðóä â ðåçóëüòàò³ âèáóõó ïåðåâèùèòü $250 ìëí.
ACAL îö³íèâ çàãàëüí³ çáèòêè â³ä âèáóõó â ä³àïàçîí³
$5 10 ìëðä, ç ÿêèõ áëèçüêî 30%, àáî $3 ìëðä. áóäóòü
ïîêðèò³ çà ðàõóíîê ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ.

PwC íàçâàëà ãëîáàëüí³ ðèçèêè ñòðàõîâî¿
òà ïåðåñòðàõóâàëüíî¿ ãàëóç³ ñâ³òó
PwC спільно з Центром вивчення фінансових інновацій
(CSFI) опитала 927 практиків, регулюючих органів та
спостерігачів в страховій галузі з 53 країн, щоб зрозуміти,
що вони бачать найбільшими загрозами для галузі
і як вони розставляють пріоритети.
Загальний тон відповідей в дослідженні 2020 року "Insurance Banana
Skins", метою якого було з'ясувати думку
страховиків про поточні ризики і майбутні тенденції, був більш негативним,
ніж в попередньому опитуванні. Цей песимізм багато в чому пояснюється зростанням операційних ризиків; перш за все
технологічний прогрес, а також
політичні та нормативні ризики, які можуть накласти обмеження на страхову
галузь.

Îñíîâí³ ãëîáàëüí³
ðèçèêè ñòðàõîâèê³â
Технології. Гостра необхідність в модернізації бізнесу і технологій є найбільшою загрозою для світової страхової галузі в найближчі 2 3 роки. Це перший
рік, коли ризики, пов'язані з техно-
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логіями, очолюють рейтинги. Це також
широко поширена тема, що лежить в основі інших ризиків високого рангу, включаючи кіберризики, управління змінами
і конкуренцію.
Кіберризики. Загроза, що виходить
від кіберзлочинності, займає перші місця
в рейтингу другий опитування поспіль.
Побоювання, викликані минулими опитуваннями, посилилися.
Управління змінами. Ризик того, що
неадекватна реакція на зміни завдасть
шкоди страховикам, як і раніше розглядається як невідкладний.
Регулювання. Триваюча насичена
програма регуляторних змін підвищує
рейтинг регуляторних ризиків. Респонденти висловили розчарування з приводу витрат і відволікаючих чинників,
пов'язаних з дотриманням вимог, і попередили про потенційно руйнівні нас-

лідки, які можуть мати непропорційні
вимоги в таких напрямках, як капітал,
захист споживачів і доступність страхових продуктів.
Прибутковість інвестицій. Стурбованість залишається високою, хоча
оцінка ризику дещо знизилася, оскільки
страховики вживають заходів щодо його
зниження. Багато респондентів відзначили, що інвестиційний дохід є основним
джерелом прибутку, хоча низька прибутковість останніх років змушує страхові компанії заробляти більше на своїй
андерайтинговій діяльності.
Як змінився перелік ризиків за останні два роки?
Регулювання (+2 позиції). насичена
регулятивна порядок денний, включаючи МСФЗ (IFRS) 17 та захист споживачів, збільшує ризик дотримання вимог
і витрати на впровадження.
Репутація (+4 місця) безпека даних, популістська політика і "зниження
соціальної значущості" можуть пошкодити страховці.
Зміна клімату (новий ризик) хвиля
стихійних лих збільшила актуальність
цього ризику і підриває моделі ціноутво-

Äîñë³äæåííÿ

рення на страхування.
Процентні ставки ( 6 позицій) галузь навчилася жити з низькими процентними ставками, і наступним кроком може бути зростання.
Гарантія ( 4 позиції) товари та послуги, які пропонують гарантований повернення, здаються менш проблемними.
Соціальні зміни ( 2 позиції) галузь
готується до вирішення соціальних завдань, що створюються збільшенням тривалості життя, зростаючими потребами в
медицині і догляді.

Ãëîáàëüí³ ðèçèêè
ó ðîçð³ç³ ãàëóçåé
Проблема технологічних змін очолила список проблем сектора страхування
життя, як і для більшої частини галузі.
Більш специфічні для сектора життя були побоювання з приводу інвестиційної
ефективності і перспектив % ставок,
обидва вони пов'язані з ризиком економічних перспектив, які були оцінені
"хиткими". Сектор дав вище середнього
оцінка нормативному ризику, особливо
з за впровадження МСФЗ 17. Ризики поведінки і управління також були відзначені як більш висока загроза.
З іншого боку, на порядку денному
ризикового страхування також переважають побоювання з приводу технологічних змін, зокрема, поява нових форм
конкуренції і поширення кіберзлочинності, як загроза безпеки галузі та як ризик андерайтингу. Макроекономічний
ризик не входить в першу десятку почасти тому, що деякі респонденти побачили
рецесію на користь продажів в страхуванні, в той час як заклопотаність з приводу процентних ставок і інвестиційна
ефективність також була нижче середньої. Вперше проблема зміни клімату
увійшла в топ 10 ризиків.
Кіберризик як проблема безпеки і ризик андерайтингу головні проблеми сектора перестрахування, як і в попередньому огляді. Однак зміна клімату посіла

Ïîâíèé ñïèñîê ðèçèê³â, ç ÿêèìè
ñòèêàºòüñÿ ñòðàõîâà ãàëóçü (ó
äóæêàõ ì³ñöå ðèçèêó â ìèíóëîìó
îïèòóâàíí³):
1 // Òåõíîëîã³¿ (3)
2 // Ê³áåððèçèê (2)
3 // Óïðàâë³ííÿ çì³íàìè (1)
4 // Ðåãóëþâàííÿ (6)
5 // Ïðèáóòêîâ³ñòü ³íâåñòèö³é (5)
6 // Çì³íà êë³ìàòó ( )
7 // Êîíêóðåíö³ÿ ( 8)
8 // Êàäðîâèé ïîòåíö³àë (9)
9 // Ìàêðîåêîíîì³êà (7)
10 // Ïðîöåíòí³ ñòàâêè (4)
11 // Ïîë³òè÷íèé ðèçèê (11)
12 // Çíèæåííÿ âèòðàò (13)
13 // Ðåïóòàö³ÿ (17)
14 // Ãàðàíò³ÿ (10)
15 // Ä³ëîâ³ ïðàêòèêè (12)
16 // ßê³ñòü ìåíåäæìåíòó (14)
17 // Êðåäèòíèé ðèçèê ( )
18 // Ñîö³àëüí³ çì³íè (16)
19 // Êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ (19)
20 // Íàÿâí³ñòü êàï³òàëó (20)
21 // Brexit (22)

друге місце, позначивши драматичний
новий вхід в рейтинг. Змагання структурних змін в галузі, викликаних новими
технологіями і конкуренцією, також
стоїть високо на порядку денному. Висока позиція політичного ризику відображає загрозу протекціонізму в цьому
міжнародно орієнтованому
секторі
бізнесу.
Макроекономічна невизначеність
через пандемію COVID 19 викликає
занепокоєння для бухгалтерських балансів і інвестиційних портфелів страховиків,
оскільки
корпоративні
облігації складають більшу частину
активів страхової галузі.
Сектор корпоративних облігацій
скористався перевагами низьких процентних ставок і в результаті отримав
вищий рівень позикових коштів, ніж
10 років тому.

Крім того, скорочення корпоративних
прибутків через закриття другорядних
підприємств і значного зростання рівня
безробіття серйозно знизить прибуток.
Корпоративні облігації складають
майже 70% портфелів облігацій кожного з
трьох страхових сегментів, і облігації з
таких галузей, як сфера послуг, виробництво, роздрібна торгівля, енергетика і комунальні послуги, постраждають в
більшій мірі, ніж інші.
Багато з цих секторів вже мали підвищені рейтинги нижче інвестиційного
рівня за станом на кінець 2019 року.
Згідно зі звітом, "бульбашка" позикового капіталу могла привести до зниження якості кредитування, але зниження
споживчого попиту, ймовірно, погіршить
кредитна криза для позичальників.
Припинення роботи державних
підприємств викликало зростання продажів нових облігацій, що було викликано компаніями, які намагаються зайняти
своє місце в період економічного спаду.
Припинення роботи також призвело
до різкого збільшення числа облігацій, що
торгуються на проблемних рівнях, з великим потенціалом дефолту.
Компанії з підвищеною участю в
уразливих галузях будуть піддаватися
більш високому ризику зниження рейтингу і дефолту.
Залежність страхової галузі від цих
секторів є помірною; проте окремі страховики з більшими інвестиціями в ці напрямки можуть зіткнутися з балансовими
ризиками.
Деякі страховики і перестраховики
також мають великі суми активів нижче
інвестиційного рівня в цих секторах, хоча менше 2% компаній мають ризики,
що перевищують 20% капіталу і
профіциту.
Якщо ліквідність стане фактором
для багатьох активів в облігаціях, макроекономічне середовище може змусити багатьох страховиків переоцінити
частину своїх активів і привести до перерозподілу між секторами ринку і класами ризику.

ТОП10 ризиків:
Страхування життя

ТОП10 ризиків:
Страхування ризиків

ТОП10 ризиків:
Перестрахування

1. Технології
2. Прибутковість інвестицій
3. Регулювання
4. Кіберризик
5. Управління змінами
6. Процентні ставки
7. Макроекономіка
8. Конкуренція
9. Людський талант
10. Ділові практики

1. Технології
2. Кіберризик
3. Зміна клімату
4. Управління змінами
5. Регулювання
6. Конкуренція
7. Людський талант
8. Прибутковість інвестицій
9. Зниження затрат
10. Політичний ризик

1. Кіберризик
2. Зміна клімату
3. Технології
4. Прибутковість інвестицій
5. Регулювання
6. Управління змінами
7. Макроекономіка
8. Політичний ризик
9. Якість менеджменту
10. Процентні ставки
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Next Insurance çàëó÷èâ $250 ìëí. â³ä ôîíäó
Alphabet CapitalG ç îö³íêîþ ó $2 ìëðä.

Next Insurance, цифрова страхова компанія,
підтримувана перестраховиком Munich Re, отримала
$250 млн. в рамках нового раунду фінансування серії D,
проведеного незалежним фондом Alphabet, CapitalG.
Інвестори оцінили капіталізацію у більш ніж $2 млрд.
Alphabet є материнською компанією
Google і декількох колишніх дочірніх
компаній Google. Партнер CapitalG
Суміран Дас увійде до складу Ради директорів Next Insurance. Раніше в ході
інвестиційного раунду серії C було також залучено $250 млн. венчурного
фінансування при оцінці компанії у $ 1
млрд. Раунд фінансування очолила
Munich Re, у раунді також взяли участь
венчурне крило American Express
American Express Ventures, інвестиційна фірма Group 11 і ізраїльська
компанія Zeev Ventures.
Страховий стартап з Кремнієвої долини Next залучив загалом $631 млн. і
збільшив валові премії в порівнянні з
минулим роком на 133%. Так, наприклад, нещодавно Next Insurance зареєстрував $750 тис. валових премій
протягом одного дня. Компанія також
збільшила штат співробітників на 50% в
2020 році і планує найняти більше 200
нових співробітників протягом наступних 12 18 місяців в своїх офісах в Пало Альто, Остіні та Ізраїлі.
Американський стартап працює на
ринку страхування малого та середнього бізнесу. Next Insurance використовує
технології штучного інтелекту і машинного навчання для адаптації своїх стра-
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хових продуктів під потреби клієнтів. У
травні минулого року стартап став
ліцензованої страховою компанією.
Next Insurance модернізує страхування
для власників малого бізнесу, дозволяючи швидко і просто отримати
індивідуальне страхове покриття.
"Ми віримо, що є можливість використовувати технології для трансформації досвіду страхування малого бізне-

су в США і створення національного
лідера в галузі страхування. У Next
Insurance є відповідна команда і можливості, щоб отримати вигоду з цього бачення, і вона впевнено рухається до цього", кажуть в компанії. "Страхування
це ринок, орієнтований на новий підхід,
який вважає, що це суспільне благо, і
піклується про своїх клієнтів".
Незважаючи на те, що іншуртех
пропонує досить широкий спектр страхових продуктів, він працює тільки на
американському ринку, де його послугами користуються вже понад 70 тис.
клієнтів. Next Insurance намір стати
універсальним страховим центром,
орієнтованим на ті сфери бізнесу, які
найчастіше вислизають з поля зору
традиційних страховиків.
Генеральний директор та кофаундер
Next Insurance Гай Голдштейн повідомив, що отримані від інвесторів гроші будуть спрямовані на створення нових
страхових продуктів і розширення
клієнтської бази. До кінця 2020 року Next
Insurance планує представити на своїй
платформі всі види страхування, які
тільки можуть знадобитися малому
бізнесу. "У нас є технологія, яку можна
адаптувати під будь яку категорію
бізнесу. Ми використовуємо цю технологію, щоб застосувати її до кожного
напрямку на ринку", каже Голдштейн.
У Munich Re свої інтереси: голова
правління компанії Йоахим Веннінг заявив, що ці інвестиції дозволять Munich
Re розширити присутність на страховому ринку США. Він також підкреслив,
що його компанія прагне бути
провідним постачальником послуг у
сфері цифрового страхування.

²íøóðòåõ

²íøóðòåõ-ïëàòôîðìà ç ³ïîòå÷íîãî ñòðàõóâàííÿ Matic
Insurance îòðèìàëà â³ä ³íâåñòîð³â $24 ìëí.
Matic Insurance оголосила про завершення раунду фінансування в
розмірі $24 млн., який проводила IA Capital Group.
Matic
цифрова
страхова агенція,
заснована в 2014
році з командою
134 чол., яке
інтегрує страхування житла
в процес іпотеки. Нове фінансування
буде
підтримувати
зростання партнерства та інтеграції
Matic зі страховими компаніями і партнерами по збуту через нові канали і вертикалі.
Власна технологія Matic скорочує
час, необхідний для порівняння і покупки страхових полісів, в середньому
з двох трьох днів до менш 10 хвилин,
прискорюючи закриття позик і допомагаючи клієнтам по іпотечних кредитах
економити гроші.
Крім підтримки їх недавнього розширення в сфері автострахування та
страхування життя, нове фінансування

буде підтримувати партнерські відносини за межами іпотечної галузі. Matic
нещодавно
уклала
контракт
з
п'ятіркою найбільших світових фінансових інститутів на розгортання своїх
страхових рішень по каналах створення, обслуговування і банківських
клієнтів.

В умовах пандемії COVID 19
клієнтоорієнтована модель стартапу продовжувала розвиватися і орієнтуватися в мінливому ландшафті покупки і
рефінансування
житла, спостерігаючи за
40% збільшенням кількості
клієнтів, що
ви ко рис то ву ють платформу,
в другому кварталі в порівнянні з
першим кварталом.
Весь цей час іншуртех
підтримував свій ключовий в
галузі показник NPS на рівні 88 і
продовжував економити клієнтам
більш ніж 30% в рік.
Крім IA Capital, до числа інвесторів
входять Cultivation Capital, Clocktower
Technology Ventures, MTech Capital,
The K Fund, Protection America,
Nationwide Ventures, Anthemis Group,
ManchesterStory, Franklin Madison та
Fenway Summer.

Deep learning ñòàðòàï ç ïåðåñòðàõóâàííÿ Kettle îòðèìàâ
â³ä ³íâåñòîð³â $4,7 ìëí.
Стартап з перестрахування Kettle оголосив про раунд посівного фінансування
на суму $4,7 млн., який очолив True
Ventures при участі Acrew Capital,
Homebrew Ventures, Anthemis і Inspired
Capital.
Заснована Ендрю Енглер і Натаніель
Меннінгом, Kettle за структурою схожай
на перестрахувальну компанію, яка покриває швидкозростаючі ризики з акцентом на зміну клімату та захист від лісових
пожеж.
Енглер має більш ніж десятирічний
досвід роботи в сфері страхування і перестрахування, останнім часом він був
віце президентом з цифрових технологій
в державній перестраховій компанії Argo
Group.
Меннінг працював з даними для гуманітарної діяльності в якості генерального директора Ushahidi, платформи програмного забезпечення з відкритим

вихідним кодом для реагування на кризові
ситуації, а також в якості першого директора за даними USAID.
Технологія і запатентовані алгоритми
Kettle використовують терабайти даних
із загальнодоступних і приватних джерел
даних, таких як дані про погоду NOAA і
супутники NASA MODIS і LIDAR. Її нейронні мережі обробляють понад 140
мільйонів параметрів моделі для розра-

хунку ймовірностей збитків від пожежі з
розподільною здатністю у півквадратній
милі по всьому штату.
У Kettle заявили, що витратили роки
на створення програмного забезпечення,
щоб люди могли отримати допомогу після
кризи.
Саме страхові компанії забезпечували
мережу фінансової безпеки, щоб допомогти цим співтовариствам відновитися.
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ó 2020 ðîö³
Форіншурер спільно зі страховим маркетплейсом EWA
провів глобальне дослідження зарплатних переваг і очікувань
учасників страхового ринку України під час пандемії
і невизначеності. Опитування проводилося анонімно.
З огляду ви дізнаєтеся, як компанії і співробітники працюють
під час карантинних обмежень, як змінилися зарплати і бонуси,
на що готові піти і від чого відмовитися співробітники страхових
компаній і посередників, а також які способи мотивації
найбільш привабливі зараз на страховому ринку, що гальмує
розвиток галузі, компаній і самих працівників, чого хочуть
працівники, що їм заважає в роботі, а також наскільки цікава
для них робота.
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Портрет аудиторії
Опитування проходило у вересні
2020 року. В анкетуванні взяли
участь працівники страхового ринку
різних рівнів і категорій посад з 23
регіонів України: на Київ і Київську
область припало 66,5% анкет,
Харківську область 4,6%, Запорізьку
4,4%, Дніпропетровську 2,7%, Донецьку 2,6%, Полтавську 2,3%,
Вінницьку 2,2%, Львівську 2,1% та
інші області 12,6%.
73,5% припадає на економічно активну аудиторію 25 44 роки. Професійний стаж в страховій сфері
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більше 5 років має 59,2% опитаних,
більше 10 років 39,2%. Велика частка
найманих працівників з неповною
зайнятістю, швидше за все, пояснюється пандемією, яка внесла корективи в графік роботи страхових компаніях і переведення великого числа
співробітників на аутсорсинг і неповний робочий день.
71,1% співробітників, які взяли
участь в опитуванні, працюють в компаніях, чисельністю понад 200 штатних працівників, 26,2% більше 500
співробітників і 10,1% більше 1000.
51% припадає на офісних працівників, 32% на керівників підрозділів і
15,4% на топ менеджерів, включаючи
керівництво компаній (СЕО, заступників голови, членів правління, фіндиректорів) і директорів філій.
37% опитаних (як фахівців, так і
керівного персоналу) працюють в напрямку офісних продажів в страхуванні, 17,5% у врегулюванні, 12% в
фінансах і обліку, 10,3% страхові посередники, консультанти і агенти, 7%
андерайтинг і перестрахування.
Робота страховиків в карантин
В офісі компанії працювали 52%
співробітників, 5 днів і більше 20,5%,
менше 3 х днів працювало 22% опитаних. На питання "скільки б хотіли працювати" думки розділилися майже
порівну: 25,7% працювали б тільки в
офісі, 17,3% на повний робочий день,
інші хотіли б працювати менше 3 днів
на тиждень.
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Уподобання працівників
Бренд страхової компанії, в якій
працюють люди має вирішальне значення для 85% він важливий, для 36%
він дуже важливий. У компаніях є
можливість запропонувати ідею
керівництву і проявити ініціативу, про
що заявило 82,3% опитаних.
Робота подобається 78,7% опитаних, 18,6% вважає, що в страхуванні у
них "робота, як робота". Тих, кому робота не подобається, виявилося мало,
всього 2,7%.
На думку 47,7% респондентів, си-
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туація в страхових компаніях в
порівнянні з минулим роком не змінилася, 38,4% відзначають поліпшення,
13,9% погіршення.
Рівень задоволеності оплатою
праці та зарплатні настрої
Не задоволені рівнем зарплати 63%
опитаних страховиків, задоволені 37%.
Про зміну роботи замислюється 40,5%
опитаних.
Пропозицію без соцпакету, але з
більш високою зарплатою, від роботодавця вибрало б більшість 67%, соцпа-

кет зацікавив 14,3% співробітників.
З іншого боку, знизити свої зарплатні очікування заради збереження
роботи сьогодні готові лише 28,9%,
більшість (71,1%) на це піти не готові,
тому що рівень оплати праці і так не
відповідає їх побажанням.
Ймовірність втрати роботи як вище
середнього оцінює тільки 16% опитаних, решта за своє місце спокійні. 54%
вважають, що в страхуванні зараз звичайний пошук роботи, складно знайти
буде роботу для 28,3% страховиків і
17,7% вважають, що роботу знайти буде легко.
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Способи оплати праці в страховій
сфері
В основному, оплата в страховій
сфері виглядає у вигляді фіксованої
ставки або ставки + бонус чи %.
Офіційно зарплату отримують 85,7%
опитаних страховиків, страхові агенти
або посередники працюють як ФОП.
Розмір чистої зарплати у фінансовостраховій сфері в Україні та
регіонах
Згідно даних Держстату України,
середня чиста зарплата у вересні 2020
(після відрахувань податків "на руки")
по Україні в фінансово страховій сфері
становила 16 тис. грн, в Києві був найвищий розмір зарплати 19,3 тис. грн. і най-

нижча зарплата була в Сумській і Запорізькій області 9,9 тис. грн. і 9,3 тис.
грн. відповідно. Але тут потрібно враховувати, що Держстат подає банківську,
фінансову і страхову галузь разом.

зарплати за відповідною посадою в
конкретному регіоні нижче, ніж у інших,
медіана 50% опитаних мало таку то
зарплату або 25% опитаних мали зарплату вище, ніж у інших.

Розмір чистої зарплати в страхуванні

Як змінився рівень зарплат в страховій сфері за останні півроку?
У розмірі зарплати не відбулося змін
за 6 місяців за даними анкет 64% жінок і
68% чоловіків, зростання зарплат на
10 20% констатувало 22% респондентів.
Що стосується зміни зарплат в залежності від рівня посад, то найменше
змін відбулося у адміністративного персоналу (87% працівників), керівників
підрозділів (74%) і директорів філій 68%.
Найбільше зростання понад +20%
відзначався у топ менеджерів вищої
ланки (43% опитаних топів).

Витрати страхових компаній України на оплату праці співробітників в
2020 році, за прогнозами, складуть 2,7
млрд. грн., в 2019 році вони зросли на
16,4% до 2,4 млрд. грн., в 2018 році фонд
оплати праці співробітників був 2,1
млрд. грн., у 2017 році 1,8 млрд. грн.
Всі рівні чистих зарплат страховиків
за результатами опитування представлені в гривні у вигляді квартилів та
медіан. Тобто 25% опитаних мали рівень
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По регіонах без змін зарплати
57,5% і в Києві 70,7%, зростання вище
20% спостерігався у 17,7% працівників
в Києві і +10% в регіонах у 20% опитаних.
Мотивація і ключові навички
співробітників в страхуванні
Під час анонімного опитування респондентам була дана можливість вибрати кілька опцій. Найбільш привабливими опитані вважають грошові премії та
бонуси 96,9%, кар'єрний ріст 42,5%, оплата навчання 27,8%, визнання колег і
керівництва 25,4% і додатковий відпочинок 19%.
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Якими топнавичками повинен володіти продавець, який відповідає за
розвиток компанії?

мунікаційні навички 79,4%, здатність
приймати рішення 71,2%, створення команди 65,1% і рішення проблем 58,3%.

Серед навичок "стратега" завжди
цінувалися: ведення переговорів, планування і управління продажами, управління персоналом, аналітика продажів, активні продажі, робота в команді, навчання співробітників і управління талантами, комунікаційні навички,
організаторські
навички,
B2B продажу).
Страховики, які взяли участь в опитуванні, так відранжували за популярністю топ навички, які допоможуть
компанії активно розвиватися: ко-

Фактори, що стримують розвиток
сфери страхування
У п'ятірку стримуючих чинників
для страхової галузі, на думку 51% опитаних, входить карантин і криза, викликана пандемією коронавируса (13,5%),
оподаткування, надмірне регуліровніе і
застаріла законодавча база галузі
(10,5%), відсутність мотивації та
кар'єрного зростання і низький рівень
зарплати (9,4%), економічна і політична
ситуація в країні і на ринку, корупція
(9,2%), а також менталітет, низька
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фінансова грамотність, інформованість
клієнтів і культура страхування (8,4%).
Більше 15% опитаних нічого не заважає.
Труднощі і проблеми, з якими
співробітники стикаються на роботі
Співробітників, у яких немає проблем
на роботі виявилося 17%, решта нарікають на незалученість, некомпетентність,
відсутність визнання, несправедливість,
нерозуміння і боязнь прийняття рішень
топ менеджментом і керівництвом
підрозділів, бюрократія в компанії
(14,2%), менталітет, недовіра, відсутність
страхової культури і фінграмотності, агресивність клієнтів, низька платоспро-
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можність і труднощі донесення до клієнта
сенсу страхування (12,8%), некомпетентність, брак фахівців, непрофесіоналізм співробітників підрозділів
компанії, небажання змінюватися (10,4%)
і велику завантаженість, нечіткий розподіл обов'язків, професійне вигорання,
багатозадачність, багато проектної роботи, велика кількість монотонної механічної роботи 9,5%.
Що заважає співробітникам досягти
більш високого результату?
Найпопулярнішими факторами, що
заважають розкрити свій потенціал на
роботі, серед 25,7% опитаних страхо-

виків і посередників стали лінь, страх,
недостатня активність і самоорганізація,
відсутність мотивації та визнання колег і
керівництва, а також відсутність кадрового зростання.
Також респонденти відзначали недостатність досвіду, знань, впевненості, амбіцій і сміливості (12,6%), байдужість і нелояльність керівництва,
непослідовність управлінських рішень
і бюрократію (9,6%), високу завантаженість, багатозадачність, професійне
вигорання і одноманітність процесів
(7,9%). Як виявилося, нічого не заважає досягати більш високого результату в компанії 22,7% опитаних
співробітникам.

Âèòðàòè ðîáîòîäàâö³â íà ìåäïîñëóãè ³ ñòðàõóâàííÿ â 2021
ðîö³ â 3 ðàçè ïåðåâèùàòü ãëîáàëüíèé ð³âåíü ³íôëÿö³¿
Згідно звіту міжнародного страхового брокера AON
про тенденції в медицині на 2021 рік "Global Medical Trend
Rates Report", вартість медичних пільг для роботодавців
у всьому світі в 2021 році зросте на 7,2%, випереджаючи
загальну інфляцію на 5%.
Коронавірус впливає на відкладене
лікування і довгострокове медичне обслуговування. Поки країни проходять через
різні фази спалаху, очікується, що використання програм медичного страхування
повернеться до нормального рівня в 2021
році, оскільки медичні послуги почнуть
знову відкриватися на ринку.
Прогнозовані медичні тенденції значно
різняться в залежності від регіону.
Очікується, що витрати найбільше зростуть в регіонах Близького Сходу і Африки,
при цьому середній показник тенденції
зростання в медицині прогнозується на
рівні 12%. На відміну від цього, в Європі
прогнозується середній зріст медичних
показників на 5,5%.
У звіті AON підтверджується зростаючий вплив неінфекційних захворювань
на витрати на охорону здоров'я у всьому
світі, що також грає роль в серйозності
спалахів пандемії COVID 19.
Основними захворюваннями пацієнтів, які будуть звертатися за медичною
допомогою, є серцево судинні захворювання, рак, високий кров'яний тиск і
діабет. Звіт також підтверджує зростаюче
поширення факторів ризику, пов'язаних з
хворими особистими звичками, такими як
високий кров'яний тиск, відсутність
фізичної активності, погане управління
стресом, високий рівень холестерину і погане харчування. Рейтинги хвороб і ризиків значно розрізняються в усьому світі.
Звіт AON показав, що для зниження
витрат все більше роботодавців звертаються до медичних програм, що забезпечує профілактику, медичні огляди,
скринінги, програми здорового харчування і фізичної активності, щоб зменшити
хронічні захворювання. Роботодавці також продовжують використовувати тра-

диційні стратегії, такі як контроль необґрунтованого використання медичних
послуг, коригування структури медичних

програм страхування, звуження мереж
клінік і додавання гнучких планів страхових виплат для обмеження загальних витрат.
COVID 19 продемонстрував необхідність більш ефективного глобального управління медичними програмами. Багатонаціональні роботодавці все ще вчаться
керувати ризиками пандемії та її
наслідками, і використовують цей досвід,
щоб краще зрозуміти і задовольнити потреби співробітників в охороні здоров'я.

Ñåðåäí³é òåìï çðîñòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã â ñâ³ò³
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ÍÁÓ îïðèëþäíèâ Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â
âïëèâó äî ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî ³ ô³íàíñîâîãî ðèíêó
виконання зобов'язань перед своїми споживачами та кредиторами.
Крім того, з метою усунення порушення надавач фінансових послуг матиме
право ініціювати укладення письмової
угоди з Національним банком.
Також окремі заходи впливу застосовуватимуться залежно від категорії
об'єкта нагляду. Зокрема, за порушення
законодавства з питань нагляду на консолідованій основі Національний банк
застосовуватиме до небанківських фінансових груп такий захід впливу, як встановлення підвищених економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо
здійснення окремих видів операцій.

У межах створення нової нормативно правової бази з
регулювання діяльності учасників ринку небанківських
фінансових послуг НБУ пропонує до громадського обговорення
проєкт Положення про застосування Нацбанком заходів
впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках
страхових та небанківських фінансових послуг.

Метою Положення є унормування
порядку застосування заходів впливу за
правопорушення, вчинені учасниками
ринку небанківських фінансових послуг.
Нове положення покликане унормувати порядок застосування заходів впливу за порушення законів та інших нормативно правових актів з регулювання
діяльність із надання небанківських
фінансових послуг, у тому числі законодавства про захист прав споживачів
фінансових послуг та рекламу фінансових послуг.
Положення передбачає, що заходи
впливу за відповідні правопорушення
застосовуватимуться до учасників ринку
небанківських фінансових послуг, нагляд
за якими здійснює Національний банк.
До таких учасників належать:
небанківські фінансові установи;
особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі
фінансові послуги;
особи, що надають посередницькі
послуги на ринках фінансових послуг;
фізичні особи підприємці, які надають фінансові послуги;
постійні представництва у формі
філій іноземних страхових компаній.
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Положення також визначить порядок
та умови застосування заходів впливу за
порушення, вчинені небанківськими
фінансовими групами, нагляд на консолідованій основі за якими здійснює
Національний банк.
Положення
запровадить
пропорційний підхід до застосування заходів впливу
До заходів впливу, які можуть бути
застосовані до всіх учасників ринку небанківських фінансових послуг, належать такі:
зобов'язання порушника вжити заходів для усунення порушення;
накладання штрафів;
тимчасове зупинення або анулювання ліцензії.
Водночас до високоризикових сегментів ринку, а саме до страхових компаній та кредитних спілок зможуть додатково застосовуватися такі заходи
впливу: затвердження плану відновлення фінансової стабільності установи,
відсторонення керівництва від управління установою та призначення тимчасової адміністрації. Ці заходи впливу
дають можливість фінансовій установі
відновити свою діяльність та забезпечити

Проєкт Положення буде врегульовувати такі питання:
підстави для застосування заходів
впливу;
порядок прийняття рішень про застосування заходу впливу;
право надавача фінансових послуг
брати участь у засіданнях Правління або
Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових
установ під час розгляду його порушення;
порядок вживання установою заходів для усунення порушення;
порядок застосування різних видів
заходів впливу.
Таким чином НБУ визначить підходи
до застосування заходів впливу для адекватного і своєчасного реагування на порушення і забезпечить відповідний захист
прав споживачів та кредиторів фінансової установи.
Положення припиняє дію низки Положень Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг
Постановою про затвердження цього
Положення буде припинена чинність:
Положення про застосування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги,
затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада 2012 року
№ 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за №
2112/22424;
Положення про здійснення нагляду
за діяльністю філій страховиків нерезидентів та застосування заходів впливу за
порушення ними законодавства про
фінансові послуги, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16
листопада 2006 року № 6426, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27
грудня 2006 року за № 1376/13250.

