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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".
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Ï'ÿòü êðîê³â ñòðàõîâîãî çðîñòàííÿ
Олександр Філонюк. Протягом п'яти століть страхування дозволяє
перерозподіляти ризики в світовому масштабі, знижувати фінансові
навантаження на державні і місцеві бюджети, створювати значні
інвестиційні ресурси. 

Ñòðàõîâîìó ðèíêó ïîòð³áåí áàëàíñ ³íòåðåñ³â äåðæàâè,
á³çíåñó òà ñïîæèâà÷³â 
Вячеслав Черняховський. По�перше, по страхуванню, як і по всіх інші
галузях, вдарила пандемія коронавірусу та карантинні обмеження. По�друге,
це перший рік, проведений ринком під наглядом нового регулятора.

Ñòðàõîâèêàì íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ íå ïðîñòî
âèêîíóâàòè íîâ³ ïðàâèëà, à æèòè çà íèìè
Денис Ястреб. Останнім часом регулятор більше займався напрацюванням
нормативних актів, які дозволили б розблокувати функції і почати
ефективний нагляд. Тому якихось серйозних впливів на ринок поки не було.

Ìè ïåðåêîíàëèñü, ùî ðèíîê ÎÑÖÂÏ ïðàöþº ñòàá³ëüíî,
íåçâàæàþ÷è íà êðèçó 
Володимир Шевченко. Обставини, за яких проходив 2020 рік, стали
перевіркою на міцність для всіх країн та галузей. Проаналізувавши підсумки
року, ми вважаємо, що українська галузь ОСЦПВ гідно витримала виклик.

²íâåñòèö³¿ 2.0 - ÿê ñòðàõîâèì êîìïàí³ÿì "ïðîêà÷àòè"
ñâî¿ ³íâåñòèö³éí³ ñòðàòåã³¿
Євгенія Грищенко. Вже протягом багатьох років єдиними інвестиційними
інструментами для страховиків залишаються депозити та ОВДП. Лише
одиниці мають власне казначейство і розробляють інвестстратегії.

Äëÿ íàñ âàæëèâèé êîæåí êë³ºíò 
Олена Ульє. Протягом минулого року люди втрачали роботу, відміняли
подорожі, компанії згортали діяльність. Багато таких збитків покривалися
страхуванням. Проте, в Україні ситуація для страховиків була іншою.

Ïðèáóòêîâå çðîñòàííÿ - íàøà îñíîâíà ñòðàòåã³ÿ
Андрій Перетяжко. Якщо темп змін не сповільниться, то можна
розраховувати, що вже через пару років ми побачимо прозорий,
платоспроможний і відповідальний страховий ринок. Це буде гігантським
кроком до поліпшення довіри до страхових компаній.

Ìè ñòâîðèëè òàê³ óìîâè îáñëóãîâóâàííÿ, ùî êë³ºíòè
ìîæóòü âèð³øóâàòè óñ³ ïèòàííÿ îíëàéí
Андрій Артюхов. Рік викликів та змін змусив страховиків переглянути  свої
бізнес�процеси, оперативно створити нові страхові продукти, які б
відповідали вимогам, що диктує пандемія. І VUSO не стала виключенням. 

Ïàíäåì³ÿ - öå íå çóïèíêà, à ãëîáàëüíèé âèêëèê 
äëÿ âñüîãî ñâ³òó
Інна Бєлянська. Ми здолали класичні "п'ять стадій прийняття
неминучого". Довелося усвідомити, що пандемія докорінно змінить спосіб
життя людей, багато процесів в економіці та зокрема у life�страхуванні. 

Ðîëü àêö³îíåðà â ñòðàõîâ³é êîìïàí³¿ 
Лариса Непочатова.Мажоритарні акціонери повинні бути готові до
прозорості своєї діяльності, проходження процедур фінмоніторингу,
включаючи походження капіталу. Повна транспарентність фін -
установ, включаючи вигодонабувачів є обов'язковою на всіх ринках.

Ïåðøèé ð³ê êîðîíàâ³ðóñó â Óêðà¿í³. Ï'ÿòü óðîê³â äëÿ
âïðîâàäæåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ
Антон Кіяшко, Володимир Зелений. Незважаючи на те, що зазвичай
цифри свідчать про інерційну відповідь ринку, у цьому випадку страховики
були змушені діяти швидко.

Ïîêàçíèê ïëàòîñïðîìîæíîñò³ "ÏÇÓ Óêðà¿íà" â 2020
ðîö³ ìàéæå â 4 ðàçè á³ëüøå íåîáõ³äíîãî çàïàñó
Яцек Матусяк. Навіть за умови стресового локдауну, що спочатку року
паралізував бізнес, але з часом став чимось звичним, компанія
продовжувала розвиватись та нарощувати фінансові показники.

Äîâãîñòðîêîâ³ â³äíîñèíè ç êë³ºíòîì ÿê çàïîðóêà
ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó êîìïàí³¿ 
Збігнев Шолига. Події останніх років все більше підштовхують українців до
усвідомлення, що про своє майбутнє необхідно дбати самостійно, а отже,
інвестувати кошти в такі фінансові інструменти як страхування життя.

ProfITsoft: Ô³íìîí, òåíäåíö³¿, ïàðòíåð àáî ³íâåñòîð
Олександр Петриченко. Фінансовий моніторинг � процес досить новий для
страхових компаній, але він є дуже актуальним для ринку. У вимогах до
фінмону страхувальників регулятор вказує основні принципи, які повинні
контролюватися, але сам процес регламентований тільки в загальних рисах.

²Ò-òåõíîëîã³¿ äëÿ îïòèì³çàö³¿ çàâäàíü âèçíà÷åííÿ 
òà âåðèô³êàö³¿ âàðòîñò³ ìàéíà ïðè ñòðàõóâàíí³
Во ло ди мир Ша лаєв, Олег Вов чен ко. Зав дан ня за без пе чен ня об'єктив ною
інфор мацією про ціну не ру хо мості та ко ре кт но го виз на чен ня її рин ко вої вар -
тості є ду же відповідаль ни ми, а їх ре алізація не мож ли ва без ІТ�тех но логій. 

ßê çðîáèòè ñòðàõîâèêàì ïðîòèáàíêðîòíó âàêöèíó 
òà äî ÷îãî òóò àêòóàð³¿ ³ ðåãóëÿòîð
Юрій Іванько. Для того, щоб страховий бізнес був успішним, власники і
топ�менеджмент страхових компаній мають розуміти природу ризиків, що
страхуються та оптимальні шляхи врегулювання можливих збитків.
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За об'ємом страхових премій та продажів згідно з даними Insurance Top за 2020 р.

ліцензія Нацкомфінпослуг АЕ № 293942 від 31.07.2014



Вирішу ю чи зав дан ня по за без пе чен ню
пе ре дачі ри зиків і відшко ду ван ню збитків,
стра ху ван ня сприяє фінан совій стабіль -
ності бізне су, збе ре жен ню йо го за о щад -
жень, а та кож ефек тив но му роз поділу
капіта лу. Зок ре ма, в роз ви не них країнах
відсутність стра хо во го поліса або "по душ ки
без пе ки" мо же ста ти підста вою відмо ви
бізнес�парт нерів співпра цю ва ти з та кою
струк ту рою. 

Крім то го, стра хові ком панії шля хом
підви щен ня та рифів за ви сокі ри зи ки мо -
жуть сти му лю ва ти влас ників підприємств
прий ма ти за хо ди по їх зни жен ню, нап рик -
лад, заміни зас таріло го об лад нан ня, підви -
щен ня еко логічної без пе ки, що приз во дить
до поліпшен ня умов праці й якості про -
дукції, зни жен ня травм на ви роб ництві,
збе ре жен ня людсь ких і при род них ре -
сурсів. 

Оскіль ки стра хо ви ки ма ють досвід, на -
ко пи че ну інфор мацію по стра хо вих подіях,
їх оцінку і спо со би вре гу лю ван ня, у ба га -
тьох країнах дер жа ва пе рек ла дає на них
ряд соціаль них функцій, зберіга ю чи свій
бюд жет для роз вит ку та бла го у ст рою. 

У ба гать ох країнах, але не в Ук раїні.
Що ж не обхідно зро би ти, щоб підви щи ти
довіру до стра ху ван ня як з бо ку дер жа ви,
так і її гро ма дян? 

Крок пер ший: Удос ко на ли ти за ко но -
дав чу ба зу 

Зас таріле, відста ле від су час них ре алій
за ко но да в ство, що ре гу лює ро бо ту стра хо -
во го рин ку, швид ше бло кує йо го успішну
ро бо ту, ніж до по ма гає до ся га ти успіху. Від
ць о го страж да ють усі: ре гу ля тор, який не
ба чить ре аль ну кар ти ну га лузі і не має
мож ли вості здійсню ва ти якісний конт роль
за ро бо тою її суб'єктів; ком панії, яким
склад но ви бу ду ва ти чітку кар ти ну ве ден ня
бізне су, і во ни зму шені вит ра ча ти си ли на
рішен ня не сис тем них змін дер жав них нор -
ма тив них актів. І, зви чай но, спо жи вач
стра хо вих пос луг, який пер ший страж дає
від без ко нт роль ності, "нес подіва но го" ви хо -
ду гравців з рин ку, не ви со кої якості стра -
хо вих пос луг, відсут ності мож ли вості до -
мог ти ся спра вед ли вості при от ри манні на -
леж ної вип ла ти. 

З чо го ж не обхідно по ча ти? З роз роб ки
й прий нят тя в но вих ре дакціях за конів Ук -
раїни "Про фінан сові пос лу ги та фінан сові
ком панії" та "Про стра ху ван ня". Пер ший
до ку мент доз во лить зро би ти стра хо вий
ри нок інвес тиційно при ваб ли вим, дру гий �
про зо рим, зро зумілим, дос туп ним, якісним. 

Зок ре ма, в за ко ноп ро екті "Про стра ху -
ван ня" не обхідно закріпи ти пра во стра хо -
виків на пе ре ст ра ху ван ня тих класів, по
яким у них є ліцензія на стра ху ван ня.
Необхідно за без пе чи ти без пе рервність дії
існу ю чих обов'яз ко вих видів, в т.ч. пе ред ба -
че них міжна род ни ми кон венціями, які ра -
тифіку ва ла Ук раїна, нап рик лад, ядер не
стра ху ван ня, авіастра ху ван ня, ав то ст ра -
ху ван ня то що. Пе ред ба чи ти про це ду ру
дис танційно го вре гу лю ван ня стра хо вих
ви падків, усу ну ти колізію між стра ху ван -
ням і пе ре ст ра ху ван ням з од но го бо ку і
стра хо вою та пе ре ст ра хо вою діяльністю з
іншо го. Пе ред ба чи ти за хо ди впли ву за по -
ру шен ня За ко ну Ук раїни "Про фінан сові
пос лу ги та діяль ність по на дан ню фінан со -
вих пос луг", при ць о му дав ши стра хо ви кам
мож ливість ос кар жи ти ці за хо ди. Закріпи -
ти нор му про обов'яз ки ре гу ля то ра зат вер -
ди ти по ря док виз на чен ня розмірів штра -
фів в доз во ле но му за ко на ми діапа зоні, а та -
кож розділи ти фор мальні підста ви для
ану лю ван ня ліцензій � від ану лю ван ня на
підставі Ука зу Пре зи ден та Ук раїни та
неп ла то сп ро мож ності й до підстав, які роб -
лять не мож ли вим ви ко нан ня стра хо ви ком
ви мог і наг ляду. Приділи ти ува гу по се ред -
ницькій діяль ності в стра ху ванні, в зок ре -
ма по год жен ням її з нор ма ми По дат ко во го
ко дек су Ук раїни, а та кож вре гу лю ва ти
діяльність су ба гентів. 

Крок дру гий: Вре гу лю ва ти опо дат ку -
ван ня стра хо во го рин ку 

Стра хові ком панії Ук раїни в 2020 році
спла ти ли в дер жав ний і місцеві бюд же ти
по да ток на при бу ток в розмірі 1,674 млрд
грн, що на 24,5% біль ше, ніж за 2019 рік, і на
51,5% біль ше, ніж за 2018 рік. І це не див ля -
чись на погіршен ня діло вої ак тив ності в
еко номіці і стаг нації ря ду видів стра ху ван -
ня, вик ли ка них пан демією COVID�19, а та -
кож на ско ро чен ня при бут ко вості інвес -
тицій в де по зи ти і ОВДП. Ра зом з тим, по -
дат ко ве на ван та жен ня у стра хо виків знач -
но біль ше, ніж в бан ках, і ви ма гає при ве -
ден ня йо го у відповідність. 

Зок ре ма, не обхідно ввес ти фінан сові
ме ханізми, які бу дуть сти му лю ва ти фізич -
них осіб до дов го ст ро ко вих за о щад жень і
ме дич но го стра ху ван ня в час тині мож ли -
вості ком пен сації стра ху валь ни кам коштів,
вит ра че них на оп ла ту пос луг ус та нов охо -
ро ни здо ров'я і підприємців, які от ри ма ли
ліцензію на ме дич ну прак ти ку за до го во ра -
ми ДМС, шля хом звіль нен ня від 18% + 1,5%
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Протягом п'яти століть страхування є однією з основ стабільного
існування підприємств, розвитку економік, налагодження

міжнародного галузевого співробітництва, соціального взаємодії
держави й громадян. Воно дозволяє перерозподіляти ризики в

світовому масштабі, знижувати фінансові навантаження на
державні і місцеві бюджети в частині надання соціального

захисту населення, створювати значні інвестиційні ресурси, як в
рамках національних економік, так і в міжнародному масштабі. 

Олександр Філонюк, Президент Ліги страхових організацій України
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по датків від су ми стра хо вих пла тежів. Та -
кож не обхідно доз во ли ти зас то су ван ня
копій до ку ментів при вре гу лю ванні стра -
хо вих ви падків, і вре гу лю ва ти проб ле ми
опо дат ку ван ня стра хо вих по се ред ників �
мож ли во, вне се ни ми зміна ми у По дат ко -
вий ко декс Ук раїни. 

Крок третій: Підви щи ти соціаль ний
за хист на се лен ня 

У ба гать ох роз ви не них країнах вклю -
чен ня стра хо вих пос луг в соціальні прог ра -
ми є звич ним. Уря ди цих країн своїми
діями сти му лю ють участь ком паній по
стра ху ван ню жит тя в роз вит ку прог рам
дов го ст ро ко во го на ко пи чен ня для за без пе -
чен ня ста рості. Ду же вда лим є підхід, ко ли
дер жа ва бе ре на се бе відповідальність за
збе ре жен ня мінімаль них до ходів всіх гро -
ма дян і од но час но мак си маль но сти му лює
роз ви ток різних форм не дер жав но го стра -
ху ван ня в цілях збе ре жен ня жит тя, здо -
ров'я і підви щен ня їх до ходів. Прик ла ди та -
кої адап то ва ної сис те ми де мо н стру ють
країни Східної Євро пи: Поль ща, Чехія,
Угор щи на, Сло вач чи на та інші. 

Сь о годні ук раїнські ком панії по стра -
ху ван ню жит тя че рез брак про дуктів для
за лу чен ня дов го ст ро ко вих ре сурсів зму -
шені про по ну ва ти клієнтам ко рот ко ст ро -
кові до го во ри. Щоб зміни ти си ту ацію, не -
обхідно ввес ти стра ху ван ня жит тя і здо -
ров'я працівників кри тич ної інфра ст рук -
ту ри і суспіль но важ ли вих про фесій, та ких
як ме дич них і фар ма цев тич них пра -
цівників, пацієнтів клінічних вип ро бу вань
лікарсь ких за собів, фахівців по розміну -
ван ню на період їх участі у ви ко нанні робіт
по гу манітар но му розміну ван ню, дер жав -
них служ бовців, ви хо ва телів і вчи телів. 

Зро би ти це мож на шля хом вне сен ня
змін в спеціальні за ко ни і підза конні ак ти,
закріпив ши в них умо ви стра ху ван ня (ба зо -
вий рівень і до дат кові опції), мінімаль ний
розмір стра хо вих сум, ме ханізм співфіна су -
ван ня (кош ти дер жав но го та місце вих бюд -
жетів, ро бо то давців, бла годійні фондів, ме -
це натів та власні кош ти гро ма дян), підви -
щен ня відповідаль ності та надійності стра -
хо виків, що бе руть участь в та ких прог ра -
мах стра ху ван ня. Крім то го, не обхідно удос -
ко на ли ти ре гу лю ван ня стра ху ван ня жит тя
шля хом ре алізації комп лек су за ходів по йо -
го сти му лю ван ню. Зок ре ма, роз ши ри ти пе -
релік пос луг, що на да ють ся в рам ках стра -
ху ван ня жит тя, в то му числі комбіно ва них з
інши ми ви да ми стра ху ван ня, нап рик лад,
ме дич ним стра ху ван ням. Про гра ничні
підхо ди до інвес ту ван ня коштів, фор му ван -
ня ре зервів, особ ли вості ви ко нан ня зо -
бов'язань та ки ми стра хо ви ка ми, а та кож
фор му їх участі в пенсійній сис темі. 

Крок чет вер тий: Роз ши ри ти дис -
танційне на дан ня стра хо вих пос луг 

Си ту ація з ко ро навіру сом по ка за ла, що
пе ре ва ги ма ють ті учас ни ки стра хо во го

рин ку, які вкла да ли кош ти у роз ви ток
IT�тех но логій, дис танційні про дажі, обс лу -
го ву ван ня клієнтів без відвіду ван ня ком -
паній. Во ни не тіль ки не втра ти ли бізнес в
цій неп ростій си ту ації, але й на рос ти ли
його. Так, в 2020 році кількість елект рон них
до го ворів ОСАЦВ скла ло біль ше 3 млн шт,
що в 2,5 ра зи біль ше, ніж в 2019 році, су ма
стра хо вих пла тежів по ним � 2,6 млрд грн.
Гар ну ди наміку про де мо н стру ва ли по каз -
ни ки ви ко рис тан ня елект рон но го європ ро -
то ко лу, збіль шив шись у 2,8 ра зи. У ми ну -
ло му році учас ни ки ДТП от ри ма ли мож -
ливість офор ми ти елект рон ний європ ро то -
кол не тіль ки че рез веб�сторінку МТСБУ,
але й з до по мо гою мобіль но го до дат ка "Мій
поліс", що підви щи ло дос тупність і
зручність сервісу. 

Од нак, на жаль, пра во ва ба за дис -
танційно го обс лу го ву ван ня клієнтів стра -
хо вих ком паній істот но відстає від пот реб.
Особ ли во в час тині фінан со во го моніто рин -
гу та пот ре би спро щен ня до ку мен то обігу
при вре гу лю ванні стра хо вих ви падків. 

Щоб зміни ти си ту ацію, не обхідно
роз ро би ти про ект За ко ну Ук раїни "Про
вне сен ня змін в де які за ко но давчі ак ти
Ук раїни що до ство рен ня умов елект рон -
ної взаємодії з до го во ра ми стра ху ван ня",
який доз во лив би внес ти зміни в За кон
"Про стра ху ван ня" в час тині мож ли вості
зас то су ван ня копій до ку ментів при вре -
гу лю ванні стра хо вих ви падків, в За кон
"Про зас то су ван ня реєстра торів роз ра -
хун ко вих опе рацій у сфері торгівлі, гро -
мадсь ко го хар чу ван ня та пос луг" в час -
тині не зас то су ван ня стра хо ви ка ми
реєстра торів роз ра хун ко вих опе рацій та
роз ра хун ко вих кни жок, як що оп ла та
про во дить ся че рез банківські ра хун ки, з
зас то су ван ням елект рон них платіжних
за собів (платіжних кар ток), з до по мо гою
прог рам но�технічних комп лексів са мо -
обс лу го ву ван ня і елект рон них пла -
тіжних сис тем банків і не банківсь ких
фінан со вих ус та нов. 

Та кож не обхідно спрос ти ти про це ду ри
фінан со во го моніто рин гу при дис танційній
іден тифікації і ве рифікації клієнтів стра -
хо вих ком паній, впро ва ди ти нові мо делі
відда ле но го виз на чен ня клієнтів, дос ту пу
стра хо виків і стра хо вих по се ред ників до
іден тифікаційних да них клієнтів в дер жав -
них реєстрах (eKYC), по си ли ти кібер без -
пе ку шля хом ав то ма тич ної реєстрації та
моніто рин гу кіберінцідентів, фор му ван ня,
підтрим ки й ре гу лю ван ня рин ку зовніш -
ньо го ау ди ту кібер без пе ки стра хо виків. 

Крок п'ятий: сти му лю ван ня роз вит ку
ос нов них нап рямків стра ху ван ня 

Стра ху ван ня � це бізнес з ши ро ким
охоп лен ням і гнуч кою тех но логією. Стра -
хо ви ки мо жуть на да ти за хист від падіння
ме те о ритів і при хо ду іноп ла не тян. Але є
ви ди стра ху ван ня, які є ма со ви ми не за -
леж но від країни або те ри торії � ме дич не
стра ху ван ня, ту рис тич не, стра ху ван ня ав -

тот ра нс пор ту. В Ук раїні успішний роз ви -
ток кож но го з цих нап рямків ви ма гає удос -
ко на лен ня за ко но дав чої ба зи. 

Щорічно в Ук раїні стра хо ви ки ук ла да -
ють май же 2,5 млн до го ворів ме дич но го
стра ху ван ня та вип ла чу ють по них май же
3 млрд грн. Для більш пов но го охоп лен ня
на се лен ня та ким соціаль ним за хис том не -
обхідно роз ро би ти про ект За ко ну Ук раїни
"Про вне сен ня змін в де які за ко но давчі ак -
ти Ук раїни що до обов'яз ко во го ме дич но го
стра ху ван ня", в яко му виз на чи ти пра вові
та еко номічні за са ди, а та кож ор ганізаційні
та ме ханізми фінан су ван ня сис те ми охо ро -
ни здо ров'я в сис темі за галь но обов'яз ко во -
го ме дич но го стра ху ван ня в Ук раїні, пе -
ред ба чи ти підви щен ня ролі стра хо вих
ком паній, а та кож за без пе чен ня взаємодії
сис тем обов'яз ко во го і доб ровіль но го ме -
дич но го стра ху ван ня. 

Та кож не обхідно внес ти зміни в пос та -
но ви Кабіне ту міністрів, що сто су ють ся
елект рон ної сис те ми охо ро ни здо ров'я, до -
пус тив ши до неї стра хо виків; в ліцензійні
умо ви ме дич ної прак ти ки, зо бов'язав ши
лікарів на да ва ти до по мо гу заст ра хо ва ним
по ДМС. 

Крім то го, ввес ти стра ху ван ня про -
фесійної відповідаль ності медп рацівників
(стра ху ван ня від лікарсь кої по мил ки), і
стра ху ван ня ме дич но го зак ла ду пе ред
третіми осо ба ми (пацієнта ми). 

Що сто суєть ся ав то ст ра ху ван ня, то
в пер шу чер гу не обхідно наб ли зи ти
стан дар ти стра хо во го за хис ту пост раж -
да лих у ДТП в Ук раїні до євро пейсь ких.
Для ць о го тре ба вдос ко на ли ти обов'яз -
ко ве стра ху ван ня цивіль но�пра во вої
відповідаль ності влас ників на зем них
транс по рт них за собів шля хом вне сен ня
змін в од ной мен ний За кон, закріпив ши
впро вад жен ня ефек тив ної за галь ної
сис те ми пря мо го вре гу лю ван ня збитків,
сти му лю ван ня ско ро чен ня термінів
вре гу лю ван ня стра хо вих ви падків, вве -
ден ня вип лат без фран ши зи та зно су і
пос ту по ве зрос тан ня стра хо вих лімітів
з ОСАЦВ, зок ре ма за шко ду, за подіяну
жит тю і здо ров'ю по терпілих у ДТП. 

Та кож не обхідно ввес ти стра ху ван ня
відповідаль ності пе ревізни ка ав то мобіль -
но го, місь ко го елект рич но го, залізнич но го,
морсь ко го транс пор ту, вдос ко на лю ва ти
стра ху ван ня відповідаль ності суб'єктів пе -
ре ве зен ня не без печ них ван тажів на ви па -
док нас тан ня не га тив них наслідків при їх
пе ре ве зенні то що. 

Є ба га то ідей, планів та за ко но дав -
чих про по зицій і по інших ви дах стра -
ху ван ня, впро вад жен ня яких доз во лить
підня ти ук раїнсь кий стра хо вий ри нок
на євро пейсь кий рівень, зро би ти йо го
відкри тим, надійним, перс пек тив ним. А
для ць о го потрібна віра в нь о го і ба жан -
ня дер жа ви от ри ма ти собі надійно го
помічни ка в соціаль но му і еко номічно му
нап рям ках.





Ос новні вик ли ки га лузі стра ху ван ня в
ми ну ло му році, бе зу мов но, пов'язані зі
зміною ре гу ля тор ної політи ки та пов ним
пе рег ля дом за ко но дав чої та нор ма тив ної
ба зи, що ініціював НБУ.

По ки що у предс тав ників рин ку є
знач на кількість сис тем них за у ва жень до
ць о го про це су. Стра тегічні підхо ди ре гу -
ля то ра двох важ ли вих сек торів еко -
номіки: банківсь ко го та не банківсь ко го
фінан со во го рин ку � ба зу ють ся на різних
прин ци пах та, мож на ска за ти, "диск -
риміну ють" не банківські фінус та но ви,
роб ля чи з них фак тич но "по пе лю шок" у
фінан совій ро дині дер жа ви.

Для банківсь ко го сек то ру бу ла пе ред -
ба че на низ ка пос лаб лень ви мог та нор ма -

тивів у зв'яз ку з пан демією COVID�19 і
вик ли ка но го нею зни жен ня еко номічної
ак тив ності (зап ро вад жен ня но вих ан тик -
ри зо вих за ходів для пом'як шен ня
наслідків ка ран ти ну, зни жен ня ви мог до
мінімаль но го розміру ре гу ля тив но го
капіта лу бан ку, відтерміну ван ня наб ран -
ня чин ності пев них ви мог, збіль шен ня ча -
су для очи щен ня ба лан су від неп рофіль -
них ак тивів то що). 

В той са мий час для не банківсь ких
фінан со вих ус та нов, в то му числі і для
стра хо вих ком паній, постійно і сис те ма -
тич но по си лю ють ся ре гу ля торні ви мо ги.
Та кож ми ще на по чат ку пан демії звер та -
ли ува гу, що з бо ку ре гу ля то ра відсутнє
стра тегічне ба чен ня та будь�які ініціати ви
що до роз вит ку рин ку стра ху ван ня та ан -
тик ри зо вих за ходів для по до лан ня
наслідків пан демії ко ро навіру су.

Не га тив ним трен дом є відсутність век -
то ру роз вит ку і підтрим ки га лузі в ро боті
но во го ре гу ля то ра. Це прин ци по ва по мил -
ка. Навіть у країнах ЄС під час по точ но го
пе рег ля ду Ди рек ти ви Solvency II онов лю -
ють ся ос новні прин ци пи, се ред яких те пер
заз на чені біль ша підтрим ка роз вит ку га -
лузі і ба ланс інте ресів спо жи вачів стра хо -
вих пос луг і стра хо виків.

Вик ли кає пи тан ня безпідстав ний
поспіх (за на яв ності чин них нор ма тив них
актів Нац комфінпос луг та Кабміну), з
яким го ту ють ся нові до ку мен ти. Крім то го,
є за у ва жен ня до вже роз роб ле них до ку -
ментів в час тині аналізу ре гу ля тор но го
впли ву; ви падків оп ри люд нен ня проєктів
нор ма тив них актів, які не відповіда ють
ви мо гам за ко но да в ства; та до відсут ності
якісних еко номічних роз ра хунків що до
впли ву но вих нор ма тив них до ку менті на
бізнес, в то му числі і на об сяг до дат ко вих
вит рат стра хо виків у відповідності до но -
вих ре гу ля тив них ви мог, не розг ля да ють -
ся аль тер на тивні варіан ти вирішен ня
проб лем.

Аналізу ю чи не що дав но оп ри люд нені
по каз ни ки рин ку стра ху ван ня за підсум -
ка ми 2020 р., ми не мо же мо розділи ти оп -
тимізму Національ но го бан ку, який вва -
жає, що стан га лузі пок ра щив ся. Зок ре ма,
ва лові премії ско ро ти лись на 14,2% в
порівнянні з 2019 р., при ць о му у
нон�лайфі падіння ще біль ше � 16,3%. Не
кра ще виг ля дає кар ти на, як що про а -
налізу ва ти клю чові по каз ни ки, вра хо ву ю -
чи щорічний рівень інфляції, чи
прив'язав ши їх до ва лют но го еквіва лен ту:
об сяг вип лат та рівень збит ко вості зрос та -
ють на тлі змен шен ня об сягів премій так,
що за 2020 рік ми от ри ма ли найгірші по -
каз ни ки за ос танні 10 років. 

Зрос тан ня част ки стра ху ван ня у ВВП
Ук раїни бу ло виз на че но як один із інди ка -

торів роз вит ку га лузі у "Стра тегії роз вит -
ку фінан со во го сек то ру Ук раїни до 2025
ро ку". В 2020 р. част ка стра ху ван ня у ВВП
змен ши лась (з 1,33% до 1,17%). 

Що сто суєть ся без по се редньо під сумків
ро бо ти на шо го об'єднан ня, то по�пер ше,
Асоціація як завж ди бе ре найак тивнішу
участь у роз робці нор ма тив ної та пра во вої
ба зи стра ху ван ня. Жо ден нор ма тив но�пра -
во вий до ку мент, по чи на ю чи від текс ту за -
ко ноп ро ек ту "Про фінан сові пос лу ги та
фінан сові ком панії" та "Про стра ху ван ня", і
звер шу ю чи цілою низ кою проєктів НПА
НБУ, не за ли шив ся не оп раць о ва ним. І це
ве ли чез ний об сяг ро бо ти, вра хо ву ю чи той
темп та ак тивність, з яки ми НБУ про по нує
для розг ля ду та об го во рен ня нові про ек ти
до ку ментів.

За ос танні 12 місяців дві ком -
панії�учас ни ка на шо го об'єднан ня за вер -
ши ли ро бо ту на рин ку. Як не див но, та кий
сум ний факт � од но час но зра зок то го, що
при пи нен ня діяль ності стра хо ви ка мо же
відбу ва тись цивілізо ва ним шля хом, з пов -
ним ви ко нан ням своїх зо бов'язань та пе -
ре да чею їх та порт фе лю іншій стра ховій
ком панії. Мені ду же прик ро ба чи ти, ко ли
національ ний ри нок по ли ша ють са ме такі
ком панії: які проп ра цю ва ли де сят ки
років, завж ди якісно ви ко ну ва ли зо -
бов'язан ня пе ред клієнта ми та не ма ли
нарікань на їх діяльність, на томість ма ють
своє ко ло ло яль них та вдяч них клієнтів. І
ли ше за ви щені ви мо ги до капіталізації
зму си ли їх при пи ни ти ро бо ту в си ту ації,
ко ли такі ви мо ги приз ве ли до еко номічної
не доціль ності про дов жен ня діяль ності.

Про те до нас приєдна лось декіль ка но -
вих учас ників, і за за галь ною кількістю
стра хо вих ком паній на ше об'єднан ня за -
ли шаєть ся найбіль шим на ук раїнсь ко му
рин ку. 

Приємно відзна чи ти, що пе ре важ на
більшість на ших ком паній�учас ників (на -
га даю, знач на час ти на учас ників об'єднан -
ня � бізне си з національ ним капіта лом, се -
реднь о го або не ве ли ко го розміру, регіо -
нальні ком панії) закінчи ли рік з по зи тив -
ним фінан со вим ре зуль та том, підви щив -
ши кількість ук ла де них до го ворів, об сяг
премій та вип лат. Во ни ма ють ви сокі
національні рей тин ги стабіль ності та по -
каз ник пок рит тя ак ти ва ми зо бов'язань,
який суттєво біль ший, ніж у ком -
паній�лідерів за об ся га ми пла тежів. Звер -
таю на це ува гу, особ ли во зва жа ю чи на те,
що се ред учас ників Асоціації ли ше тре ти -
на ком паній � чле ни МТСБУ. Біль ше по ло -
ви ни на ших стра хо виків не зай ма ють ся
ОСЦПВ, тоб то во ни не ве дуть бізнес, про
який ос таннім ча сом ка жуть що він є "ще
од ним по дат ком на ав то". Наші учас ни ки
своєю ро бо тою до во дять, що мож на бу ти
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По�перше, по страхуванню, як і по
всіх інші галузях, вдарила пандемія

коронавірусу та карантинні
обмеження. По�друге, це перший

рік, точніше півроку, проведені
ринком під наглядом нового

регулятора, яким в липні 2020 став
Національний банк України.

Вячеслав Черняховський,
Генеральний директор Ассоціації

“Страховий бізнес”



ефек тив ним стра хо ви ком, пра цю ючи у
певній ніші і ма ю чи порт фель з про дуктів
по доб ровіль них ви дах стра ху ван ня, які
пот ре бу ють чи ма ло го досвіду та квалі -
фікації для їх про дажі.

Що вва жаю ос нов ни ми ціля ми рин ку
на по точ ний рік і на чо му кон це нт ру ва ти -
меть ся ро бо та Асоціації?

1. Ми про дов жи мо послідов но відсто ю -
ва ти по зицію що до не обхідності збе ре -
жен ня ба лан су інте ресів дер жа ви, бізне су
та спо жи вачів фінан со вих, в то му числі і
стра хо вих пос луг. В пер шу чер гу, цей
прин цип має знай ти відоб ра жен ня на за -
ко но дав чо му та нор мот вор чо му рівні.

Текс ти обид вох за ко ноп ро ектів, по да -
них до ВРУ в по точ но му році: за ко ну "Про
фінан сові пос лу ги та фінан сові ком панії"
та за ко ну "Про стра ху ван ня" ви ма га ють
суттєво го до оп ра цю ван ня. Зап ро вад жен -
ня євро пейсь ких стан дартів та прак тик,
про що ми не од но ра зо во го во ри ли, має
відбу ва тись без "ідо ло пок ло н ства" пе ред
іно зем ним досвідом, та з ура ху ван ням ре -
аль но го ста ну еко номіки та роз вит ку рин -
ку Ук раїни. Ви раз ний прик лад шко ди,
яку шко ду на но сять нез ва жені та без сис -
темні на ма ган ня "наб ли зи тись до Євро пи"
є спро би внес ти до но во го за ко ну "Про
стра ху ван ня" в час тині ре гу лю ван ня ро -
бо ти стра хо вих по се ред ників нор ми Ди -

рек ти ви о стра ховій дист ри буції (IDD) від
2016 ро ку, ко ли в Ук раїні ще не імпле мен -
то ва но по ло жен ня Ди рек ти ви про по се -
ред ни цт во у стра ху ванні 2002 ро ку, яка
вже ста ла невід'ємною час ти ною
національ но го за ко но да в ства в країнах
ЄС. Тоді як євро пейські країни вит ра ти ли
біль ше півто ра де ся тиліття на прис то су -
ван ня до ви мог Ди рек ти ви про стра хо вих
по се ред ників, перш ніж пе ре хо ди ти під
дію норм IDD.

2. "Би ти по ру ках" за відвер то дивні
по дат кові ініціати ви, що ве дуть до
погіршен ня бізнес�кліма ту в га лузі. За
ос танні ро ки ми пе ре жи ла декіль ка та -
ких. А за раз маємо за ки ди, щоб ввес ти
стра хо вий ак циз із стра ху валь ників
або навіть обк лас ти стра хові пла тежі
ПДВ. За га лом, пи тан ня вдос ко на лен ня
по дат ко вої політи ки в стра ховій га лузі
за ли шаєть ся ак ту аль ним, бо ми фак -
тич но маємо подвійне опо дат ку ван ня
(не тіль ки за галь ний по да ток на при бу -
ток, а й по да ток на стра хові премії), яке
потрібно відміня ти. 

3. Роз ви ток лай фо во го стра ху ван ня та
пенсійна ре фор ма. З то го ча су, як кор по -
ра тив не стра ху ван ня жит тя по ча ло обк -
ла да тись ЄСВ, во но фак тич но по мер ло,
тоді як ма ло б ста ти ва го мою час ти ною
фор му ван ня дру го го рівня пенсійної сис -

те ми. Не бу ду на га ду ва ти, наскіль ки
склад ною ви маль о вуєть ся перс пек ти ва
за без пе чен ня пенсійно го за хис ту для гро -
ма дян Ук раїни, вра хо ву ю чи де мог -
рафічну та соціаль но�еко номічну си ту -
ацію. Ми вва жаємо за потрібне зня ти по -
дат кові об ме жен ня для кор по ра тив них
стра ху валь ників при ук ла данні дов го ст -
ро ко вих до го ворів з лай фо ви ми стра хо ви -
ка ми. Та кож дер жа ва має ак тивніше за -
лу ча ти їх до пенсійної ре фор ми.

4. Комп ле кс не вирішен ня проб ле ми
підви щен ня стра хо во го за хис ту з ОСЦПВ.
Ок ремі ініціати ви пар ла мен тарів (нап рик -
лад, бу ла за реєстро ва на про по зиція про
вне сен ням змін у чин ний за кон "Про
ОСЦПВ" в час тині підходів до роз ра хун ку
стра хо вих сум) де мо н стру ють, що за ко но -
дав ча вла да ро зуміє соціаль ну зна чущість
пи тан ня, про те "точ ко ва" заміна ок ре мих
норм замість сис тем них рішень не є па на -
цеєю. Ри нок не пер ший рік го во рить, що
потрібний но вий за кон про ОСЦПВ, який
комп ле кс но вирішить пи тан ня пос ту по во -
го наб ли жен ня рівня за хис ту на ших учас -
ників до рожнь о го ру ху до євро пейсь ко го
рівня, а та кож ство рить нор ма тив ну ба зу
для по даль шої тех но логічної транс фор -
мації га лузі.

5. Стра хо вий ри нок має бу ти кра ще го -
то вий до інно ваційно го роз вит ку. Ос таннім
ча сом ак тив но ви хо дять на ри нок не о бан -
ки � струк ту ри, що зав дя ки тех но логіям
ви ко ну ють банківські функції в інший
спосіб, ніж бан ки. Нас туп ний крок роз вит -
ку фінан со вої га лузі � це ви ник нен ня не -
ост ра хо виків, зок ре ма й та ких, що пра цю -
ють, скажімо, за мо дел лю взаємно го стра -
ху ван ня. Нез ва жа ю чи на це, з но вої ре -
дакції за ко ну "Про стра ху ван ня" бу ли ви -
лу чені нор ми, що її виз на ча ють.

Не що дав но асоціація "Стра хо вий
бізнес" та "Ліга стра хо вих ор ганізацій Ук -
раїни" вис ту пи ли зас нов ни ка ми но во го
про фесійно го об'єднан ня на стра хо во му
рин ку � Са мо ре гулівної ор ганізації Стра -
хо во го бізне су Ук раїни, а ще раніше був
підпи са ний ме мо ран дум про співпра цю,
до яко го приєднав ся і Харківсь кий со юз
стра хо виків.

Та ке ши ро ке предс тав ни цт во стра хо -
вих ор ганізацій доз во лить підійти стра -
тегічно до пи тань транс фор мації наці -
ональ но го стра хо во го рин ку. Ду же при -
ємно, що те пер ра зом з на ми два про -
фесійних об'єднан ня, що сто я ли у са мих
ви токів ста нов лен ня ук раїнсь кої стра хо -
вої га лузі. 

На ша по зиція за ли шаєть ся незмінною
� націленість на підтрим ку та за хист інте -
ресів всіх стра хо вих ком паній, що
сумлінно пра цю ють і ви ко ну ють зо -
бов'язан ня пе ред клієнта ми, не за леж но
від розміру та фор ми влас ності стра хо ви -
ка, на збе ре жен ня різно манітності ланд -
шаф ту га лузі відповідно до ду ху та прин -
ципів Ев ро ди рек ти ви Solvency II.
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Раніше ви бу ли ре гу ля то ром, а те -
пер, як що мож на так ка за ти, з іншо го
бо ку про це су. Як ви се бе по чу ваєте на
новій по саді, чи склад ним був пе рехід на
но ву ро бо ту?

� Важ ко ска за ти од ноз нач но. Але,
на пев но, це бу ло не склад но, оскіль ки
цілі і дум ки, які у ме не бу ли в ре гу ля -
торі � все за ли ши ло ся. Мені по щас ти ло

з учас ни ка ми об'єднан ня, ми пе -
реслідуємо одні і ті ж цілі. Змінив ся
кабінет, зміни ли ся умо ви ро бо ти, але
те, чо го хо четь ся насп равді � не зміни -
ло ся. А хо четь ся хо ро шо го рин ку, кон -
ку ре нт них умов, нор маль но го наг ля ду.
Тут наші пог ля ди збіга ють ся. Так, ме -
то ди ро бо ти інші, але в ць о му плані ме -
не все влаш то вує, мені по щас ти ло, що
так вийш ло.

Як ком паніям пра цюєть ся з но вим
ре гу ля то ром � склад но або прос то?

� Насп равді склад но про щось го во ри -
ти, оскіль ки ос таннім ча сом ре гу ля тор
біль ше зай мав ся нап ра цю ван ням нор ма -
тив них актів, які доз во ли ли б розб ло ку ва -
ти функції і по ча ти ефек тив ний наг ляд.
То му яки хось серйоз них впливів на ри нок
по ки не бу ло, але навіть за ти ми точ ко ви ми
мо мен та ми, з яки ми сти кав ся в ро боті, у
ме не по ки по зи тивні емоції.

Як ви вва жаєте � стра хо во му рин ку
за раз простіше спілку ва ти ся з но вим ре -
гу ля то ром, ніж бу ло з ва ми, або склад -
ніше?

� Див ля чись у чо му: нап рик лад, я не
відчу ваю жод них проб лем з Національ ним
бан ком при от ри манні відповідей на наші
лис ти. За раз ми про во ди мо зустрічі, пе ре -
бу ваємо в діалозі � че рез Zoom це до сить
прос то. У Нац комфінпос луг бу ло по�іншо -
му � всі пи тан ня об го во рю ва ли ся на
засідан нях членів комісії, бу ли на ра ди,
зустрічі. Фор мат оф лайн зустрічей більш
"гли бо кий", як що так мож на ска за ти. В ць -
о му плані ми, на пев но, бу ли більш відкри -
ти ми. Як що ж го во ри ти про за хо ди впли ву,
то по ки НБУ їх особ ли во не зас то со вує, але
з ко мунікацій, з роз'яс нен ня ми по зиції �
мені здаєть ся, НБУ є дос татньо відкри тим.

Як би ви ко рот ко оха рак те ри зу ва ли
очо лю ва ну ва ми Національ ну асоціацію
стра хо виків Ук раїни?

� Ми всі хо че мо, щоб ре фор ма, яка по -
ча ла ся дав но, все�та ки відбу ла ся і да ла
очіку вані по зи тивні ре зуль та ти. Ми хо че -
мо, щоб на рин ку бу ли всі гідні гравці � ма -
ленькі і ве ликі, які дот ри му ють ся ос нов них
пра вил, ве дуть од на ко во якісну кон ку ре -
нт ну бо роть бу, є силь ний ре гу ля тор і,
врешті�решт, ми всі хо че мо рос ти, роз ви -
ва ти ся і за роб ля ти гроші на ць о му рин ку.

Тоб то для вас ос нов на ме та ри нок, а
як що у конк рет ної ком панії з ва шої
асоціації ви ник нуть проб ле ми, ви ста не те
на її за хист?

� У нас є між со бою до мов леність про
прин ци пи ро бо ти, і один з них го во рить, що
асоціація відстоює інте ре си всіх її учас -
ників, а не конк рет них двох�трь ох. Як що
з'явить ся проб ле ма, яка торк неть ся тіль ки
од но го, але всі по ба чать не без пе ку для се -
бе, то, при род но, ми бу де мо до ма га ти ся її
рішен ня. Але в разі ви ник нен ня неп рос тої
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В лютому 2021 року відбулось юридичне об'єднання Української Федерації
Убезпечення (УФУ) і Національної Асоціації страховиків України (НАСУ). В кінці
минулого року до складу оновленого об'єднання також увійшло ряд членів Ліги
страхових організацій України та компаній, які раніше не входили до профассоціацій.

НАСУ об'єднала платоспроможні страхові компанії України, які активно працюють
на класичному ринку страхування і займають левову частку ринку по преміях і
виплатах. Після завершення всіх юридичних і організаційних питань щодо членства
учасниками стало 30 страховиків.

2 лютого Загальні збори обрало Президію, до складу якого увійшли представники
9�ти страхових компаній: ARX (Андрій Перетяжко), Арсенал страхування (Сергій
Авдєєв), ГРАВЕ Україна Страхування життя (Наталія Базилевська), Країна
(Олександр Наконечний), ПЗУ Україна (Василь Зубач), ТАС Лайф (Андрій Власенко),
Універсальна (Олексій Музичко), УНІКА (Олена Ульє) та УСГ (Павло Нельга). Очолила
Президію Олена Ульє, Голова правління компанії "УНІКА".

Установчими зборами у грудні 2020�го Генеральним директором Асоціації було
обрано Дениса Ястреба, який з лютого 2015 року по червень 2020 року обіймав посаду
Члена Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Стратегічно, об'єднання страховиків на базі НАСУ підтримує реформи
фінансово�страхового сектора, які прописані в Білій книзі НБУ "Майбутнє регулювання
ринку страхування в Україні" � одного з шести секторальних документів, в яких НБУ, як
Регулятор, описав поточний стан ринків небанківських фінансових послуг, їх проблеми
та плановані зміни в їх регулюванні. 

В інтерв'ю Денис Ястреб розповів про своє бачення розвитку оновленої Ассоціації та
співпраці з НБУ, як регулятором ринку.



си ту ації у конк ретній ком панії, яка приз -
ве де до нак ла ден ня стяг нен ня ре гу ля то -
ром � во на са ма по вин на вирішу ва ти це пи -
тан ня.

Скіль ки членів асоціації за раз і чи є
нові за яв ки на участь?

� Но вих за я вок по ки не має, оскіль ки за
на шим по ло жен ням при вход женні в
асоціацію ми досліджуємо фінан сові до ку -
мен ти ком панії, які во на по дає ре гу ля то ру,
в то му числі ау ди торські звіти. Во ни бу -
дуть го тові в кінці трав ня, мо же тоді і от ри -
маємо за яв ки. За раз асоціація об'єднує 30
ком паній � 10 лай фо вих і 20 нон�лайф.

Чи бу де те ва ша Асоціація, як УФУ,
ро би ти і оп ри люд ню ва ти за галь ний ог ляд
діяль ності її членів або дані по кожній
ком панії ок ре мо

� Є у нас про ект "ПРІМА", він пе рей -
шов з УФУ. На да но му етапі ми закінчи ли
про цес пе ре дачі інфор мації і ме то дик,
підклю чи ли но вих членів до про це су
обміну інфор мацією, за раз бу де мо ду ма ти
як це офор ми ти. На да но му етапі це ве ликі
excel�таб лиці, але во ни аб со лют но не чи та -
бельні. Я ду маю, нас че кає "візу алізація"
на ших учас ників, тоб то ми по ба чи мо учас -
ників че рез приз му по каз ників, які бу дуть
чітко і зро зуміло їх ха рак те ри зу ва ти.
Сподіваємо ся, що на той час і Національ -
ний банк поч не публіку ва ти дані і ми змо -
же мо по ба чи ти місце кож ної ком панії в
рин ку. Такі у нас пла ни.

А терміни є у цих планів?

� Я ду маю, до кінця вес ни ми по винні
закінчи ти внутрішні мо мен ти, пов'язані з
візу алізацією, і після бу де мо го тові об го во -
ри ти з учас ни ка ми, які дані ста нуть
публічни ми і в яко му виг ляді бу дуть про -
по ну ва ти ся.

Тоді тро хи про штат асоціації, який
за раз і яким бу де?

� Після об'єднан ня двох асоціацій за -
галь ний штат на сь о годні � п'ять осіб.
Планів що до роз ши рен ня по ки не має, але
в будь�який мо мент під якісь цікаві про ек -
ти, нові по чи нан ня ми го тові роз ши рю ва -
ти ся.

Як бу де про хо ди ти співпра ця з інши -
ми асоціаціями? Чи бу де у вас кон солідо -
ва на по зиція, або ви бу де те чітко дот ри -
му ва ти ся тіль ки своїх пог лядів?

� Мені за раз склад но го во ри ти про
співпра цю, мож ли во си ту а тив но во на бу де
ви ни ка ти. Це моя осо бис та дум ка, не всі
ма ють од на ко ву дум ку що до ре фор ми, яка
про хо дить. Учас ни ки на шої асоціації

більш прог ре сивні в ць о му плані, во ни
хотіли б змін на рин ку. Мож ли во, ці зміни
мо жуть по ним же і вда ри ти, але всі ро -
зуміють, що за галь на ме та пра виль на.
Мені здаєть ся, сь о годні не всі асоціації го -
тові до змін, і їх зав дан ня або за галь му ва ти
цей про цес, або за ли ши ти все як бу ло.

Тоб то за галь них за яв по рин ку ми в
найб лиж чо му часі не по чуємо.

� Так, ми точ но не пла нуємо.

Ва ша дум ка: че рез який час ри нок
змінить ся?

� За да ни ми НБУ, на по чат ку ць о го ро -
ку в Ук раїні бу ло 210 стра хо вих ком паній,
з яких 20 лай фові. На мою дум ку, як що го -
во ри ти про ри зи кові ком панії, то пра цю -
ють близь ко 50�и, і всім на ць о му рин ку
тісно, хотіло ся б роз вит ку. І в Ук раїні він є
� це і ме дич на ре фор ма, де мож на відмінно
поп ра цю ва ти, і аг рар ний сек тор, і
будівницт во. Є по чи нан ня, де у стра хо -
виків є мож ливість бу ти при сутніми, і тре -
ба пиль но ди ви ти ся в цей бік.

Сам наг ляд змінить ся швид ко, в ць о му
я не сумніва ю ся, але з при во ду рин ку є пи -
тан ня. Він по ви нен зміню ва ти ся і з наг ля -
дом, і з роз вит ком. То му дру гу скла до ву
не обхідно не за бу ва ти.

Я не хотів би го во ри ти, що у НБУ не -
має зав дан ня роз ви ва ти ри нок. Це спіль на
ме та і НБУ, і рин ку. Ри нок по ви нен шу ка -
ти шля хи, а ре гу ля тор по ви нен ство рю ва -
ти умо ви, де по чи нан ня бу ли б пра виль но
роз ви нені, або стри мані там, де це не тре ба.

Відсте жу ю чи си ту ацію, мож на зро би -
ти вис но вок, що ком панії, які пла ну ва ли
по ки ну ти ри нок в ми ну ло му році, ніби
зас по коїли ся, оскіль ки НБУ зни зив темп.
У вас не має та ко го відчут тя?

� Я ду мав про це, але мені здаєть ся,
не ве ли ке зни жен ня темпів � це біль шою
мірою доб ре. То му що стра хові ком панії
не ма ленькі за об ся гом, їм важ ко швид ко
роз гор та ти ся, пе ре бу до ву ва ти про це си.
Я мо жу навіть біль ше ска за ти на прик -
ладі то го ж фінан со во го моніто рин гу:
влітку у нас з'яви ло ся  по ло жен ня №107,
яке бу ло сво го ро ду шо ком для стра хо -
виків з ура ху ван ням но вої ви мо ги для
рин ку. Сь о годні ми вже 9 місяців пра -
цюємо з цим по ло жен ням, ком панії на ма -
га ють ся ви ко ну ва ти нор ма ти ви, і, як ви я -
ви ло ся, це був хо ро ший іспит для них. Всі
на лаш то ву ють свої сис те ми, ав то ма ти зу -
ють ся. Зда ва ло ся б, прос те зав дан ня
фінан со во го моніто рин гу, але за 9 місяців
ще не ви ко на не. То му для впро вад жен ня
будь�якої ре гу ля тор ної ви мо ги потрібен
час для імпле мен тації, і такі умовні зат -
рим ки пра вильні. Крім то го, не слід за бу -
ва ти, що за ком паніями сто ять клієнти,

то му, я вва жаю, та кий умов но кон сер ва -
тив ний підхід вип рав да ний.

Га ря ча те ма � за реєстро ва ний в пар -
ла менті но вий за ко ноп ро ект "Про стра -
ху ван ня", ва ша дум ка про цей до ку мент?

� Ми в чер го вий раз увійшли в цей
про цес. Спо чат ку йшли ак тивні об го во -
рен ня в Національ но му бан ку, те пер
очікуємо в стінах пар ла мен ту. Як що го -
во ри ти про на шу оцінку за ко ноп ро ек -
ту, то це до сить ве ли кий до ку мент,
який біль шою мірою го во рить про те,
як ре гу лю ють ся стра хові ком панії і ри -
нок стра ху ван ня, і в меншій мірі про те,
що це ри нок стра хо вих пос луг. При -
род но, там є розділ про по се ред ників,
рег ла мен тацію ук ла ден ня до го ворів
стра ху ван ня то що. Але ми ба чи мо
наскіль ки ви рос ли розділи про струк -
ту ру влас ності, ліцен зу ван ня. Доб ре це
чи по га но, су ди ти склад но, тре ба про -
бу ва ти.

Тоб то мож на ка за ти, що цей за ко -
ноп ро ект про ре гу лю ван ня рин ку, а не
про йо го діяльність.

� Він і про те, і про інше. Ми звик ли,
що в чин но му за коні, як що мож на так
ска за ти, за ву аль о ва но опи са на стра хо -
ва ком панія, якою во на має бу ти і
більшість ре чей пе ре даєть ся на са мих
учас ників. Но вий же за ко ноп ро ект дає
більш де таль не уяв лен ня про конк рет -
но го стра хо ви ка, з чо го він скла даєть -
ся, які до ку мен ти є обов'яз ко ви ми для
діяль ності, які сис те ми пра цю ють, які
існу ють ри зи ки � тоб то маємо де таль -
ний опис стра хо ви ка. Ць о го раніше не
бу ло.

Як що го во ри ти про на ших учас ників,
то більшість членів НА СУ вже пра цю ють
в такій па ра дигмі, то му для них бу де не
найскладнішим зав дан ням ре алізу ва ти
нові ви мо ги, а тим, у ко го ці зав дан ня сто -
я ли на дру го му плані, бу де не прос то.
Насп равді го лов не пи тан ня не прос то ре -
алізу ва ти до ку мен ти, а по ча ти жи ти по
но во му. В ць о му ро зумінні ба гать ом бу де
важ ко.

Че рез три�чо ти ри тижні ми змо же мо
офіційно за я ви ти про по зицію на шої
асоціації, що в за ко ноп ро екті ми підтри -
муємо, а що бу де мо про си ти зміни ти.

У НА СУ ми виріши ли об го во рю ва ти
ре гу ля торні до ку мен ти спіль но, і ос нов на
на ша ме та не от ри ман ня таб ли чок, в
яких зміню ють ся ко ми, а вис лов лю ван ня
своєї по зиції, в то му числі підтри муємо
ми до ку мент чи ні, а та кож поз на чен ня
зро зуміли ми сло ва ми ре чей, які хотіли б
поміня ти або до да ти.

У будь�яко му ви пад ку, ми впев нені в
успіху на шої спіль ної спра ви, яка на зи -
ваєть ся СТРА ХУ ВАН НЯ.
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В ми ну ло му році стра хо ви ки ук ла ли
по над 8,3 млн. до го ворів ОСЦПВ. За -
галь на су ма премій за яки ми скла ла ре -
ко рд ну циф ру по над 6,1 млрд. грн.
Кількість до го ворів зрос ла на 4,1%, су ма
премій � на 20,6%. Та ка ди наміка близь -
ка до по каз ників зрос тан ня по пе редніх
років. Тоб то, як ми і пе ред ба ча ли на по -
чат ку ка ран ти ну, йо го зап ро вад жен ня

не впли ну ло на об сяг рин ку: лю ди ак -
тив но ко рис ту ва тись ав то -

мобіля ми та не нех ту ва ли
обов'яз ком ук ла да ти до го во -
ри ОСЦПВ.

В свою чер гу, стра хові
ком панії про дов жу ва ли
стабіль но ви ко ну ва ти зо -
бов'язан ня пе ред пост раж -
да ли ми в ДТП: в 2020 р.
стра хо ви ка ми ОСЦПВ бу -
ло вре гуль о ва но понад
147,1 тис. ви мог, що на
5,4% біль ше, ніж в по пе -
реднь о му 2019 р. Та кож
збіль ши лась і су ма
спла че но го пост раж да -
лим стра хо во го відшко -

ду ван ня � 2,8 млрд. грн.
(+12,9% до по каз ників

2019 р.).
Впер ше кількість ви мог,

вре гуль о ва них за до по мо гою
європ ро то ко лу, пе ре ви щи ла

поз нач ку в 50 тис. шт. (50,3
тис.), збіль шив шись на 5,8%. За

ви мо га ми, вре гуль о ва ни ми з ви -
ко рис тан ням європ ро то ко лу,

спла че но 502,3 млн. грн. (+12,5%). Част -
ка ви мог, вре гуль о ва них за європ ро то -
ко лом, скла ла 34,2% від за галь ної кіль -
кості ви мог та 17,7% від за галь ної су ми
спла че но го стра хо во го відшко ду ван ня.

Довіра ав тов лас ників до та ко го су -
час но го спо со бу оформ лен ня ДТП, як
європ ро то кол, постійно зрос тає. Ук -
раїнські водії приз ви чаїлись ви ко рис -
то ву ва ти са ме йо го у ви пад ку тих
аварій, що підпа да ють під умо ви вре гу -
лю ван ня за європ ро то ко лом. Та кож ми
відзна чаємо май же три ра зо ве зрос тан -
ня кіль кості елект рон них європ ро то -
колів. В ми ну ло му році учас ни ки ДТП
от ри ма ли мож ливість офор ми ти елект -
рон ний європ ро то кол не ли ше че рез
веб�сторінку МТСБУ, але й за до по мо -
гою мобіль но го зас то сун ку "Мій поліс",
що підви щи ло дос тупність та зручність
сервісу.

Та кож МТСБУ про ве ло ак тив ну
роз'яс ню валь ну кам панію що до пе ре ваг
європ ро то ко лу, бо маємо спіль ну з ре гу -
ля то ром по зицію, що мож на підви щи ти
част ку вип лат за ним до по каз ників 50%
і біль ше. Це ста ло б до сить ва го мим
внес ком як у пок ра щен ня си ту ації з до -
рожніми за то ра ми, так в еко номію
коштів дер жав но го бюд же ту.

На жаль, пан демія очіку ва но вда ри -
ла по сег мен ту "Зе ле ної карт ки":
внаслідок об ме жен ня тран сгра нич но го
ру ху кількість автівок, що пе ре ти на ли
кор дон країни, суттєво ско ро ти лась, і
відповідно до ць о го впа ли по каз ни ки
"Зе ле ної карт ки". Кількість до го ворів
змен ши лась на 45%, су ма премій за ни -
ми � на 28%.

Чи не най важ ливіше, що про тя гом
кри зо во го ро ку ми збе рег ли довіру
учас ників до рожнь о го ру ху ОСЦПВ
зав дя ки то му, що стра хо ви ки швид ко
та якісно вре гуль о ву ва ли стра хові ви -
пад ки, а та кож опе ра тив но відре а гу ва -
ли на си ту ацію і мак си маль но тур бот -
ли во пос та ви лись до пи тань без пе ки
співробітників та клієнтів. 

В ос тан нь о му квар талі ми ну ло го ро -
ку се редній строк вре гу лю ван ня став
ко рот шим, ніж він був у пер шо му, а
кількість скарг на дії стра хо виків в 4 кв.
2020 р. скла ла ре ко рд но низь кий по каз -

Ìè ïåðåêîíàëèñü, ùî ðèíîê ÎÑÖÂÏ
ïðàöþº ñòàá³ëüíî, íåçâàæàþ÷è íà êðèçó
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Обставини, за яких проходив 2020 рік, стали перевіркою на
міцність для всіх країн, кожної галузі та людини в світі, вважає
Володимир Шевченко, Генеральний директор МТСБУ. 

Про а налізу вав ши підсум ки ро ку, мож на зро би ти вис но вок, що ук -
раїнсь ка га лузь ОСЦПВ гідно вит ри ма ла вик ли ки пан демії: 

� стабіль не зрос тан ня клю чо вих по каз ників внутрішнь о го стра ху ван ня;
� якісне вре гу лю ван ня та обс лу го ву ван ня спо жи вачів за умов ка ран -
ти ну та пан демії;
� по даль ше роз гор тан ня ак тив ної дид жи талізації сфе ри ОСЦПВ;
� ге не рація та втілен ня стра тегічних ідей, підтрим ка про цесів роз бу до -
ви га лузі.



ник � мен ше 1%. Що мо же бу ти пе ре -
кон ливіше за ці циф ри що до зу силь,
док ла де них стра хов ка ми для збе ре -
жен ня за хис ту пост раж да лих на на -
леж но му рівні, нез ва жа ю чи на пан -
демію!

Події 2020 р. та кож підтвер ди ли
важ ливість взя то го декіль ка років то -
му кур су на ак тив ну дид жи талізацію
га лузі ОСЦПВ.

За підсум ка ми ми ну ло го ро ку
кількість елект рон них до го ворів
ОСЦПВ скла ла 3,05 млн. шт., що в 2,5
ра зи біль ше, ніж в 2019 році. Су ма
стра хо вих пла тежів за та ки ми до го во -
ра ми ста но вить 2,6 млрд. грн. (+176%).
Щомісяч на кількість до го ворів від по -
чат ку ро ку до кінця збіль ши лась май -
же в три ра зи.

Біль ше, ніж тре ти на від за галь ної
кіль кості до го ворів ОСЦПВ ук ла де но в
елект ронній формі: част ка елект рон -
них до го ворів ОСЦПВ в 2020 р. скла дає
біля 37%, тоді як в 2019 р. во на ста но ви -
ла 15%, а в 2018 р. � ли ше близь ко 2%.

В 2020 році бу ло приділе но ба га то
ува ги вдос ко на лен ню діяль ності
МТСБУ. Кри зо ва си ту ація не ста ла пе -
ре по ною для роз вит ку, нав па ки, ми
розг ля да ли її як вик лик. Ми по винні
пра цю ва ти ще кра ще та на більш су -
час но му рівні, оскіль ки са ме ка ран тин
довів, наскіль ки важ ли ви ми бу ли всі
по пе редні кро ки з вдос ко на лен ня
бізнес�про цесів та дид жи талізації
діяль ності Бю ро. Зок ре ма, ак тив но

зап ро вад жу ва ли та вчи лись пра цю ва -
ти в сис темі елект рон но го до ку мен то -
обігу, що прис ко ри ло ро бо ту Бю ро та
знач но спрос ти ло дис танційний обмін
до ку мен та ми. Та кож по чи наємо зап ро -
вад жен ня сис те ми уп равління якістю
на ос нові про цес но го підхо ду і ри -
зик�орієнто ва но го мис лен ня, що
відповідає ви мо гам стан дар ту ISO
9001:2015.

Про це ду ри вре гу лю ван ня МТСБУ
ав то ма ти зо вані, то му Бю ро до сить лег -
ко з по чат ком ка ран ти ну пе рейш ло на
відда ле ний ре жим вре гу лю ван ня, не
втра ча ю чи якості та швид кості ро бо ти. 

МТСБУ в 2020 р. вип ла ти ло пост -

раж да лим в ДТП з фон ду за хис ту по -
терпілих (ФЗП) біль ше 215,7 млн. грн,
за галь на кількість вип лат скла ла 6464
шт. Кількість вип лат у порівнянні з по -
каз ни ка ми по пе реднь о го ро ку змен ши -
лась на 10,6%, су ма вип лат за ли ши лась
прак тич но незмінною (+1,8%). Змен -
шен ня кіль кості вип лат відбу лось вик -
люч но за ра ху нок суттєво го змен шен -
ня вип лат за СК�банк рутів та ком панії,
що пішли з рин ку ОСЦПВ, не ви ко нав -
ши зо бов'язань пе ред пост раж да ли ми
в ДТП.

Вис но вок з подій 2020 ро ку оче -
вид ний: навіть у склад них та не пе ред -
ба чу ва них обс та ви нах ук раїнсь кий ри -
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нок ОСЦПВ здат ний підтри му ва ти
якість вре гу лю ван ня та сервісу, ре -
алізо ву ва ти нові про ек ти та стра -
тегічні ініціати ви. 

Не за леж но від то го, як роз ви ва -
ти меть ся си ту ація із пан демією в по -
точ но му році, ми маємо низ ку цілей
роз вит ку, над втілен ням яких пра -
цю ва ти ме мо. 

Пріори те ти за ли ша ють ся незмін   -
ни ми: онов лен ня за ко но да в ства,
ство рен ня пов ноцінно го дід жи таль -
но го се ре до ви ща мо тор но го стра ху -
ван ня, підви щен ня рівня за хис ту
інте ресів пост раж да лих в ДТП. 

Ми ба чи мо, що НБУ як ре гу ля -
тор не банківсь ко го фінан со во го рин -
ку ро зуміє соціаль ну зна чущість на -
шо го ви ду стра ху ван ня. Зок ре ма,
вже бу ло по ру ше но пи тан ня не -
обхідності збіль шен ня стра хо вих
сум. Тож роз ра хо вуємо, що ма ти ме -
мо підтрим ку ре гу ля то ра що до мо -
дернізації га лу зе во го за ко но да в ства. 

На га даю, що стра хо ви ки та Бю ро
ще п'ять років то му підго ту ва ли ре -
дакцію текс ту но во го за ко ноп ро ек ту.
Зап ро по но ва ний на ми до ку мент
вирішив би всі зас тарілі бо лючі
проб ле ми стра хо во го за хис ту учас -
ників до рожнь о го ру ху: підви щен ня
стра хо вих сум до євро пейсь ко го
рівня, вип ла ти пост раж да лим без
ура ху ван ня фран ши зи і зно су, прис -
ко рен ня вип лат за банк рутів і ком -
панії, які пішли з рин ку. Та кож у нас
з'яви ла ся б пов ноцінна за ко но дав ча
ба за для тех но логічної транс фор -
мації га лузі. 

За декіль ка місяців на базі
МТСБУ має роз по ча ти ро бо ту "ом бу -
дс мен в ОСЦПВ". Зав дан ням ом бу дс -
ме на бу де конт роль дот ри ман ня за -
кон них прав та інте ресів стра ху валь -
ників і по терпілих в ДТП, а та кож
вирішен ня в до су до во му по ряд ку

конфліктних си ту ацій між стра хо ви -
ка ми і одер жу ва ча ми вип лат. Ом бу -
дс мен на да ва ти ме до по мо гу на бе зоп -
латній ос нові. Звер ну ти ся до ом бу дс -
ме на змо же будь�який гро ма дя нин,
яко му потрібен за хист йо го прав у
сфері стра ху ван ня відпові даль ності
влас ників ав тот ра нс по рт них за собів.

Ць о го ро ку в Ук раїні в елект -
ронній формі поч нуть ук ла да ти ся
до го во ри міжна род но го стра ху ван -
ня, а стра хо вий сер тифікат "Зе ле на
карт ка" бу де ма ти та кож і чор -
но�білий фор мат. Це дасть мож -
ливість після ук ла дан ня елект рон -
но го до го во ру міжна род но го стра ху -
ван ня от ри ма ти сер тифікат у виг -
ляді фай лу та розд ру ку ва ти йо го на
зви чай но му прин тері, в то му числі і
стра ху валь ни ку са мостійно.

Пріори тет не зав дан ня що до по -
даль шої дід жи талізації ОСЦПВ �
зап ро вад жен ня відда ле но го вре гу -
лю ван ня стра хо вих подій. Пан демія
про де мо н стру ва ла, наскіль ки не -
ком фо рт ним, а іноді і не без печ ним
мо же бу ти світ, де "папірці" тре ба
пе ре да ва ти з рук в ру ки. Пан демія

три ває, тож відда ле не вре гу лю ван -
ня � це не ли ше про зручність, але й
про збе ре жен ня людсь ких життів. 

Ре гу ля тор го то вий до по мог ти з
вирішен ням пи тан ня мо дернізації
за ко но дав чої і нор ма тив ної ба зи для
зап ро вад жен ня відда ле но го вре гу -
лю ван ня, а ба га то стра хо виків уже
за раз мо жуть зап ро по ну ва ти
відпраць о ва ну про це дур он лайн по -
дачі до ку ментів, нап рик лад, че рез
свій сайт. 

За раз МТСБУ пра цює над кон -
цепцією єди но го стан дар ту про це ду -
ри відда ле но го вре гу лю ван ня.

Та кож пла нуємо оціни ти перс -
пек ти ви підси лен ня ме ханізму і
функцій са мо ре гу лю ван ня МТСБУ.
Стра хо ви ки ОСЦПВ го тові до біль -
шої відповідаль ності за май бутнє га -
лузі. За раз, ко ли три ває роз роб ка
за ко но дав чої ба зи функціону ван ня
са мо ре гулівних ор ганізацій на не -
банківсь ко му фінан со во му рин ку,
час розг ля ну ти мож ли вості роз ши -
рен ня спро мож ності МТСБУ ко ор -
ди ну ва ти зу сил ля йо го членів зад ля
роз вит ку га лузі.
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Вже про тя гом ба гать ох років єди ни ми
інвес тиційни ми інстру мен та ми для біль -
шості стра хо вих ком паній за ли ша ють ся
де по зи ти та ОВДП. Все ще ма ло по ши ре -
ним є ак тив не уп равління ак ти ва ми чи
пе ре да ча ак тивів в уп равління про -
фесіональ ним ке ру ю чим з ме тою от ри -
ман ня біль шої при бут ко вості. Ли ше оди -
ниці ком паній на разі ма ють влас не каз -
на чей ство і роз роб ля ють унікальні інвес -
тиційні стра тегії. 

Чи вар то й на далі ігно ру ва ти ак тив не
уп равління ре зер ва ми? Од ноз нач но ні.
Кон сер ва тив на стра тегія інвес ту ван ня
при по точ них рівнях дохідності мо же не
ли ше не при нес ти до дат ко вий при бу ток,
а й не пок ри ти по каз ни ки інфляції чи не -
га тивні ефек ти де валь вації.

Що ро би ти?

Щоб підви щи ти дохідність інвес -
тицій, вар то зро би ти декіль ка важ ли вих
кроків: відійти від стра тегії 100% інвес ту -
ван ня у ва лю ту, мак си маль но роз ши ри ти
лінійку інвес тиційних інстру ментів та

зва же но підійти до ви бо ру емітентів.
За ос танні ро ки мо дель уп равління зі

100% вкла ден ням у ва лю ту по ка за ла
знач но гірші ре зуль та ти в порівнянні зі
зміша ною та вик люч но грив не вою стра -
тегією. При дот ри манні ди вер сифікації,
яка нор ма тив но вже доб ре про пи са на для
стра хо вих ком паній, ри зи ки цих стра -
тегій за раз мінімальні. Але відмов ля ю -
чись від ва лю ти, потрібно оби ра ти оп ти -
маль ну комбінацію інстру ментів та
емітентів. 

Нап рик лад, після три ва лої пе рер ви
на разі на рин ку вже є нові емітен ти кор -
по ра тив них облігацій. Надійні по зи чаль -
ни ки про по ну ють від од но го до декіль кох
відсотків до дат ко во го до хо ду у
порівнянні з ОВДП � на рівні 12�15%
річних. В за леж ності від ви ду діяль ності
ком панії дохідність мо же ся га ти й ви щих
рівнів. За муніци паль ни ми облігаціями
мож ли во от ри ма ти до хо ди на рівні
12�12,5%.

Ак тив них темпів на би рає інвес ту ван -
ня в міжна родні цінні па пе ри, з'яв ля ють -
ся інвес тиційні фон ди ць о го нап рям ку. За

до по мо гою е�ліміту стра хові ком панії ма -
ють мож ливість ку пу ва ти міжна родні
цінні па пе ри у сумі 2 млн євро на рік, що є
цілком дос татньо для ди вер сифікації ак -
тивів.

На ло каль но му рин ку вже за реєстро -
вані та дос тупні для купівлі такі па пе ри
як акції Apple, Microsoft Corporation,
Visa, Netflix, Tesla, Facebook, де які ETF,
дер жавні облігації Ру мунії, каз на чейські
зо бов'язан ня США, всі серії євро -
облігацій Ук раїни (дохідність яких ви ща
за дохідність внутрішніх дер жав них ва -
лют них облігацій) та інші. Купівля мож -
ли ва як за грив ню, так і за ва лю ту. А от -
же, вже мож на знач но урізно манітни ти
інвес тиційний порт фель. 

Що че кає по пе ре ду?

2021 рік ста не ро ком но вих мож ли -
вос тей та по чат ком гло баль них змін для
ук раїнсь ких інсти туційних інвес торів.
Влітку на бу де чин ності но вий за кон
738�IX про рин ки капіта лу та ор ганізо -
вані то варні рин ки, що відкриє до дат кові
мож ли вості для всіх інвес торів, а та кож
знач но підви щить за хист їх прав.  За кон
спря мо ва ний на впро вад жен ня на рин -
ках капіта лу Ук раїни пе ре до вих міжна -
род них прак тик та ос танніх за ко но дав -
чих змін Євро пейсь ко го Со ю зу.

Но ве ла ми За ко ну у порівнянні з чин -
ним За ко ном "Про цінні па пе ри та фон до -
вий ри нок" ста нуть нові ви ди цінних па -
перів, а са ме де по зитні сер тифіка ти, зе -
лені облігації (під фінан су ван ня еко -
логічних про ектів), інфра ст рук турні
облігації (під фінан су ван ня будівницт ва
(ре ко н струкції) об'єктів інфра ст рук ту ри,
ре алізації інфра ст рук тур них про ектів
будівницт ва). Та кож зап ра цює дов го -
очіку ва ний ри нок де ри ва тивів, що зап ро -
по нує інвес то ру опціонні сер тифіка ти,
фон дові ва ран ти, кре дитні но ти, де по зи -
тарні роз пис ки, дер жавні де ри ва ти ви. Всі
ці інстру мен ти да дуть змо гу стра хо вим
ком паніям хед жу ва ти ри зи ки та впро -
вад жу ва ти нові інвес тиційні стра тегії. 

Підби ва ю чи підсум ки, інвес ту ван ня
пот ре бує від стра хо вих все біль шої до -
дат ко вої ува ги та роз роб ки но вих
інвес тиційних стра тегій в за леж ності
від пріори тетів ком панії. Учас ни кам
стра хо во го рин ку вар то по ду ма ти про
за лу чен ня про фесійних уп ра ви телів у
штат або пе ре да чу ак тивів в уп -
равління про фесійним учас ни кам рин -
ку, які ма ють дос татньо досвіду і
фахівців для та кої ро бо ти. 

²íâåñòèö³¿ 2.0 - ÿê ñòðàõîâèì êîìïàí³ÿì
"ïðîêà÷àòè" ñâî¿ ³íâåñòèö³éí³ ñòðàòåã³¿

Євгенія Грищенко, Керівниця підрозділу брокерського обслуговування компаніі ICU
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Як пан демія впли ну ла на роз ви ток
стра хо вої індустрії?

� За галь ний вплив був, зви чай но, не га -
тив ним. І пер ший проб лем ний тренд � це
суттєве зрос тан ня об ся гу пре тензій до
стра хо виків у масш та бах світо вої еко -
номіки. Про тя гом ми ну ло го ро ку лю ди
втра ча ли ро бо ту, відміня ли по до рожі, ком -
панії ви му ше но згор та ли діяльність. Ба га то
та ких збитків пок ри ва ли ся стра ху ван ням.
Про те, в Ук раїні си ту ація для стра хо виків
бу ла іншою. Ми, як про фесійна спіль но та,
ба га то років скар жи ли ся на відсутність дос -
татньої стра хо вої інклюзії ук раїнців: і
роздрібних клієнтів, і предс тав ників бізне -
су. І от сь о годні ми ба чи мо, що не дос татнє
про ник нен ня стра хо вих пос луг в еко номіку
і жит тя лю дей, з од но го бо ку, доз во ли ло
стра хо ви кам уник ну ти знач них збитків,
пов'яза них з "ко ро нак ри зою", але, з іншо го
бо ку, не спра цю вав стра хо вий за хист на се -
лен ня та бізне су, особ ли во ма ло го та се -
реднь о го. 

Дру га тен денція, бе зу мов но, ма ла вплив
і на ук раїнсь кий ри нок. Ми ба чи мо ско ро -
чен ня по пи ту у ба гать ох сек то рах кла сич -
но го стра ху ван ня і прог но зуємо дос татньо
повіль не їх віднов лен ня. Нап рик лад, пост -
раж дав ри нок ту рис тич но го стра ху ван ня,
об ся ги яко го за ми ну лий рік впа ли на 41%.
Крім ць о го, зни жен ня купівель ної спро -

мож ності на се лен ня та до ходів бізне су,
пом но же не на не виз на ченість, завж ди
приз во дить до оп тимізації вит рат на те, що
не вва жаєть ся пер шо чер го во не обхідним.
Стра ху ван ня в Ук раїні має са ме та ке
сприй нят тя і, навіть, як що ско ро чен ня по -
пи ту не помітно відра зу, ми  у се реднь о ст -
ро ковій перс пек тиві.

Та є і третій тренд, що наб рав си ли під
час пан демії, � на мою дум ку, су то по зи тив -
ний. Це стрімка діджи талізація стра ху ван -
ня. Ба га то ком паній здійсни ли пе рехід в он -
лайн у прис ко ре но му ре жимі, ад же до ос -
танніх подій стра хо вий ри нок був ба га то у
чо му тра диційним, "ана ло го вим". Ко ро нак -
ри за до корінно зміни ла цю си ту ацію. Але,
го во ря чи про швид ку діджи талізацію стра -
ху ван ня, ком панії по винні дба ти про за хист
інфор мації та да них клієнтів і про не -
обхідність інвес тицій у без печ ну дис -
танційну ро бо ту.

Як роз ви вав ся бізнес гру пи УНІКА в
Ук раїні у 2020 році? Яких ре зуль татів вда -
ло ся до сяг ти і зав дя ки яким кро кам? 

� Ми ну ло го ро ку, нез ва жа ю чи на кри -
зо ву си ту ацію, стра хо ва гру па УНІКА до -
сяг ла знач них ре зуль татів та збіль ши ла об -
сяг стра хо вих премій, що пе ре ви щив 3
млрд грн. Кон солідо ва ний при бу ток до опо -
дат ку ван ня ста но вив по над 500 млн грн. 

Ці ре зуль та ти бу ли б не мож ливі без
сис тем ної ро бо ти про тя гом по пе редніх
років та знач них інвес тицій, в то му числі в
тех но логії,  ри зик�ме не дж мент, на ла год -
жен ня про цесів. Ве ли чез ну роль зігра ли
зла год жені дії всієї ве ли кої ко ман ди
УНІКА, за що я вкот ре хо чу щи ро по дя ку -
ва ти моїм ко ле гам.

Го лов не, до чо го завж ди праг не УНІКА
� ста лий та впев не ний роз ви ток. Як і до ко -
ро нак ри зи, про тя гом ро ку ми цілесп ря мо -
ва но роз ви ва ли стра тегічно важ ливі сек то -
ри на шо го бізне су. У той же час, відмо ви -
лись від нап рямків, які не відповіда ють дов -
го ст ро ко вим цілям ро бо ти гру пи на рин ку.

Які рин кові ніші пе рес та ли бу ти при -
ваб ли ви ми у 2020 році?

� Ду маю, що го во ри ти про втра ту при -
ваб ли вості вар то ли ше в кон тексті стра тегії
конк рет ної ком панії. Нап рик лад, у 2020�му
році ми прий ня ли рішен ня що до ви хо ду з
де я ких парт нерсь ких про ектів, які пе ред -
ба ча ли стра ху ван ня жит тя по зи чаль ників
спо жив чих кре дитів. Зви чай но, це тим ча со -
во зни зи ло наші об ся ги премій в сек торі
life�стра ху ван ня. Та цей крок не за ва див
ком панії УНІКА Жит тя за вер ши ти рік з
при бут ком: за підсум ка ми ми ну ло го ро ку
він сяг нув 61,9 млн. грн.

У сек торі ри зи ко во го стра ху ван ня ми
про дов жи ли втілю ва ти стра тегію де кар -
бонізації, що ре алізуєть ся ма те ринсь кою
гру пою UNIQA на всіх рин ках при сут ності.
Так, УНІКА відмов ляєть ся від стра ху ван ня
об'єктів вугіль ної про мис ло вості та теп ло вої
енер ге ти ки � і ми ну лий рік не став вик лю -
чен ням. На томість ми ак тив но роз ви ваємо
про ек ти з на дан ня стра хо во го за хис ту в
сек торі green energy.

Які сек то ри під час ко ро нак ри зи ста ли
драй ве ра ми стра хо во го рин ку Ук раїни? І
як роз ви ваєть ся УНІКА на цих нап рям -
ках?

� Клю чо вим сек то ром, де ми ба чи мо
очіку ва не зрос тан ня по пи ту, є осо бис те
стра ху ван ня. З од но го бо ку, це про дов жен -
ня трен ду ос танніх років. У той же час, у но -
вих умо вах, ко ли всі ми стик ну ли ся із заг -
ро зою для здо ров'я і про ве ли пев ну пе ре -
оцінку життєвих пріори тетів, цінність
якісної та своєчас ної ме дич ної до по мо ги,
надійно го пенсійно го за без пе чен ня,  сприй -
маєть ся на ба га то ви ще, ніж рік то му. 

Так, за гальні об ся ги рин ку ДМС в Ук -
раїні за підсум ка ми 2020 ро ку пе ре ви щи ли
5,3 млрд грн, сек тор зріс на 18%.

УНІКА на рин ку ДМС та кож зрос тає.
За підсум ка ми ро ку ми зберігаємо по -
зиції то по во го грав ця в ць о му сек торі �
наш об сяг премій з ме дич но го стра ху -
ван ня пе ре ви щив 696 млн. грн. На ши ми
пос лу га ми з ДМС на разі ко рис туєть ся
по над 100 ти сяч клієнтів в усіх регіонах, і
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ми пла нуємо по даль ший роз ви ток. 
Бізнес УНІКА у 2020 році де мо н струє

зрос тан ня в усіх стра тегічних для ком панії
сек то рах � ав то ст ра ху ван ня, май но во го та
осо бис то го стра ху ван ня, стра ху ван ня
відповідаль ності, на ко пи чу валь но го та кор -
по ра тив но го стра ху ван ня жит тя.

Як зміни ла ся ро бо та стра хо виків на
рин ку ДМС під час ка ран ти ну? Чи вда ва -
ло ся за без пе чу ва ти дос туп до ме дич них
пос луг для ва ших клієнтів?

� Перші зміни УНІКА впро ва ди ла ще
на весні ми ну ло го ро ку. Щоб не ри зи ку ва ти
здо ров'ям клієнтів та за без пе чи ти
швидкість та зручність ме дич них пос луг,
по чи на ю чи з бе рез ня 2020�го ми ор ганізу -
ва ли сервіс те ле ме дич них кон суль тацій.
Сь о годні ко жен з ба гать ох ти сяч клієнтів
УНІКА, що має за хист з осо бис то го стра ху -
ван ня, мо же ко рис ту ва ти ся те ле ме ди ци -
ною в ме жах своєї прог ра ми. Кон суль тацію
з ліка рем мож на ор ганізу ва ти в фор маті он -
лайн�ча ту, аудіо або віде озв'яз ку. На разі
біль ше 7 ти сяч клієнтів УНІКА вже ско рис -
та ли ся та кою мож ливістю. 

Крім ць о го, ми постійно роз ши рюємо та
вдос ко на люємо ка на ли он лайн для ко -
мунікацій, ор ганізації пос луг та обміну до -
ку мен та ми з на ши ми клієнта ми че рез ме -
се нд же ри та мобіль ний до да ток.

Нез ва жа ю чи на ка ран тин, УНІКА про -
дов жи ла пра цю ва ти 24/7 без зат ри мок,
збіль шу ю чи кількість співробітників асис -
тан су для об роб ки звер нень клієнтів. За га -
лом у 2020 році де пар та мен том асис тан су
та клієнтсь кої підтрим ки УНІКА бу ло оп -
раць о ва но біль ше 1,5 млн. клієнтсь ких
звер нень, вклю ча ю чи дзвінки, повідом лен -
ня в чат�бо тах, за пи ти з мобіль но го до дат ку
myUNIQA, елект ронні лис ти. По над 86% �
це звер нен ня са ме з осо бис то го стра ху ван -
ня. Ми бу ли підго тов лені до та ко го роз вит ку
не ли ше технічно, але й ор ганізаційно.

Які перс пек ти ви те ле ме ди ци ни та
відда ле них сервісів для клієнтів у 2021
році?

� Те ле ме ди ци на не здат на повністю
заміни ти тра диційний фор мат. Про те, цей
сервіс зго дом мо же транс фор му ва ти час ти -
ну сис те ми на дан ня ме дич ної до по мо ги, і не
ли ше в ме жах стра хо вих прог рам. Клієнт
не тіль ки уни кає мож ли вої не без пе ки, він
от ри мує біль ше варіантів для ви бо ру ліка -
ря, за о щад жує час. Ми прог но зуємо, що те -
ле ме дичні тех но логії ли ше на бу ва ти муть
по пу ляр ності, тож УНІКА має за без пе чи ти
дос туп до них для своїх заст ра хо ва них. 

По ряд із те ле ме ди ци ною, ми роз ви -
ваємо і су путні циф рові сервіси для ДМС.
Нап рик лад, у ми ну ло му році, зав дя ки
інтег рації із сервісом по шу ку та за мов лен -
ня ме ди ка ментів Ліки24, ми знач но ско ро -
ти ли се редній термін за мов лен ня і дос тав ки
ліків для на ших заст ра хо ва них. А по чи на -
ю чи з лис то па да 2020�го УНІКА за пус ти ла
сервіс для відшко ду ван ня са мостійно вит -
ра че них коштів на ліку ван ня че рез чат�бот.
На разі ним вже ско рис та ли ся по над 5 ти сяч
клієнтів, і йо го по пу лярність тіль ки зрос тає.

Швидкість та прос то та по вер нен ня коштів
пе ре ма га ють у порівнянні із не обхідністю
очіку ва ти га рантій та за писів у кла сич но му
варіанті ме дич но го стра ху ван ня.

Перс пек ти ви інших відда ле них сервісів
не менш спри ят ливі, і ми пе ре ко нуємо ся в
ць о му щод ня. Ад же пан демія спри чи ни ла
гли бокі зміни в по ведінці лю дей � май же
увесь світ вже біль ше ро ку дот ри муєть ся
пра вил фізич но го дис танціюван ня і
соціаль ної ізо ляції. І зви чай но, клієнти ма -
ють гост ру пот ре бу в то му, щоб вирішу ва ти
стра хові пи тан ня в дис танційно му фор маті.
На кож ну та ку мож ливість во ни ре а гу ють
по зи тив но. 

Що бу де важ ливішим у 2021 році � ут -
ри ма ти існу ю чих клієнтів, або за лу чи ти
но вих? 

� Для нас важ ли вий ко жен клієнт. Ми не
оби раємо, а ак тив но пра цюємо як над за лу -
чен ням, так і над ут ри ман ням ло яль них
клієнтів, пок ра щен ням їх взаємодії з
УНІКА. 

Ми ба чи мо, що вже найб лиж чим ча -
сом стра хо ва індустрія Ук раїни змінить -
ся. Про це си рин ко вої кон це нт рації, що
роз по ча ли ся ще 3�4 ро ки то му, тіль ки по -
си лю ють ся. Уже сь о годні у клю чо вих сек -
то рах кла сич но го стра ху ван ня на ТОП�5
стра хо виків при па дає 35�60% усіх премій,
а в сек торі стра ху ван ня жит тя пер ша де -
сят ка гравців фак тич но фор мує ри нок як
та кий. УНІКА має всі пе ре ду мо ви, щоб
за ли ша ти ся на лідерсь ких по зиціях в
кож но му сег менті. Зви чай но, для ць о го
потрібно за лу ча ти но вих клієнтів � це
над важ ли ве зав дан ня.

У той же час, роз ви ток ком панії і за лу -
чен ня но вих спо жи вачів є ре аль ним ли ше
тоді, ко ли діючі клієнти от ри му ють по зи -
тив ний досвід співпраці з брен дом. То му ми
в УНІКА ро би мо все мож ли ве аби наші на -
явні клієнти по чу ва ли ся впев не ни ми та
щас ли ви ми. Це час ти на на шої кор по ра тив -
ної куль ту ри, я щи ро радію, що ко ман да на
100% поділяє та кий підхід. 

Які про ек ти пла нуєте роз ви ва ти у 2021
році? 

� Вра хо ву ю чи, що УНІКА за ли шаєть ся
універ саль ним стра хо ви ком, який на дає за -
хист за різни ми стра хо ви ми нап рям ка ми,
порт фель на ших про ектів є до сить знач -
ним. Во ни спря мо вані як на вдос ко на лен ня
клієнтсь ко го досвіду, так і на внутрішні
транс фор мації. 

Перш за все ми пла нуємо про дов жи ти
інвес ту ва ти в про ек ти пов'язані з роз вит -
ком он лайн сервісів для клієнтів, які, як по -
ка зав наш досвід ми ну лих років, ко рис ту -
ють ся все біль шою по пу лярністю. Так ми -
ну ло го ро ку близь ко 15% звер нень з бо ку
на ших клієнтів бу ли здійснені са ме че рез
мобіль ний до да ток або чат�бот. Ко жен з
про ектів в клієнтсь ко му сервісі, це завж ди
та ке собі досліджен ня відповідності очіку -
ван ням клієнта. Са ме то му ми про дов жуємо
при впро вад женні кож но го з на ших про -
ектів за пи ту ва ти у клієнта йо го дум ку та
оцінюємо рівень йо го за до во ле ності на ши -

ми ре зуль та та ми та сервісом від УНІКА. 
Як що раніше ми це ро би ли ли ше в од -

но му з ка налів ко мунікації, то ць о го ро ку
ми по чи наємо ве ли кий про ект з оцінки
якості обс лу го ву ван ня, впро вад жен ня
яко го доз во лить нам завж ди чу ти дум ку
кож но го з на ших клієнтів та ви бу до ву ва -
ти на шу стра тегію роз вит ку відповідно до
їх очіку вань. 

Ми ну ло го ро ку ре алії ка ран тин них об -
ме жень зміни ли ве ли чез ну кількість про -
цесів не ли ше у взаємодії з клієнта ми та
парт не ра ми, але і з кож ним співробітни ком
ком панії. Ць о го ро ку ми про дов жуємо роз -
по чаті про ек ти (нап рик лад, без па пе ро вий
обмін до ку мен та ми, ук ла дан ня до го ворів в
елект ронній формі то що), що доз во ля ють
кож но му з на ших ко лег ли ша ти ся од на ко во
ефек тив ним, як пра цю ючи з офісу так і за
йо го ме жа ми. Ми на даємо кож но му з членів
на шої ко ман ди мож ливість завж ди бу ти на
зв'яз ку та пра цю ва ти в єди но му інфор -
маційно му прос торі. 

На чо му до дат ко во пла нуємо зо се ре ди -
ти ся ць о го ро ку � інтег рація з на ши ми парт -
не ра ми, які го тові, так са мо як і ми, до змін і
в підхо дах до обс лу го ву ван ня клієнтів і в
про це сах взаємодії з на ми. Наш по пе редній
досвід та ких інтег раційних про ектів по ка -
зує не тіль ки спро щен ня взаємодії з парт -
не ром з на шо го бо ку але і по я ву до дат ко -
вих, ціка вих для на ших клієнтів сервісів. 

Ок ре мим порт фе лем про ектів ми розг -
ля даємо зовсім не помітні для клієнта, але
важ ливі для нас, як стабіль ної ком панії,
про ек ти пов'язані з за хис том інфор мації,
моніто рин гом пра цез дат ності ІТ інфра ст -
рук ту ри, відповідністю ви мо гам постійно
зміню ва но го за ко но да в ства. 

Ми як завж ди амбітні в своїх пла нах і
відкриті для екс пе ри ментів. 

А які внутрішні зміни вже на часі?
� Наші внутрішні про ек ти, на пев не, бу -

дуть менш помітни ми для клієнтів, та не
менш важ ли ви ми. Ад же во ни спря мо вані
на роз ви ток най го ловнішо го і найціннішо го
ак ти ву гру пи УНІКА � її ко ман ди. 

Ми ну ло го ро ку нам вда ло ся збіль ши ти
чи сельність співробітників на 7%, за без пе -
чи ти ефек тивні умо ви для дис танційної ро -
бо ти та на да ти за хист з ДМС для усіх на -
ших ко лег. У 2020�му ми та кож от ри ма ли
виз нан ня як лідер в сек торі "Банківські та
фінан сові пос лу ги" згідно з гло баль ним
досліджен ням HR�брен ду Randstad
Employer Brand Research за клю чо вим по -
каз ни ком � "Дот ри ман ня work�life ба лан -
су". У ць о му році пла нуємо ли ше пок ра щу -
ва ти наші по зиції як ро бо то дав ця. 

Я осо бис то впев не на, що поп ри всі тех -
но логічні рішен ня та інно вації, стра хо вий
бізнес, як і будь�який інший, три маєть ся на
лю дях � їх про фесійності, не бай ду жості,
лю бові до своєї спра ви. Під час пан демії ми
в УНІКА вкот ре пе ре ко на ли ся, що на ша
ко ман да об'єднує са ме та ких лю дей. Тож ми
бу де мо і на далі інвес ту ва ти в їх роз ви ток і
бу ду ва ти кра щу ком панію для ро бо ти на
стра хо во му рин ку Ук раїни � і у 2021�му, і
про тя гом нас туп них років.



2020�й рік мож на наз ва ти ро ком
вип ро бу вань для стра хо во го рин ку.
Це й зміна ре гу ля то ра, і ко ро навірус.
Що біль ше впли ну ло на ри нок і на
ва шу ком панію зок ре ма? 

� Я впев не ний, що більшість кла -
сич них ком паній оціню ють підсум ки

ро ку, скоріше, по зи тив но. По�пер ше,
ми дав но че ка ли при хо ду інсти -
туційно силь но го ре гу ля то ра (НБУ),
який в змозі зро би ти не обхідні ре фор -
ми на стра хо во му та не банківсь ко му
рин ку. Про цес по чав ся, і ми ба чи мо
ре альні зру шен ня в ць о му нап рям ку:

по чи на ю чи від чітких цілей і
орієнтирів в прий нятій "Білій книзі",
закінчу ю чи про ек та ми змін до
профіль них за конів, прий нят тя но вих
і пе рег ляд існу ю чих нор ма тив них
актів. 

Як що темп змін не сповіль нить ся,
то мож на роз ра хо ву ва ти, що вже
приб лиз но че рез півто ра�два ро ки ми
по ба чи мо про зо рий, пла то сп ро мож -
ний і відповідаль ний стра хо вий ри нок.
Це бу де гігантсь ким кро ком до
поліпшен ня довіри до стра хо вих ком -
паній (відповідно, зрос тан ня бізне су) з
бо ку на се лен ня, бізне су, вла ди і, що не
менш важ ли во � інвес торів. 

По�дру ге, стра ху ван ня ви я ви ло ся
тим сек то ром, який мен ше інших
пост раж дав від ка ран тин них об ме -
жень і по ка зав в ціло му в кла сич но му
стра ху ванні, не хай і не ве ли ку, але все
ж по зи тив ну ди наміку по преміях. Як -
що го во ри ти про при бут ки, то зі звіту
на шої Асоціації ми ба чи мо, що 2020
рік став хо ро шим ро ком для біль шості
ком паній НА СУ (близь ко 30 СК). 

Для ARX 2020 рік точ но став найк -
ра щим ро ком в історії ком панії за
всіма ос нов ни ми по каз ни ка ми. Зрос -
тан ня по всіх про дук тах (крім ту рис -
тич но го стра ху ван ня) доз во ли ло нам
на рос ти ти порт фель на 15% в ри зи -
ковій ком панії і збіль ши ти на шу рин -
ко ву част ку, за ли ша ю чись ком панією
№1 на рин ку. Зрос тан ня премій на
45% в про су ванні про дуктів теж зро -
би ло нас найбільш ди намічнішою ком -
панією за тем па ми в ць о му сег менті:
2.94 млрд. грн. премій � це ре корд не
тіль ки в національній ва люті, а й в до -
ла ро во му еквіва ленті. Впер ше з 2008
ро ку ми пе ре ви щи ли це зна чен ня, хо -
ча в ціло му ри нок ще не до сяг тих ре -
ко рд них обсягів премій. 

Ко ро навірус змінив стиль жит тя,
ро бо ти та відно син між людь ми. Як
про хо див у вашій ком панії про цес
адап тації до но вих ре алій? 

� Вже ба га то років, двічі в рік ми
про во ди мо анонімне опи ту ван ня всіх
співробітників � "PULSE", яке доз во -
ляє от ри му ва ти зво рот ний зв'язок,
заміря ти настрій співробітників, їх го -
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товність ре ко мен ду ва ти ком панію
як ро бо то дав ця. За ре зуль та та ми
опи ту ван ня в грудні 2020 ро ку 94%
на ших лю дей по зи тив но оціни ли
став лен ня до змін і свій емоційний
стан. А e�NPS виріс до істо рич но
ви со ко го рівня в ком панії. 

Це го во рить не тіль ки про те, що
дії ком панії у час пан демії ви со ко
оціни ли її співробітни ки, але й про
те, що ми вже ніко ли не по вер не мо -
ся до по пе ред нюь о го сти лю ор -
ганізації ро бо ти. Дис танційна та
особ ли во "гібрид на" мо дель, пе -
рехід на елект рон ний до ку мен то -
обіг, он лайн зустрічі і змен шен ня
фізич но го кон так ту з ко ле га ми �
но ва ре альність, з якої вже ніхто не
спе ре чаєть ся. 

Те пер пи тан ня � як нав чи ти ся
бу ти про дук тив ни ми, ефек тив ни -
ми, за лу че ни ми, кре а тив ни ми і, го -
лов не, за ли ша ти ся щас ли ви ми
людь ми? Ми підго ту ва ли і за пус ти -
ли спеціаль ну прог ра му нав чаль -
них вебінарів з EY і інши ми
провідни ми кон суль тан та ми, які
до по ма га ють співробітни кам нав -
чи ти ся пра виль но ор ганізо ву ва ти
свою дис танційну ро бо ту, уни ка ти
стре су і ви го ран ня, ме нед же рам
уп рав ля ти своїми ко ман да ми, до -
ся га ти пра виль но го work�life ба -
лан су, нав ча ти ся но вим тех но -
логіям і на вич кам. 

Мені хо четь ся віри ти, що з ча -
сом ми змо же мо от ри ма ти та ку мо -
дель, яка доз во лить зба лан су ва ти
всі пе ре ва ги дис танційної ро бо ти і
жи во го спілку ван ня в ко манді. 

Що бу ло найскладнішим? 
� Го лов ним пи тан ням, після

без пе ки на ших співробітників, зви -
чай но, бу ло обс лу го ву ван ня
клієнтів, якості сервісу, який є
клю чо вим у нашій бізнес�стра тегії.
Рік то му, під час пер шо го ка ран ти -
ну, кіль ка тижнів поспіль ми от ри -
му ва ли шквал дзвінків, який відбу -
вав ся на тлі пе ре хо ду всіх
співробітників кон такт�цент ру,
вре гу лю ван ня збитків і ме дич но го
асис тан су на відда ле ну ро бо ту. Але
нам вда ло ся ду же швид ко не тіль ки
по вер ну ти ся до ціль о вих по каз -
ників сервісно го обс лу го ву ван ня,
але й поліпши ти їх. 

Так, нап рик лад, до кінця 2020

ро ку, на підставі не за леж ної оцінки
зво рот но го зв'яз ку клієнтів на сайті
ком панії (Transparent Customer
Feedback, e�Komi, Німеч чи на), які
ско рис та ли ся пос лу гою вре гу лю -
ван ня збитків по КАС КО, стра хо ва
ком панія ARX от ри ма ла "Зо ло тий
знак" або 4.8 з 5 балів. 

Ре зуль та ти ком панії за 2020 рік
го во рять самі за се бе � ми повністю
адап ту ва ли ся до но вих ви мог і про -
дов жуємо ак тив но роз ви ва ти ся. 

Як клієнти пос та ви ли ся до но -
вих ме тодів ро бо ти?

� ARX � муль ти ка наль на ком -
панія, то му ми змог ли зап ро по ну -
ва ти на шим клієнтам різні спо со би
ко мунікації та взаємодії. Ми фак -
тич но не зак ри ва ли наші
фронт�офіси, і про дов жу ва ли ак -
тив но пра цю ва ти з кор по ра тив ни -
ми клієнта ми, бро ке ра ми, аген та ми
і парт не ра ми. Зви чай но, ми
приділи ли мак си мум ува ги он -
лайн�про да жам і в пер шу чер гу �
он лайн�сервісам: кон суль таціям,
ук ла дан ня до го во ру, оп ла та, ре гу -
лярні пла тежі, зміни в до го ворі,
вре гу лю ван ня збитків і про лон гації
до го во ру � тоб то весь клієнтсь кий
шлях зна хо дить ся в на шо му фо -
кусі. 

Як що не вва жа ти дра ма тич но го
падіння в он лайні про дажів ту рис -
тич но го стра ху ван ня, цей ка нал
про дов жив впев не не зрос тан ня,
хо ча як і раніше ще зай має ма лу
част ку в на шо му порт фелі. Як що
го во ри ти про вре гу лю ван ня
збитків, то ми вже ба га то років ро -
би мо це повністю дис танційно по
те ле фо ну і он лайн, без не обхідності
відвіду ва ти офіси ком панії. У 2020
році ком панія ук ла ла по над 2 млн.
до го ворів, що на 7% біль ше, ніж в
2019 році. 

З яки ми ре зуль та та ми ком -
панія закінчи ла рік, з ура ху ван ням
просідан ня де я ких видів стра ху -
ван ня? 

� Го лов ним підсум ком 2020 ро ку
для нас став ре ко рд ний при бу ток
ком панії 353 млн. грн (по стан дар -
там гру пи Fairfax) і комбіно ва ний
ко ефіцієнт (combined ratio) � 92,9%
(або 89,5% без ура ху ван ня 3% по -
дат ку). Ре зуль тат від стра хо вої

діяль ності для на шої ком панії � це
го лов ний стра тегічний ціль о вої по -
каз ник. 

Ціка во, що як що розк лас ти усі
по каз ни ки, які по зи тив но впли ну ли
на при бу ток, то ми по ба чи мо цілий
комп лекс чин ників: зрос тан ня
премій, зни жен ня loss ratio, кон -
сер ва тив ний підхід до ре зер ву ван -
ня, уп равління вит ра та ми й інвес -
тиційний дохід. Тоб то ком панія
пра цює, як єди ний ор ганізм, який
конт ро лює і постійно пок ра щує всі
свої важ ливі по каз ни ки, для от ри -
ман ня мак си маль но го ре зуль та ту �
при бут ку. 

До речі, як що го во ри ти про по -
зи тив ний ефект лок да у ну на збит -
ковість, то йо го вплив ви я вив ся да -
ле ко не го лов ним для ре зуль та ту
ком панії. 

Ви хо дя чи з от ри ма но го дос -
віду, чи ви пла нуєте щось міня ти в
ро боті ком панії в май бутнь о му?  

� Універ сальність, муль ти ка -
нальність та постійна ро бо та над
но ви ми про дук та ми і сервіса ми � в
чер говій кри зовій си ту ації зігра ли
на на шу ко ристь. Во ни доз во ля ють
ба лан су ва ти про дук то вий порт -
фель і наші до хо ди у ви пад ку
збитків по конк рет них про дук тах
або ка на лах. Діджіталізація і інно -
ваційні рішен ня � це ще один ключ.
В ць о му нап рям ку наші інвес тиції в
ІТ і наш порт фель про ектів про дов -
жу ють зрос та ти. 

На до по мо гу при хо дить і де це -
нт ралізо ва на мо дель уп равління в
групі Fairfax, яка до ве ла свою
ефек тивність, особ ли во в умо вах
кри зи і не виз на че ності. У нас дос -
татньо гнуч кості, щоб швид ко ре а -
гу ва ти і адап ту ва ти ся до будь�якої
си ту ації. Нап рик лад, про дукт "Ан -
тивірус" нам вда ло ся ви пус ти ти
вже в квітні, всь о го за 3 тижні. 

Нам все частіше до ве деть ся
сти ка ти ся з но ви ми вик ли ка ми,
зміна ми, ба га то з яких сь о годні
навіть склад но уя ви ти. Але ми ди -
ви мо ся на "но ву ре альність" як на
нові мож ли вості, які точ но бу дуть і
яки ми ми прос то зо бов'язані ско -
рис та ти ся. 

При бут ко ве зрос тан ня � на ша
ос нов на рин ко ва стра тегія. Для ць -
о го ми про дов жуємо пра цю ва ти над
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здатністю на шої ком панії бу ти
відкри тою, гнуч кою, кре а тив ною і
амбітною. 

Тро хи про вход жен ня в НА СУ:
чи ви за до во лені пе ре хо дом або в
УФУ бу ло простіше до мо ви ти ся і
вирішу ва ти не обхідні для рин ку
пи тан ня ?

� Я щи ро ра дий, що нам вда ло ся
за вер ши ти об'єднан ня в од ну
асоціацію прак тич но всіх ком паній
кла сич но го рин ку, які підтри му ють
ре фор ми і предс тав ля ють 3/4 по ос -
нов них по каз ни ках (чисті премії,
вип ла ти, ре зер ви). 

Ко ли в 2008 році ство рю ва ла ся
Ук ра инсь ка Фе де рація Убез пе чен -
ня (УФУ), це і бу ло го лов ною ме тою
об'єднан ня: зібра ти мак си маль ну
кількість учас ників, які підтри му -
ють і про су ва ють роз ви ток про зо -
ро го, пла то сп ро мож но го, орієнто ва -
но го на клієнта стра хо во го рин ку,
який пра цює за євро пейсь ки ми
прин ци па ми і стан дар та ми. 

За раз все на ба га то простіше.
Не має не обхідності "бо ро ти ся" з ре -
гу ля то ром, ко рупцією, спро ба ми
вста но ви ти мо но полії, рей де р ством
в МТСБУ то що. Є но вий про -
фесійний ре гу ля тор, у яко го
успішний досвід ре форм в банківсь -
ко му сек торі. Онов ле на НА СУ, зі
своєї сто ро ни, завж ди го то ва на да -
ти НБУ (а та кож КМУ і ВРУ) не
тіль ки екс пе рт ну, але й політич ну
підтрим ку цих змін. 

Осо бис то я ду же вдяч ний своїм
ко ле гам по УФУ за той безцінний
досвід, який от ри мав за 8 років на
по саді Пре зи ден та Фе де рації. І з
за до во лен ням про дов жую прий ма -
ти ак тив ну участь, як член
Правління НА СУ, в ро боті на шої
но вої ор ганізації. Асоціація до сить
швид ко на би рає ва гу і стає клю чо -
вим про фесійним об'єднан ням на
стра хо во му рин ку. 

Ва ша дум ка, яким має бу ти
ефек тив не об'єднан ня стра хо вих
ком паній? 

� Будь�яке об'єднан ня лю дей
відбу ваєть ся на ос нові двох прин -
ципів � ціннос тей і еко номічних
інте ресів. У бізнес�асоціації, зви -
чай но, пе ре ва жає еко номіка. Хо ча

людські цінності, бізнес�ети ка,
довіра до конк рет них лю дей гра ють
час то го лов ну роль для ба гать ох
учас ників об'єднан ня. 

На мій пог ляд, найбільш важ ли -
вою умо вою є на явність од на ко вих
пра вил гри для всіх учас ників рин -
ку. Як що во ни існу ють � це доб ре,
тоді дис кусія відкри та і про фесійна. 

Крім ць о го у асоціації по винні
бу ти амбітні, але ре алістичні цілі по
роз вит ку рин ку, по винні бу ти
справжні ліде ри, які ці цілі хо чуть і
мо жуть втіли ти в жит тя. Навіть
найбіль ша асоціація не змо же
ефек тив но ре алізу ва ти зміни без
ак тив ної участі конк рет них лю дей
(керівників, екс пертів СК) в про ек -
тах. Прак тич но завж ди, будь�яка
серйоз на зміна для рин ку � це дов -
гий і вис наж ли вий ма ра фон. 

Прик лад з влас но го досвіду. У
2015 році ко ле ги зап ро по ну ва ли
мені очо ли ти Ро бо чу гру пу в
МТСБУ по за пус ку елект рон но го
полісу. Як що в ком панії та кий про -
ект мож на за пус ти ти за 6�9 місяців,
то на рівні всь о го рин ку з обов'яз ко -
вою учас тю дер жа ви це за тяг ну ло -
ся на три ро ки. По шук май бутньої
мо делі, роз ра ху нок ви год від впро -
вад жен ня для кож ної ком панії бю -
ро, об го во рен ня бар'єрів, ри зиків і
шля хи їх об хо ду і мінімізації, уз год -
жен ня змін в нор ма тив но�пра во вих
ак тах і за ко нах, технічне зав дан ня,
бюд жет, тен дер, ре алізація, пілот
то що. 

За це час ми про ве ли біль ше 30
офіційних засідань на шої Ро бо чої
гру пи, де сят ки зустрічей з усіма
стейк хол де ра ми (Ре гу ля то ром,
МВС, ВРУ, Мін'юс том, ІТ ком -
паніями), ор ганізу ва ли ре фе -
ренс�візи ти (нап рик лад, до Ес тонії)
і зустрічі з людь ми, які успішно вже
виріши ли подібні зав дан ня. І це все
ви ма гає ко ор ди нації і ко ма нд ної ро -
бо ти, де у кож но го своя важ ли ва
роль і зо на відповідаль ності. По зи -
тив ний ре зуль тат від впро вад жен -
ня елект рон но го полісу оче вид ний
усім. Навіть най за тятіші скеп ти ки
це виз на ють сь о годні. 

У нас на по ряд ку ден но му дав но
вже є ініціати ви, які та кож, як і
елект рон ний поліс, мо жуть зро би ти
ри вок для на шо го рин ку: за пуск

100% участі в пря мо му вре гу лю -
ванні, яке успішно пра цює вже
п'ятий рік, відмо ва від бланків до го -
ворів ОСАЦВ і ви пуск че рез ба зу
да них МТСБУ, віль не ціно ут во рен -
ня та інші. 

У стра ху ванні жит тя, нап рик -
лад, вже "пе резріло" пи тан ня гар -
монізації опо дат ку ван ня з інши ми
фінан со ви ми інстру мен та ми в на ко -
пи чу валь но му і інвес тиційно му
стра ху ванні. Для осо бис тих видів
стра ху ван ня, вклю ча ю чи ДМС, ак -
ту аль ним за ли шаєть ся пи тан ня ро -
зум них пільг для підприємств, які
стра ху ють своїх співробітників. 

То му я щи ро вва жаю, що ко жен
керівник стра хо вої ком панії по ви -
нен хо ча б іноді інвес ту ва ти свій час
і ре сур си ком панії в роз ви ток рин -
ку. Без подібних змін ми не змо же -
мо да ти на шим клієнтам і заст ра хо -
ва ним но ву якість і цінність на ших
пос луг, а зна чить, не змо же мо рос -
ти, як ри нок. 

Чи по ви нен стра хо вої бізнес бу -
ти соціаль но відповідаль ним? 

� Тра диційно на ша ком панія за -
ли шаєть ся прик ла дом соціаль но
відповідаль но го бізне су в Ук раїні.
ARX � найбіль ший, сумлінний
плат ник по датків і зборів на стра хо -
во му рин ку, не тіль ки по сумі, але й
по по дат ко во му на ван та жен ню. Су -
ма спла че них по датків до держ бюд -
же ту в 2020 році пе ре ви щи ла 266
млн. грн. Ми, зви чай но, не мог ли за -
ли ши ти ся в сто роні, ко ли на шим
ме ди кам і лікар ням потрібна бу ла
терміно ва до по мо га в за хис них ма -
теріалах, ме дич но му об лад нанні.
Ми за ку пи ли і пе ре да ли ма теріалів
на 300 тис. грн., а наш ос нов ний
акціонер � гру па Fairfax � виділив
спон сорсь ку до по мо гу для Ук раїни
в розмірі 2 млн. грн., яка ад рес но бу -
ла роз поділе на між най менш за без -
пе че ни ми ме дич ни ми ус та но ва ми в
різних регіонах країни. 

Для нас ду же важ ли во, щоб
наші ре зуль та ти бу ли не прос то ре -
кордні, во ни по винні бу ти зба лан со -
вані. 

Ми завж ди праг не мо бу ти кра -
щою ком панією для своїх клієнтів,
співробітників, акціонерів і сус -
пільства, в яко му жи ве мо.
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Про а налізу вав ши наші до сяг нен ня, ми
дійшли вис нов ку, що склад ний 2020 рік
склав ся для нас до сить успішно. Підра хун -
ки по ка за ли, що ми ну ло го ро ку за стра хо -
ви ми пла те жа ми ми до сяг ли по каз ни ка у
май же 1,2 млрд. грн. У порівнянні з 2019 ро -
ком приріст за цим по каз ни ком склав
13,8%. За при бут ка ми ми ну лий рік та кож
став ефек тив ним � дохід ком панії склав
167,9 млн. грн. Вва жаємо, що для ро ку
суціль них вик ликів та змін � це дос татньо
по зи тив на тен денція. 

Крім то го, у 2020 році відбу ва ли ся різкі
щок вар тальні зміни по збит ках. У дру го му
квар талі ми ви я ви ли, що збит ки по осо бис -
тих та мо тор них ви дах стра ху ван ня впа ли,
оскіль ки зни зи лась час то та звер нень. У
треть о му та чет вер то му квар та лах по мо -
тор них ри зи ках час то та ви рос ла, тим са -
мим ком пен су ва ла по пе редні по каз ни ки.
По осо бис тих ви дах циф ри по вер ну лись на
свої звичні се зонні зна чен ня. Що до вар -
тості ОСЦПВ, то 2020 році ми підня ли та -
ри фи у се реднь о му на 24%. 

Пан демія ко ро навіру су, звісно, внес ла
ко рек ти ви у ро бо ту ко ман ди. Ми виріши ли,
що де я ким спеціалістам кра ще пра цю ва ти
відда ле но, навіть без лок да у ну. На разі 27%
ко ман ди пра цює вдо ма на ре гу лярній ос -
нові. Так під час ка ран ти ну 85%
працівників бу ли на відда леній ро боті. У
2020 році та на по чат ку 2021 ро ку ми по ча -

ли роз ши рю ва ти ко ман ду. Це ста ло мож -
ли вим зав дя ки зрос тан ню фон ду за -
робітної пла ти на 17%. 

Важ ли вим пе ре лом ним мо мен том у
2020 році ста ло кор по ра тив не доб ровіль не
ме дич не стра ху ван ня. Те пер 80% на ших
конт рактів вклю ча ють опцію "пок рит тя ко -
ро навіру су". 

Як ви я ви лось, у ком панії не має проб -
лем із кри зо ви ми мо мен та ми. Це ста ло зро -
зуміло на по чат ку пан демії, ще рік то му.
Вже 20 бе рез ня 2020 ро ку ми ство ри ли та
ви пус ти ли про дукт з пок рит тям ко ро -
навіру су "Фінан со вий імунітет". З мо мен ту
за пус ку бу ло про да но близь ко 7 ти сяч
полісів. За час сво го існу ван ня про дукт
двічі онов лю вав ся та один раз зміню ва ла ся
йо го вартість. Се редній строк вре гу лю ван -
ня по ць о му про дук ту � 2 дні. Більшість на -
ших заст ра хо ва них от ри му ють вип ла ти
ще до мо мен ту оду жан ня, що є важ ли вою
фінан со вою підтрим кою у та кий мо мент. 

У ту рис тич но му стра ху ванні, звісно,
теж відбу ли ся значні зміни. І не ли ше у
аб со лют них по каз ни ках. Не див ля чись
на те, що кількість ту ристів змен ши лась
з 2 мільйонів до 1,2 мільйо на чо ловік,
об'єм стра хо вих пла тежів ми збіль ши ли
на 11,7%. Се редній чек на од но го ту рис -
та виріс, у то му числі че рез те, що до нь -
о го вхо дить пок рит тя зах во рю ван ня ко -
ро навіру сом. 

Крім то го, зміни ла ся по ведінка
клієнтів, які по до ро жу ють. Спос терігаємо
ко рис ну для рин ку тен денцію � ту рис ти пе -
рес та ли еко но ми ти на стра ху ванні. За раз
ку пу ють поліси із мак си маль ним на пов -
нен ням, ре тельніше підби ра ють стра хо ву
ком панію і сам стра хо вий про дукт: див -
лять ся на рей тин ги ком панії, умо ви стра -
ху ван ня, чи та ють відгу ки. Раніше ту рис ти
оби ра ли стра хов ку за прин ци пом купівлі
полісу ав то цивілки � чим де шев ше, тим
кра ще. Сподіваємо ся, зі стабілізацією си ту -
ації із COVID�19 ця куль ту ра ви бо ру стра -
хов ки збе ре жеть ся. 

Не що дав но ми ви пус ти ли про дукт
"План Б". Особ ливість ць о го полісу в то му,
що він не має прив'яз ки до од но го ту рис та
� ми стра хуємо усю ро ди ну, навіть як що
зах ворів хтось один. Ми пи шаємо ся
унікаль ною про це ду рою вре гу лю ван ня �
вип ла чуємо ком пен сацію в період  до 7
днів. Про дукт "План Б" до по ма гає по до ла -
ти фінан сові наслідки ска су ван ня по до -
рожі че рез по зи тив ний ре зуль тат тес ту
на COVID�19.

Стабіль ним у VUSO за ли шаєть ся і,
сподіва юсь, так бу де на далі, на ше праг нен -
ня ско ро чу ва ти стро ки вре гу лю ван ня. Ми
ба чи мо, що ця на ша опе ра тивність у вре гу -
лю ванні знайш ла відгу ки у клієнтів. Во ни
це ціну ють. За раз се редній строк стра хо -
вих вип лат по КАС КО, вра хо ву ю чи вик ра -
ден ня та пов ну за ги бель ав то, скла дає 11
днів. Як що го во ри мо про дрібні си ту ації � 5
днів. Про це ду ра ком пен сації за вит ра чені
кош ти на ліку ван ня по осо бис тих ви дах
стра ху ван ня зай має до 3 днів. На си ту ацію
впли ну ло різке збіль шен ня час то ти звер -
нень та зах во рю ваність на ших лікарів. 

У 2020 році ми за без пе чи ли асис танс
змо гою пра цю ва ти 24/7, не див ля чись на
вик ли ки, що пос та вив лок да ун. Ста раємось
пе ре вес ти ко ман ду уре гу лю ван ня на
відда ле ну ро бо ту, у то му числі й кон -
такт�цент ру. 

VUSO ство ри ла такі умо ви обс лу го ву -
ван ня, що клієнти мо жуть вза галі не з'яв -
ля ти ся в на ших офісах, та вирішу ва ти усі
пи тан ня он лайн. 

Сто сов но планів на май бутнє � ком панія
зат вер ди ла план роз вит ку на 2021�2023 ро -
ки. Ця стра тегія пе ред ба чає зрос тан ня
об'ємів бізне су у 2,4 ра зи. В зоні роз вит ку
ком панії � декіль ка ос нов них видів стра ху -
ван ня: КАС КО, ту рис тич не стра ху ван ня
та осо бисті ви ди, у то му числі кор по ра тив -
не ДМС. Вод но час на 2021 рік зап ла но ва но
пе ре за пуск сай ту VUSO. А ще ми про дов -
жи мо спро щу ва ти ко мунікацію з клієнта -
ми при про да жах та вре гу лю ванні стра хо -
вих ви падків. 

Ми док ла даємо усіх зу силь, аби 2021
рік став ще більш успішним та по ра ду вав
на ших клієнтів дос той ни ми про дук та ми та,
як завж ди, ви со кок лас ним сервісом. 

Рік викликів та змін змусив страховиків переглянути  свої
бізнес�процеси, оперативно створити нові страхові продукти, які б

відповідали вимогам, що диктує пандемія. І страхова компанія VUSO
не стала виключенням. Про те, як минув для компанії 2020 рік та які

плани на 2021, розповів Голова Правління Андрій Артюхов.  

Ìè ñòâîðèëè òàê³ óìîâè îáñëóãîâóâàííÿ, ùî
êë³ºíòè ìîæóòü âèð³øóâàòè óñ³ ïèòàííÿ îíëàéí
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Успіхи Мет Лайф у 2020 році на тлі
ко ро нак ри зи вра жа ють. Які зав дан ня
до ве ло ся виріши ти ком панії, щоб до сяг -
ти ре ко рд них по каз ників?

� Перш за все, ми здо ла ли кла сичні
"п'ять стадій прий нят тя не ми ну чо го". До -
ве ло ся усвідо ми ти, що пан демія � це не
прик ра зу пин ка, а гло баль ний вик лик
для всь о го світу. Що во на до корінно
змінить спосіб жит тя лю дей, ба га то про -
цесів в еко номіці та зок ре ма у life�стра -
ху ванні. Зви чай но, спо чат ку не хотіло ся
у це віри ти. Але вже за лічені тижні від
за пе ре чен ня, гніву і тор гу ко ман да
МетЛайф пе рейш ла до ак тив ної ро бо ти в
но вих ре аліях. 

Дру ге, що до ве ло ся зро би ти � за су ка -
ти ру ка ви і на по лег ли во пра цю ва ти: май -
же без упи ну, ве чо ра ми і на вихідних, аби
за без пе чи ти ефек тив ну ро бо ту ком панії
та якісний сервіс для клієнтів. За це я без -
меж но вдяч на всій нашій ко манді. Зав дя -

ки цілесп ря мо ва ності та оп тимізму моїх
ко лег, їх відда ності за гальній справі
бізнес Мет Лайф не прос то зберіг свої по -
зиції в Ук раїні, а й стрімко зрос тав про -
тя гом усь о го 2020 ро ку.

По�третє, ми на ва жи ли ся на зміни,
які до ко ро нак ри зи зда ва ли ся нам пе ред -
час ни ми. Зок ре ма, на лаш ту ва ли дис -
танційну ро бо ту і по си ли ли циф ро ву
взаємодію з клієнта ми та парт не ра ми.
На ша ком панія не на ма га ла ся повністю
"пе рей ти у діджи тал". 

На томість ми по си лили кла сич ний
ка нал про дажів, face�2�face, ви ко рис тав -
ши циф рові інстру мен ти. Нап рик лад,
суттєво роз ви ну ли і масш та бу ва ли сис -
те му он лайн�нав чан ня для ко ман ди та
стра хо вих по се ред ників Мет Лайф. Щи ро
вдячні парт не рам � во ни швид ко відгук -
ну ли ся на усі наші ініціати ви. На мій пог -
ляд, ба га то у чо му са ме та кий підхід і
став за по ру кою успіху.

Хто у 2020 році виз на чав клієнтсь ке
яд ро Мет Лайф в Ук раїні? Чи змінив ся
порт рет клієнта за час пан демії?

� Го лов на тен денція � наші клієнти по -
мо лод ша ли, всу пе реч ок ре мим дум кам
про не дос тат ню фінан со ву інклюзію ук -
раїнсь кої мо лоді. Ми ба чи мо, що са ме лю -
ди у віці 24�35 років є зацікав ле ни ми у по -
до ланні про га лин у власній фінан совій
освіті. Во ни не роз ра хо ву ють на дер жав ну
підтрим ку у по хи ло му віці, а праг нуть вже
зараз яко мо га біль ше дізна ти ся про
інстру мен ти, що до по мо жуть їм фінан со -
во  за без пе чити своє май бутнє. 

Мо лоді ук раїнці швид ко вчать ся, а от -
ри мані знан ня од ра зу ж праг нуть зас то су -
ва ти на прак тиці: об ра ти стра хо ву прог ра -
му і роз по ча ти на ко пи чен ня. За 2020 рік
та ких клієнтів у нас ста ло знач но біль ше, а
приріст премій ком панії по на ко пи чу валь -
ним прог ра мам стра ху ван ня жит тя пе ре -
ви щив 25%. Крім то го, са ме мо лодь ак тив -
но до лу чаєть ся до ро бо ти на на шо му рин -
ку � і в якості не за леж них фінан со вих по -
се ред ників, і як чле ни ко ман ди Мет Лайф.

Ска жу біль ше � на мою дум ку, ми вже
ви хо ва ли мо ло де по коління, яке на прак -
тиці пе ре ко на ло ся у пе ре ва гах стра ху ван -
ня жит тя. І в ро боті Мет Лайф ду же ба га то
та ких прик ладів. Один з них � че рез прик -
ру трав му та ла но ви та ди ти на ви му ше на
зу пи ни ти свої тенісні тре ну ван ня, але зав -
дя ки за хис ту від Мет Лайф ця історія от -
ри мує справжній happy end. Ад же вип ла -
ти вис та чає не ли ше на ліку ван ня, а й на
те, щоб приш вид ши ти ре абілітацію, оп ла -
ти ти до дат кові за нят тя і на до лу жи ти
втра че ний час на корті, та навіть ку пи ти
но ву клас ну ра кет ку � сим вол май бутніх
пе ре мог. Са ме такі історії на ди ха ють нас не
зу пи ня ти ся і ро би ти свою ро бо ту яко мо га
кра ще щод ня.

Як впли ну ла пан демія на по ведінку і
пріори те ти спо жи вачів? Чи зміни ли ся
очіку ван ня і ви мо ги, які во ни ви су ва ють
до ком панії та її прог рам?

� Пан демія, як і будь�яка сис тем на
кри за, є тес том на справжність � на
відповідність за яв ле ним ціннос тям, на
здатність ви ко ну ва ти свої зо бов'язан ня
поп ри всі труд нощі. Це сто суєть ся
будь�якої сфе ри і особ ли во сек то ру
life�стра ху ван ня, з йо го чи ма лою соціаль -
ною скла до вою. Тож пріори те ти на ших
клієнтів і їх ви мо ги до нас ви я ви ли ся ду же
чітки ми і цілком зро зуміли ми. 

Перш за все, клієнти праг ну ли от ри -
ма ти фінан со вий за хист здо ров'я у такій
складній си ту ації � і во ни йо го от ри ма ли.
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Інна Бєлянська, 
Голова Правління ПрАТ "МетЛайф"



По чи на ю чи з вес ни ми ну ло го ро ку, ми
інфор му ва ли суспільство, що прог ра ми
ри зи ко во го стра ху ван ня жит тя від
МетЛайф пок ри ва ють ри зик COVID�19.
Во ни діють і при госпіталізації, і у разі
екстре ної ме дич ної до по мо ги, і в
найбільш трагічних ви пад ках, як що че -
рез уск лад нен ня вірус ної хво ро би лю -
ди на іде з жит тя. 

У той час, ко ли ба га то на ших
співвітчиз ників у 2020�му шу ка ли
спеціальні прог ра ми стра ху ван ня при ко -
ро навірусі, клієнти Мет Лайф от ри ма ли
чіткий ме седж � ви вже маєте фінан со вий
за хист. Впев не на, що во ни йо го не ли ше
по чу ли, а й зро би ли пра вильні вис нов ки
про свою стра хо ву ком панію.

Які ще ви мо ги бу ли ак ту аль ни ми?
� Більшість ук раїнців у 2020�му році

сти ка ли ся з фінан со ви ми труд но ща ми, і
клієнти Мет Лайф не є вик лю чен ням.
Хтось тим ча со во втра тив ро бо ту або дохід
під час лок да у ну, хтось був зму ше ний
при зу пи ни ти бізнес. Під час та ких вип ро -
бу вань склад но дот ри му ва ти ся своїх дов -
го ст ро ко вих фінан со вих планів, про дов -
жу ва ти на ко пи чен ня. Тож нас туп ний за -
пит клієнтів сто су вав ся ло яль них умов
здійснення чер го вих стра хо вих пла тежів.
Ро зуміючи це, ми на да ли 30�ден ний піль -
го вий період за оп ла тою їх прог рам стра -
ху ван ня. Та ка мож ливість існу ва ла і
раніше, але в ць о му році во на ви я ви ла ся
справді зат ре бу ва ною, і клієнти з
вдячністю ско рис та ли ся нею.

На решті, го лов ний за пит у всі ча си,
що ли шив ся ак ту аль ним і в пан демію, � це
чітке ви ко нан ня зо бов'язань за вип ла та -
ми. Як і завж ди, ми повністю йо го вдовіль -
ни ли. Про тя гом ми ну ло го ро ку здійсни ли
по над 21 000 вип лат заст ра хо ва ним. Біль -
ше 50% від за галь ної кіль кості всіх ви -
падків ста но ви ли вип ла ти за трав ма ми та
хірургічни ми втру чан ня ми. А на ша найк -
ра ща рек ла ма і привід для гор дощів � це
по над 1 200 клієнтів, котрі у 2020�му році
от ри ма ли приємні вип ла ти з до жит тя.
Загаль на су ма вип лат Мет Лайф ми ну ло -
го ро ку пе ре ви щи ла 211 млн грн. Це біль -
ше, ніж півмільйо на гри вень щод ня.

Існує дум ка, що стра ху ван ня жит тя є
ак ту аль ним ли ше для предс тав ників се -
реднь о го кла су. Чи по год жуєтесь Ви з
цим тверд жен ням?

� Логіка та ко го тверд жен ня цілком
зро зуміла: предс тав ни кам так зва но го се -
реднь о го кла су вже є, що за хи ща ти, але
при ць о му во ни чут ливі до фінан со вих
пот рясінь. Та ми в Мет Лайф не раз пе ре -
ко ну ва ли ся на прак тиці, що life�стра ху -
ван ня є ак ту аль ним для різних соціаль -
них верств. Відрізня ють ся ли ше фінан -
сові цілі, яких лю ди праг нуть до сяг ти за
до по мо гою стра хо во го полісу. 

Прос тий прик лад. В Ук раїні близь ко
11 млн пенсіонерів. Ли ше 11% з них от ри -
му ють пенсію по над 5 000 грн, ли ше 3% �
пенсію по над 10 000 грн. Май же по ло ви на
ук раїнсь ких пенсіонерів � 45%, чи 5 млн
осіб, от ри му ють пенсії в розмірі від 2 000
до 3 000 грн, або від 60 до 90 євро на місяць.
З ви со кою імовірністю, сво го ча су ці лю ди
якраз і фор му ва ли ос но ву еко номічно ак -
тив но го на се лен ня країни, бу ли предс тав -
ни ка ми се реднь о го кла су, але на разі не
ма ють дос татнь о го за без пе чен ня. Їхній
пен сійний сце нарій ілюст рує, як мо же
склас ти ся жит тя біль шості ук раїнців, що
не ма ють ви со ких статків, про те ба га то
років сумлінно пра цю ють або роз ви ва ють
свій не ве лич кий бізнес. Тож для них
life�стра ху ван ня мо же ста ти са ме інстру -
мен том фор му ван ня на ко пи чень. А стра -
хо вий за хист здо ров'я до по ма гає дійти
цієї ме ти без знач них фінан со вих пе ре -
пон.

Чи ко рис туєть ся life�стра ху ван ня
по пи том у більш за мож них клієнтів? І чи
зміни ло ся щось у ць о му сег менті під час
пан демії?

Предс тав ни ки за без пе че них верств
прос то ма ють інші очіку ван ня від стра -
ху ван ня жит тя. Під час ко ро нак ри зи
во ни не зміни ли ся, а ли ше на бу ли біль -
шої ак ту аль ності. 

На прик ладі на ших за мож них
клієнтів ми ба чи мо, що і до пан демії, і у
сьо годнішніх ре аліях такі лю ди рідко ма -
ють на ко пи чен ня "на чор ний день". Гроші
ма ють пра цю ва ти, тож фінан со во успішні
ук раїнці інвес ту ють свої вільні кош ти в
бізнес та різні ак ти ви � у то му числі ри зи -
кові та ви со ко дохідні. Мо жуть вкла да ти
кош ти і у на ко пи чу валь не стра ху ван ня �
не стіль ки для фор му ван ня пенсійно го
капіта лу, скіль ки для ди вер сифікації
порт фе лю. А ось осо бисті ри зи ки,
пов'язані із влас ним жит тям та здо ров'ям,
час то пе ре да ють стра ховій ком панії. Заз -
ви чай наші за без пе чені клієнти не ви ма -
га ють пер вин ної кон суль тації що до об ме -
жень або мож ли вос тей life�стра ху ван ня.
Во ни вже все по ра ху ва ли і ро зуміють, що
прид ба ти поліс на ба га то вигідніше, ніж
вит ра ча ти гроші в разі не пе ред ба чу ва них
проб лем. Ад же складні си ту ації трап ля -
ють ся з людь ми не за леж но від рівня до -
хо ду чи інших життєвих успіхів. 

Так, у 2020�му році ми здійсни ли 29
вип лат в розмірі від 500 000 гри вень, у то -
му числі на шим за мож ним клієнтам, що
стик ну ли ся з ри зи ка ми склад них травм
та кри тич них зах во рю вань. Я осо бис то
впев не на, що де які з цих ви падків нап ря -
му пов'язані з на яв ним рівнем стре су. Ми -
ну ло го ро ку ми здійсню ва ли значні вип -
ла ти за ви пад ка ми інсультів, інфарктів у
37�50 років, розсіяно го скле ро зу у 45 років
� тоб то мо ло дим та ак тив ним лю дям, що

на ма га ють ся впо ра ти ся із вик ли ка ми сь о -
го ден ня. Во ни праг нуть за без пе чи ти
дітей, до по мог ти літнім бать кам, дба ють
про співробітників у влас но му бізнесі під
час ко ро нак ри зи. Та ко ли їм са мим рап -
то во потрібна до по мо га, по чу ва ють ся
вкрай збен те же ни ми. І са ме підтрим ка
стра хо вої ком панії доз во ляє та ким
клієнтам не ли ше оп ла ти ти ліку ван ня, а
по вер ну ти собі відчут тя конт ро лю над
си ту ацією, на ди хає на бо роть бу з хво ро -
бою та пе ре мо гу. 

А як що до менш за хи ще них ка те -
горій? Соціаль на функція стра ху ван ня
по си ли ла ся під час ко ро нак ри зи?

� Стра ху ван ня завж ди бу ло соціаль -
ним за своєю сут тю. Та, на жаль, і досі не всі
ук раїнці зна ють, наскіль ки дос туп ним є
стра хо вий за хист жит тя і здо ров'я � при -
наймні, на ви па док травм, хірургічних вт -
ру чань та склад них хво роб. Як ліде ри рин -
ку, ми на ма гаємо ся біль ше роз повіда ти
про це. Та кож на даємо ши ро кий дос туп до
найп ростіших і не до ро гих прог рам з убез -
пе чен ня здо ров'я � у цій ро боті нам до по ма -
га ють парт не ри, провідні бан ки Ук раїни. 

Як що ж го во ри ти про соціаль ну
функцію на шо го бізне су в інших її про я -
вах, то у 2020�му во на прос то ста ла більш
помітною. Ко ман да Мет Лайф ба га то років
бе ре участь у бла годійних ініціати вах,
та заз ви чай ми ро би мо це не помітно. Та
з по чат ком пан демії ви я ви ло ся, що до -
по мо ги потрібно ба га то, тож нам вар то
роз повіда ти про ок ремі важ ливі
ініціати ви � прос то то му, щоб до них до -
лу чи ло ся біль ше не бай ду жих лю дей і
бізнесів. Так, ми ну ло го ро ку Мет Лайф
роз по чав співпра цю з фон дом Starenki, і
у 2021�му ми теж пла нуємо на да ва ти
до по мо гу са мотнім літнім лю дям. Я вже
зга ду ва ла, що та ка діяльність повністю
відповідає місії Мет Лайф: ми до по ма -
гаємо лю дям про жи ва ти всі ета пи їх
жит тя за хи ще ни ми і щас ли ви ми.

Не менш важ ливі для нас про ек ти, які
спря мо вані на підви щен ня фінан со вої
гра мот ності ук раїнців. Ми праг не мо не
ли ше поділи ти ся знан ня ми з фінан со во го
пла ну ван ня та ри зик�ме не дж мен ту, а й
поп ра цю ва ти з ус та ле ни ми сте ре о ти па -
ми, які за ва жа ють на шим співгро ма дя -
нам ру ха ти ся до фінан со вої не за леж ності.
Я впев не на, що праць о ви тим, зав зя тим та
ха зяй но ви тим ук раїнцям са ме час відійти
від філо софії "та якось во но бу де". Час
відмо ви ти ся від па тер налістсь ких очіку -
вань що до влас ної пенсії, ме дич но го за -
без пе чен ня, освіти дітей та інших
життєвих пи тань, які ви ма га ють фінан су -
ван ня. Пан демія ста ла пош тов хом до та -
ко го усвідом лен ня. За ли ши ло ся ли ше от -
ри ма ти дос татні знан ня про осо бисті
фінан си, на ко пи чен ня, стра ху ван ня жит -
тя � і, зви чай но, діяти.
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За виз на чен ням анг ло мов них ен цик -
ло педій, яке мені осо бис то ду же імпо нує,
Акціонер не то ва ри ст во (Joint�Stock
Company) � це підприємство, яке
функціонує з ме тою от ри ман ня при бут -
ку, що є власністю акціонерів і ни ми ж
уп рав ляєть ся. Стра хо ва ком панія є
фінан со вою ус та но вою і юри дич ною осо -
бою, якою во лодіють акціоне ри.

Ви хо дя чи з ць о го виз на чен ня,
акціоне ри є найбільш зацікав ле ни ми в
успішній ро боті й при бут ко вості ком -
панії.

Осо би, що вже є, або хо чуть ста ти ма -
жо ри тар ни ми акціоне ра ми, (част ка 10% і
біль ше у ста тут но му фонді) по винні бу ти
го тові до про зо рості своєї діяль ності,
про ход жен ня всіх про це дур фінан со во го
моніто рин гу, вклю ча ю чи по ход жен ня
капіта лу. Пов на транс па рентність фінан -
со вих ус та нов, вклю ча ю чи ви го до на бу -
вачів�акціонерів є аб со лют но обов'яз ко -
вою на всіх міжна род них рин ках усіх
країн світу.

Бу ти акціоне ром � це не тіль ки от -
ри му ва ти до хо ди чи дивіден ди, але й
ма ти певні зо бов'язан ня, важ ли ви ми з
яких є такі:

� моз ко вий штурм нап рямків діяль -
ності та вирішен ня пов но ва жень, яки -
ми во ни наділя ють ди рек торів ком -
панії, вклю ча ю чи їх приз на чен ня та
звіль нен ня;

� вирішен ня пи тан ня розміру оп ла ти
праці ди рек торів, дос татньої для ви ко -
нан ня пок ла де них акціоне ра ми на них

обов'язків і сподівань;
� прий ма ти рішен ня, що до пи тань, які

не вхо дять до ком пе тенції ди рек торів, як
нап рик лад зміни до ста ту ту;

� пе ревірка та зат ве рд жен ня фінан -
со вих звітів ком панії, а та кож вибір ау -
ди то ра. 

Відповідальність акціоне ра, згідно
чин но го і до сить "слаб ко го" ук раїнсь ко го
за ко но да в ства є роз ми тою і ду же
відрізняєть ся від за ко но да в ства більш
роз ви ну тих країн, де для за без пе чен ня
про зо рості фінан со вих ус та нов, зас то со -
вуєть ся докт ри на "піднят тя кор по ра тив -
ної ву алі" (raising the corporate veil), а та -
кож докт ри на "спра вед ли вої су бор ди -
нації" (fair subordination), за якою, у ви -
пад ку неп ла то сп ро мож ності то ва ри ст ва
до акціоне ра мо жуть бу ти зас то со вані
певні санкції. Прий нят тя і у нас та ких
змін до за ко но да в ства знач но підви щить
рівень довіри до фінан со во сек то ру, а та -
кож підви щить рівень відповідаль ності
акціонерів в ціло му.

Відповідальність акціонерів, як
зміни до діючо го за ко но да в ства, мож на
опи са ти де що дек ла ра тив но, але юри -
дич но вірно, як нас туп не:

� акціоне ри по винні діяти в інте ре сах
акціонер но го то ва ри ст ва, дот ри му ва тись
ви мог за ко но да в ства, по ло жень ста ту ту
та інших до ку ментів то ва ри ст ва;

� як що акціонер не то ва ри ст во че рез
умисні дії або бездіяльність акціоне ра
(гру пи акціонерів) ви я вить ся неп ла то сп -
ро мож ним та виз наєть ся банк ру том, то
за рішен ням су ду на них мо же бу ти пок -
ла де но суб сидіар ну відповідальність
акціонер но го то ва ри ст ва;

� як що відповідальність не суть кіль ка
осіб, їх відповідальність є солідар ною.

Ціка во бу ло оз найо ми тись з вис нов -
ка ми НБУ, що до про зо рості струк ту ри
влас ності стра хо виків і зро зуміти, чо му
ць о му пи тан ню приділяєть ся та ка ува га.
А во ни такі: неп ро зорість струк ту ри
влас ності; ви яв лен ня фактів на бут -
тя/збіль шен ня істот ної участі без по год -
жен ня ре гу ля то ра: ви ко рис тан ня інсти -
ту ту довіре них осіб як спо со бу уник нен -
ня по год жен ня на бут тя істот ної участі та
інші.

Не дот ри ман ня ви мог за ко но да в ства
що до струк ту ри влас ності мо жуть ви -
ник ну ти не тіль ки в разі умис но го при хо -
ву ван ня "ре аль но го влас ни ка". Це мо же
бу ти і у разі нед ружнь о го прид бан ня,
спад щи ни, пе ре хо ду пра ва влас ності за
рішен ням су ду.

Хо чу звер ну ти ува гу, що при на бутті
(збіль шенні) акціоне ром істот ної участі у
фінан совій ус та нові, навіть внаслідок да -
ру ван ня чи насліду ван ня, обов'яз ко вим є
по год жен ня та ко го кро ку в НБУ. 

По ря док та ко го по год жен ня пе ред ба че -
но ще в Роз по ряд женні Нац комфінпос луг
№2531 від 04.12.2012 р. Цей до ку мент

містить про тиріччя як з Конс ти туцією,
так і з по ло жен ня ми Цивіль но го Ко дек су,
є до сить не дос ко на лим і пот ре бує змін.
Про по зиції що до вдос ко на лен ня ць о го
до ку мен ту вже надіслані до НБУ, і ми
сподіваємо ся на їх прий нят тя ре гу ля то -
ром в най ко ротші стро ки. Важ ли вим є
чітко розділи ти си ту ації з ма жо ри тар ни -
ми і міно ри тар ни ми акціоне ра ми і за без -
пе чи ти про зорість струк ту ри влас ності
пла то сп ро мож них стра хо вих ком паній з
надійни ми пла то сп ро мож ни ми ма жо ри -
тар ни ми акціоне ра ми.

Істо рич ний екс курс: Як акціонер з
28�мирічним досвідом, я спос теріга ла
фор му ван ня "кла су" влас ників/акці -
онерів з са мо го по чат ку фор му ван ня
рин ку стра ху ван ня в Ук раїні. Прий ма ю -
чи до ува ги низь ку фінан со ву і кор по ра -
тив ну обізнаність гро ма дян у період 90�х,
цілком при роднім є те, що гро ма дя ни, які
ста ва ли влас ни ка ми ком паній в пе ре -
важній біль шості не ма ли по нят тя про
особ ли вості фінан со вої струк ту ри, якою
є стра хо ва ком панія, кор по ра тив но го уп -
равління і зви чай но ролі акціоне ра.
Вирішаль ним фак то ром та кож бу ла
відсутність За ко ну "Про акціонерні то ва -
ри ст ва". На пев не са ме то му, до сить дов -
гий період ком панії зас но ву ва лись, пра -
цю ва ли не дов го і зни ка ли. Це зви чай но
по род жу ва ло не довіру суспільства до
стра хо виків, яку й за раз ми по жи наємо.

На мій пог ляд, по зи тив ним фак то ром
ук раїнсь ко го рин ку на по чат ку йо го фор -
му ван ня у порівнянні з сусідніми країна -
ми бу в до сить низь кий розмір ста тут но го
капіта лу (1993 рік � $5 тис., 1996 рік � 100
тис. ЕКЮ, 2002 рік � 1 млн. євро). Це да ло
змо гу акціоне рам, які хотіли й мог ли пра -
цю ва ти у ць о му сек торі на ро щу ва ти ста -
тут ний капітал шля хом реінвес тиції
дивідендів.

До сить дов гий час в країні був
відсутній клас керівників стра хо виків і
навіть освіта за спеціальністю "стра ху -
ван ня". То му в біль шості акціоне ри і бу ли
керівни ка ми. Приємно відзна чи ти, що
за раз си ту ація з освітою знач но пок ра -
щи лась, і в Ук раїні вже з'яви лась ка те -
горія про фесійних уп равлінців фінан со -
вих струк тур. 

Як вис но вок: Діяльність су час ної
фінус та но ви, а са ме стра хо вої ком панії,
сь о годні немож ли ва без фінан со во го
моніто рин гу і виз на чен ня кінце вих бе -
нефіціарів, в то му числі й акціонерів. Цей
факт впли ває на рішен ня ба гать ох
акціонерів що до збіль шен ня ста тут них
фондів та про дов жен ня ро бо ти.

Бу ти ма жо ри тар ним акціоне ром � це
відповідаль но! Це зобов'язує акціонера
дотримуватись цілої низ ки спе цифічних
за ко но дав чих актів та за без пе чи ти про -
зорість своєї діяль ності.

Лариса Непочатова, 
Голова Наглядової ради АТ СК "БУСІН"
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Роз кажіть, будь лас ка, як стра хо ви ки
зустріли пан демію, і, зок ре ма, ва ша ком -
панія, яка має спеціалізацію в ме дич но му
стра ху ванні.

� Ми ну лий рік прой шов під зна ком кри -
зи. Є навіть та кий фільм "Наш бренд � кри -
за", там в іронічній формі по ка зані політичні
чин ни ки публічно відо мих про цесів. Пан -
демія як раз ста ла та ким брен дом ро ку. Зви -
чай но, стра хо вий ри нок ду же силь но інтег -
ро ва ний у про цес бо роть би з пан демією.
Нез ва жа ю чи на те, що заз ви чай циф ри
свідчать про інерційну відповідь рин ку, у
ць о му ви пад ку стра хо ви ки бу ли зму шені
діяти швид ко. Зміни сто су ва лись трь ох ос -
нов них нап рямків: ро бо ти все ре дині ком -
панії, співпраці з клієнта ми, роз роб ки стра -
хо вих про дуктів та ка налів дист ри буції. Ми,
як і ба га то ком паній, ух ва ли ли не ти по ве для
стра хо виків рішен ня і пе рейш ли у фор мат
вірту аль но го офісу. Ба га то бізнес�про цесів
до ве лось пе ре лаш то ву ва ти на дис танційну
ро бо ту. Вда лось знач но оп тимізу ва ти ча со ве
на ван та жен ня на співробітників. Це од ноз -
нач но неп рос тий про цес, який змінює звич -
ний ре жим та вно сить ко рек ти ви у соціальні
зв'яз ки ко лег, про те в якийсь час це бу ло
потрібно для їх же без пе ки, а вже потім, ста -
ло оче вид ним, що нам це дає мож ливість бу -
ти гнуч ки ми та оп тимізу ва ти вит ра ти, не
змен шу ю чи якість пос луг. 

Чи зміни лись за цей час за пи ти
клієнтів у стра хо во му за хисті?

� Наші клієнти зна хо дять ся пе ре -
важ но в ре аль но му сек торі. Зав дя ки то -
му, що в ми ну ло му році ве ли кий бізнес
на ма гав ся підтри му ва ти рівень зай ня -
тості та зберігав ба зові бюд же ти, в то му
числі на стра ху ван ня пер со на лу, цей
сек тор всто яв. І в ць о му є ве ли ка
відповідальність підприємств, які ро -
зуміють, що поп ри склад ності та зни -
жен ня при бутків, го лов ний їх ак тив,
який сприяє роз вит ку, � це лю ди. Я вва -
жаю, що бізнес, який зміг у час пан демії
пос та ви ти по пе ре ду лю ди ну та її здо -
ров'я, от ри має но вий ступінь ло яль -
ності не ли ше співробітників, а й
клієнтів. Ма лий бізнес, нав па ки,
найбіль ше стик нув ся зі склад но ща ми
кри зи та зму ше ний був не ли ше ско ро -
чу ва ти пер со нал, але й згор та ти ті до го -
во ри ме дич но го стра ху ван ня, які бу ли
ук ла дені та очіку ва ли на про лон гацію.
З іншо го бо ку, більш ак тивізу ва лись
при ватні клієнти, які розг ля да ють для
се бе не ли ше зви чайні ДМС прог ра ми,
але й ок ремі ковідні прог ра ми,
спеціаль но роз роб лені стра хо ви ка ми.

Що на ваш пог ляд, потрібно вра ху ва ти
Ук раїні у за без пе ченні охо ро ни здо ров'я
ук раїнців, су дя чи з ос тан нь о го ро ку пан -
демії? 

� Ук раїні потрібна прог но зо ваність, про -
фесійність та фінан си. Ми вже дав но го во ри -
мо про не обхідність зап ро вад жен ня обов'яз -
ко во го ме дич но го стра ху ван ня, яке здат не ці
проб ле ми по до ла ти. Про су ван ня є, але над то
повіль не. Як свідчить досвід та ких країн як
Німеч чи на, Франція або США, обов'яз ко вим
ви дом медстра ху ван ня там охоп ле но близь -
ко 60% на се лен ня і близь ко 20% � ДМС.
Досвід, ме ханізм і нап ра цю ван ня стра хо -
виків у доб ровіль но му ме дич но му стра ху -
ван ню сь о годні мож на сміли во ви ко рис то ву -
ва ти при впро вад женні обов'яз ко во го ви ду.
Нап рик лад, тіль ки за ми ну лий рік СК "NGS"
по ДМС бу ло вре гуль о ва но ви падків на су му
по над 100 млн. грн., а це мільйо ни гри вень
щоміся ця, які лікарні ви ко рис то ву ють на
свій роз суд. 

Зна хо дя чись у тісній співпраці з ме дич -
ни ми зак ла да ми країни ми про дов жу ва ли
мак си маль но швид ко і цент ралізо ва но за -
без пе чу ва ти ці лікарні ме ди ка мен та ми, за -
со ба ми ме дич но го приз на чен ня, ре ак ти ва ми
для ла бо ра тор них досліджень, кис нем, про -
дук та ми хар чу ван ня то що. Ця співпра ця не
об ме жуєть ся ли ше стра хо ви ми вип ла та ми,
тим біль ше під час пан демії. Ве ли ка част ка
ме дич них за собів пос та чаєть ся в якості бла -
годійної до по мо ги. Та ка співпра ця є ду же
критичною для ліка рень, оскіль ки час то у
них відсут ня мож ливість опе ра тив но про во -
ди ти тен де ри на за купівлю
життєво�необхідних за собів ме дич но го
приз на чен ня. Са ме то му підтримка стра хо -
вих ком паній є важ ли вим фінан со вим ме -
ханізмом для за без пе чен ня опе ра тив но го
ліку ван ня хво рих. Він оз на чає для охо ро ни
здо ров'я не ли ше вчасне надання допомоги,
а й пе ред ба чу ваність та конт роль о ваність.

Проб ле ма та кож в то му, що на період ре -
фор ми дру гої лан ки мож ливість співпраці
ме дич них зак ладів з аль тер на тив ни ми дже -
ре ла ми фінан су ван ня як то доб ровіль не ме -
дич не стра ху ван ня бу ла нівель о ва на. Всі
ліку валь но�профілак тичні ус та но ви, що ук -
ла ли до го во ри з Національ ною служ бою здо -
ров'я, не ма ли мож ли вості от ри му ва ти до -
дат ко ве фінан су ван ня по то му ж ви пад ку
ліку ван ня окрім дер жав но го. 

Як що об'єдна ти фінан сові по туж ності
на ших стра хо вих ком паній в ОМС, то це
доз во лить не ли ше от ри му ва ти без кош -
товні тес ти, як це бу ло в Ки таї, але й ос на -
щу ва ти лікарні су час ним об лад нан ням,
роз ши ри ти спектр без кош тов но го на дан ня
ме дич них пос луг та, най го ловніше, вбе рег -
ти країну від по даль шо го відто ку лікарів,
досвід і ру ки яких як ніко ли потрібні ук -
раїнцям. 

Ïåðøèé ð³ê êîðîíàâ³ðóñó â Óêðà¿í³.
Ï'ÿòü óðîê³â äëÿ âïðîâàäæåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî
ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ
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Рік тому, коли коронавірус лише охопив світ, ми спілкувались з
генеральним директором провідного страховика з медичного
страхування "NGS" про досвід Китаю в боротьбі з пандемією.
Протягом року Україна отримала свій досвід, у тому числі у
страхуванні, і поділитись ним ми попросили тепер не лише
генерального директора компанії Антона Кіяшко, але і його
заступника, заслуженого лікаря України Володимира Зеленого.

Àí òîí Ê³ÿø êî, ãå íå ðàëü íèé äè ðåê òîð ÑÊ "NGS"



З чим ви як лікар, зіштовх ну лись в
про цесі ро бо ти по стра хо вим ви пад кам
з COVID та що ра ди ли своїм ко ле гам
під час пан демії?

� Носіть за со би індивіду аль но го за -
хис ту, пий те вітаміни та ут ри муй тесь
від ал ко го лю [смієть ся]. Насп равді, у
нас в ком панії з са мо го по чат ку пан -
демії по ча ли хворіти лю ди, і ми в опе -
ра тив но му по ряд ку роз по ча ли роз роб -
ля ти ал го рит ми за хис ту співробітників. 

Ук раїна ви я ви ла ся не го то вою до
епідемії як в дот ри манні ви мог, так і
фінан со во. Пам'ятаю роз мо ви з ко ле га -
ми�ліка ря ми, які бу ли на лаш то вані ро -
би ти все, аби ря ту ва ти лю дей, але бу ло
ні з чим. Пе ре важ на більшість ме дич -
них зак ладів не ма ли цент ралізо ва но го
пос та чан ня кис ню та дос татньої кіль -
кості апа ратів для штуч ної вен ти ляції
ле гень, ме дич ний пер со нал не мав еле -
мен тар них за собів за хис ту то що. Кис -
неві станції, які ко лись бу ли обов'яз ко -
ви ми для кож ної цент раль ної район ної
лікарні, май же повністю зни щені. Шля -
хи по дачі кис ню у па ла ти дав но
порізані і здані на ме та лоб рухт.
Більшість ме дич них зак ладів не за без -
пе че на ме ди ка мен та ми � во ни є проб ле -
мою са мих хво рих та їх сімей. З ци ми
проб ле ма ми нам як стра ховій ком панії

до ве лось ма ти спра ву при ліку ванні на -
ших заст ра хо ва них. 

Як са ме ре а гу ва ли? Чи зап ро по ну -
ва ла NGS спеціалізо вані стра хов ки під
час пан демії?

� З пер ших днів ого ло шен ня надз ви -
чай ної си ту ації в країні ми прий ня ли
рішен ня про те, що COVID�19 підля гає
стра хо во му пок рит тю, більш то го, ми
та кож пок ри ваємо ліку ван ня йо го уск -
лад нень, які про яв ля ють ся ду же час то.
Такі уск лад нен ня пе ре важ но ма ють
лю ди по хи ло го віку. У нас заст ра хо ва но
близь ко 90 ти сяч осіб за 50 років. За
влас ною ста тис ти кою ми ба чи мо, що
близь ко 10% осіб ць о го віку, що пе рех -
воріли на COVID�19, у по даль шо му ма -
ють по си лен ня про явів існу ю чих
хронічних зах во рю вань. Особ ли во заг -
роз ли ви ми є уск лад нен ня з бо ку
хронічних зах во рю вань сер це во�су -
дин ної сис те ми � інсуль ти, інфарк ти,
тром бем болії то що. І ми у своїх стра хо -
вих про дук тах за без пе чуємо не ли ше
стра хо ве пок рит тя так зва но го "стан да -
рт но го ліку ван ня", а й на дан ня та ких
ви со ко вартісних та ви со ко тех но -
логічних видів ме дич ної до по мо ги як
опе рації на серці, стен ту ван ня ко ро -
нар них су дин то що. Вартість стра хо во -

го відшко ду ван ня по од но му ви пад ку
ліку ван ня зах во рю ван ня на COVID�19
час то ся гає біль ше 50 тис. грн., а при
уск лад нен нях � мо же бу ти вдвічі біль -
ше. І це при вар тості полісу 100�200 грн.
на місяць. Ра зом з цим, ми не гай но зап -
ро ва ди ли стра хо вий про дукт на ви па док
ць о го зах во рю ван ня � "Ан тивірус". Він
дос туп ний лю дям від 1 ро ку до 70 років,
ри зи ком за яким є вста нов лен ня та
підтве рд жен ня зах во рю ван ня на
COVID�19 шля хом ПЦР�діаг нос ти ки.
Спла тив ши від 500 грн на рік, клієнти
от ри му ють за хист від 30 тис. грн. до 70
тис. грн. на рік. 

Які уро ки за цей рік Ук раїна має
вив чи ти при ліку ванні COVID�19?

� Лікарі�екс пер ти СК "NGS" у своїй
ро боті час то зустріча ють ся з ви пад ка -
ми не доціль но го, зай во го приз на чен ня
лікарсь ких за собів. То му, один з уроків
� "ні" без ко нт роль но му ви ко рис тан ню
ан тибіотиків. З са мо го по чат ку хво рим,
які зна хо ди ли ся на ам бу ла тор но му
ліку ванні з при во ду COVID�19 приз на -
ча ли ся по тужні ан ти бак теріальні пре -
па ра ти, які не ма ють жод но го впли ву
на вірус, що приз во ди ло до по га них
наслідків для пацієнта. Зас то су ван ня
ан тибіотиків під час пан демії до сяг ло
ка та ст рофічних масш табів: їх приз на -
ча ють в 90% ви падків, хо ча ре аль но ці
пре па ра ти потрібні ли ше 10% пацієнтів,
у яких роз ви ва ють ся бак теріальні уск -
лад нен ня. 

Існує екс пе рт на дум ка, що рівень
смерт ності від COVID�19 збіль шуєть ся
внаслідок не вип рав да но го приз на чен ня
ан тибіотиків. Так, од на з найб ла го по -
лучніших країн по ле таль ності � Німеч -
чи на в ре ко мен даціях, підго тов ле них
для лікарів в квітні 2021 ро ку, вка за ла
на не обхідність зас то со ву ва ти ли ше ан -
ти ко а гу лян ти, тоді як ефек тивність
інших за собів не до ве де на. Їх до пус ти -
мо приз на ча ти тіль ки в рам ках на у ко -
вих досліджень під су во рим конт ро лем.
Так са мо не ма зле ту ле таль ності в
Іспанії, Італії, Франції, оскіль ки з ре ко -
мен дацій для лікарів ви лу чені клінічно
не до ве дені пре па ра ти, особ ли во ан -
тибіоти ки.

Ми та кож стик ну лись із зай вим
приз на чен ням про тимікроб них пре па -
ратів. До сить кри тич ним мо же ста ти і
ма со ве приз на чен ня відо мих пре па -
ратів для розріджен ня крові", ад же
ймовірно че рез їх не обґрун то ва не ви ко -
рис тан ня зрос ла кількість госпі -
талізацій з при во ду кро во теч після
COVID �19 невідо мої етіології. 

Всі ці уро ки тре ба доб ре вив чи ти і вра -
ху ва ти, аби дру гий і нас тупні ро ки жит тя
ук раїнців з цією хво ро бою бу ли без -
печніши ми. Оче вид но од но � зі стра хо вим
полісом за здо ров'я спокійніше.

Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ
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Навіть за умо ви стре со во го лок да у ну, що спо чат ку ро ку па -
ралізу вав бізнес, але з ча сом став чи мось звич ним, ком панія про -
дов жу ва ла роз ви ва тись та на ро щу ва ти фінан сові по каз ни ки. 

За вис нов ка ми 2020 ро ку чис тий при бу ток стра хо вої ком панії
"ПЗУ Ук раїна" склав 181, 5 млн. грн, су мар но за два ро ки 2019 та
2020 цей по каз ник пе ре ви щу вав 100 млн грн. За по каз ни ком
влас но го капіта лу ста ном на ос танній день 2020 ком панія по ка за -
ла ре зуль тат � 794,8 млн грн, що на 40% ви ще ана логічно го по каз -
ни ка у порівнянні з ми ну лим ро ком. Розмір га рантійно го фон ду
ком панії скла дає 443,0 млн грн, а нор ма тив ний за пас пла то сп ро -
мож ності бу ло ви ко на но на 377%, це май же в 4 ра зи біль ше не -
обхідно го за па су. 

Фінан со ва звітність "ПЗУ Ук раїна" вже от ри ма ла оцінку не -
за леж них ау ди торів ком панії предс тав ни ка "Ве ли кої четвірки".
Та кож, по нов ле но по каз ник рей тин гу фінан со вої стійкості стра -
хо ви ка за 2020 рік на рівні uaAAA. Да на оцінка ха рак те ри зує
ком панію як стра хо ви ка з вик люч но ви со кою фінан со вою
стійкістю у порівнянні з інши ми ук раїнсь ки ми ком паніями.

Ми приділяємо пиль ну ува гу до фінан со вих по каз ників та
звітності, ад же ро зуміємо ва гу відповідаль ності пе ред клієнта ми,
парт не ра ми та інши ми учас ни ка ми рин ку стра ху ван ня Ук раїни. 

"ПЗУ Ук раїна" завж ди пліч�о�пліч йшла з ініціати ва ми, ме та
яких пок ра щи ти ри нок стра ху ван ня Ук раїни, зро би ти йо го про -

зо рим та зро зумілим кож но му. Ком панія є ак тив ним учас ни ком
транс фор мацій на рин ку, то му на по чат ку ро ку ми увійшли до
"Національ ної асоціації стра хо виків Ук раїни" з ме тою ак тив но
до лу ча ти ся до про це су ство рен ня но вих та пок ра щен ня існу ю -
чих норм та пра вил рин ку стра ху ван ня Ук раїни. 

З по чат ком пан демії технічний роз ви ток приш вид шуєть ся
кож но го дня. Не за леж но від подій нав ко ло клієнт ком панії має
от ри ма ти підтрим ку, сервісну та стра хо ву. Це мо же бу ти масш -
таб не ДТП, або зак рит тя кор донів та вве ден ня ка ран тин них об -
ме жень. Своєчас на ре акція на звер нен ня мо же вря ту ва ти жит тя,
і події ос тан нь о го ча су це підтве рд жу ють. То му у ком панії "ПЗУ
Ук раїна" існує гру па, що зай маєть ся вве ден ням ініціатив них
про ектів з пок ра щен ня та оп тимізації про цесів все ре дині ком -
панії, аби ще швид ше та якісніше на да ва ти сервіс стра хо ви ка.
Ми співпра цюємо з кра щи ми парт не ра ми, з асис ту ю чи ми ком -
паніями, аби на да ва ти клієнту сервіс з людсь ким об лич чям. З IT
ком паніями, аби оп тимізу ва ти внутрішні про це си ком панії щоб
клієнт от ри мав стра хо ву підтрим ку швид ко, якісно та зро зуміло. 

Бла годійність гру пи ПЗУ Ук раїна за вис нов ка ми 2020 ро ку
скла ла по над 434 тис грн. 

Ми ну ло го ро ку бла годійна діяльність гру пи бу ла більш ак -
тив на ніж зви чай но, ад же у такі тур бу лентні ча си найбільш не -
за хи ще ни ми є важ кох ворі діти та їх ро ди ни. Бла годійні ініціати -
ви ком панії на жаль об ме жені, але все ж ми вва жаємо, що та ка
підтрим ка ду же важ ли ва та потрібна для то го аби про тис то я ти
важ ким вип ро бу ван ням долі. У 2020 році ми підтри ма ли
Чортківсь кий місь кий ко му наль ний центр комп ле кс ної ре -
абілітації осіб з інвалідністю "До ро га в жит тя " та бла годійну ор -
ганізацію "Дім ми ло сер дя" (Тер нопільсь ка об ласть), Бла годійний
фонд "Дай мо надію" у Ль вові, який на дає до по мо гу сім'ям з важ -
кох во ри ми діть ми, які ви ма га ють паліатив ної до по мо ги вдо ма. У
літку 2020 ро ку гру па ПЗУ Ук раїна до лу чи ла ся до масш таб но го
про ек ту з пе ре дачі гу манітар ної до по мо ги від Польщі Ук раїні. 

Інсти тут Ра ку у Києві, цент ральні районні лікарні у містах
Слав'янськ, Канів, Фастів, Чортків, та Госпіталі при кор дон них
служб Ук раїни впро довж лип ня от ри ма ли час ти ну до по мо ги, а
са ме � за хисні мас ки та ек ра ни, дезінфіку ючі за со би та інше. У
Ль вові до по мо га бу ла пе ре да на до Війсь ко во�ме дич но го клінічно -
го цент ру Дер жав ної при кор дон ної служ би Ук раїни за підтрим -
ки Архієпис ко па Мит ро по ли та Ме чис ла ва Мок шиць ко го. Та -
кож, вже доб рою тра дицією є участь ком панії "ПЗУ Ук раїна" у
бла годійно му Різдвя но му яр мар ку � ініціативі, ор ганізо ваній
Міжна род ним жіно чим клу бом у Києві (IWCK) під керівницт вом
дру жин дип ло матів, ак ре ди то ва них в Ук раїні. 

"Перші місяці 2021 ро ку по ка за ли, що бо роть ба з пан демією
бу де ви ма га ти подвійних зу силь. Ми про дов жуємо про ек ти, що
бу ло роз по ча то в ми нулі ро ки, ак тив но співпра цюємо з інши ми
учас ни ка ми рин ку аби у найб лиж чо му май бутнь о му ри нок
стра ху ван ня Ук раїни про дов жив роз ви ток у нап рям ку Євро -
пейсь ких та світо вих нор ма тивів. 

Маю ба жан ня відміти ти, що ви со кий ре зуль тат, який
ком панія от ри ма ла за вис нов ка ми неп рос то го 2020 ро ку, мож -
ли вий зав дя ки плідній ро боті ко лек ти ву та ду же тісній
співпраці з парт не ра ми. Ць о го ро ку ми маємо на меті прим но -
жи ти по зи тивні ре зуль та ти ком панії, та приділи ти особ ли -
ву ува гу бла годійній підтримці ло каль ним ор ганізаціям", � ко -
мен тує Яцек Адріан Ма ту сяк, Го ло ва Правління стра хо вої ком -
панії "ПЗУ Ук раїна".

Ñòðàòåã³¿

24 Insurance TOP ¹1(77)2021

Ïîêàçíèê ïëàòîñïðîìîæíîñò³ êîìïàí³¿ "ÏÇÓ Óêðà¿íà"
çà âèñíîâêàìè 2020 ðîêó ìàéæå â 4 ðàçè á³ëüøå
íåîáõ³äíîãî çàïàñó

Яцек Адріан Матусяк, Голова Правління 
СК "ПЗУ Україна"
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"ПЗУ Ук раїна стра ху ван ня жит тя" незмінно вхо дить у
ТОП�5 ком паній лідерів рин ку лайф стра ху ван ня. Навіть у
тур бу ле нт ний 2020 рік ми прим но жи ли свої ре зуль та ти,
зібрав ши 538,3 млн грн премій, от ри мав ши чис тий при бу ток
76,8 млн грн (у порівнянні з ре зуль та та ми 2019 ро ку ком -
панія по ка за ла зрос тан ня у 39%). По каз ник стра хо вих вип -
лат склав 54,5 млн грн. Са ме у 2020 році ми вип ла ти ли ре ко -
рд ну для рин ку стра ху ван ня жит тя су му стра хо во го пок -
рит тя за до го во ром кор по ра тив но го стра ху ван ня по ри зи ку
кри тичні зах во рю ван ня у розмірі 4 млн грн (120 тис. євро). 

Довіра клієнта по над усе, то му ми піклуємо ся про те, аби
фінан со ва звітність ком панії бу ла про зо ра та чес на.
Щорічно всі ком панії Не банківсь кої фінан со вої гру пи ПЗУ
Ук раїна, до якої вхо дить "ПЗУ Ук раїна стра ху ван ня жит -
тя", проходять обов'язкову аудиторську перевірку в одній з
компаній "Великої четвірки". Стра ху ван ня жит тя � це дов -
го ст ро кові відно си ни з клієнтом, то му ми дбаємо про те, аби
про дук то вий порт фель ком панії був зба лан со ва ний, а
фінан сові по каз ни ки прав ди ви ми.  

Са ме якісний сервіс, стабіль но зрос та ючі фінан сові по -
каз ни ки, ко ма нд на ро бо та працівників та парт нерів доз во -
ли ли ком панії на по чат ку 2021 ро ку виг ра ти тен дер на стра -
ху ван ня жит тя працівників однієї з найбіль ших тор го -
во�про мис ло вих груп Ук раїни. Ми пи шаємо ся та кою
співпра цею та зви чай но не пла нуємо на ць о му зу пи ня ти ся.

Вже ду же ба га то чо го ска за но про знач ну роль, що
відіграє діджи талізація сь о годні. 

Які ноу�хау ми зас то су ва ли у "ПЗУ Ук раїна стра ху ван -
ня жит тя"? 

Пер ше та най важ ливіше, бу ло пок ра ще но та роз ши ре но
функціонал кабіне ту клієнта на сайті ком панії. У зв'яз ку з
пан демією знач на час ти на ко мунікацій з клієнта ми, включ -
но з до ку мен то обігом, у біль шості ви падків те пер ви ко -
нуєть ся в он лайн ре жимі. З вес ни ми ну ло го ро ку ми вве ли
цю мож ливість, та вже маємо по зи тивні ре зуль та ти. Спро -
щен ня про це су об роб ки звер нень клієнтів, включ но з
оформ лен ням до ку ментів, доз во ли ло приш вид ши ти час об -
роб ки звер нень до 1�5 днів. Для порівнян ня, в ста ро му оф -
лай но во му ре жимі це бу ло 10�15 днів, ад же ле во ву част ку
ча су зай ма ла фак тич на дос тав ка до ку ментів пош тою.   

Дру ге, ра зом з ком панією, яка є гло баль ним про вай де ром
комп ле кс них рішень для бізне су у сфері ав то ма ти зації про -
цесів та об роб ки до ку ментів, у "ПЗУ Ук раїна стра ху ван ня
жит тя" бу ло впро вад же но мож ливість ство рен ня хма ро во го
циф ро во го архіву до го ворів стра ху ван ня жит тя. Оп -
тимізація та ко го, на пер ший пог ляд, прос то го про це су як
зберіган ня до го ворів ста ло ду же по туж ним кро ком у нап -
рям ку оп тимізації та прис ко рен ня внутрішніх про цесів в
ком панії.   

Зміни у сприй нятті стра ху ван ня жит тя для ук ра їнців, або
кри га скрес ла 

Події ос танніх років все біль ше підштов ху ють ук раїнців
до усвідом лен ня, що про своє май бутнє не обхідно дба ти са -
мостійно, а от же, інвес ту ва ти кош ти в такі фінан сові інстру -
мен ти як стра ху ван ня жит тя. По пу лярність ць о го ви ду за -
хис ту зрос тає з роз вит ком свідо мості гро ма дян, ро зумінням
відповідаль ності за се бе та своїх близь ких, та фінан со вою
обізнаністю. Це дов гий, але без пе ре рв ний та нез во рот ний
про цес.

То му са ме за раз омріяна ро бо та на се бе, що бу де да ва ти
кри ла та при но си ти за до во лен ня, бу де так не обхідна в
Україні. Це ро бо та фінан со во го кон суль тан та. Зна хо дя чись
у різних ку точ ках Ук раїни во ни вже зро би ли свій вибір та
що ден но пи шуть історію роз вит ку стра ху ван ня жит тя та як
ре зуль тат, зрос тан ня рівня доб ро бу ту у своїй країні.       

"ПЗУ Ук раїна стра ху ван ня жит тя" незмінно зай має
лідерські по зиції на рин ку лайф стра ху ван ня Ук раїни.
Що ден но ко лек тив ком панії ра зом з парт не ра ми пра цює
аби клієнти на кож но му етапі ко мунікації от ри му ва ли
якісний сервіс та підтрим ку, а по за вер шен ню до го во ру
стра ху ван ня, га ран то вані кош ти, ад же ПЗУ вип ла чує", �
ко мен тує Збігнев Шо ли га, Ге не раль ний ди рек тор "ПЗУ
Україна стра ху ван ня жит тя". 

Äîâãîñòðîêîâ³ â³äíîñèíè ç êë³ºíòîì ÿê çàïîðóêà
ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó êîìïàí³¿

Збігнев Шолига, Генеральний директор 
СК "ПЗУ Україна страхування життя"
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Îëåêñàíäð Ïåòðè÷åíêî, 
CEO & Founder ProfITsoft



2020�й рік був вип ро бу валь ним для
ба гать ох бізнесів в Ук раїні та світі. Для
на шої ком панії цей рік був дос татньо
успішним � ми встиг ли впро ва ди ти
декіль ка но вих функціональ них мо дулів
у комп ле кс ну сис те му ав то ма ти зації
стра хо вої ком панії. Це, нап рик лад,
мобіль ний до да ток для кінце вих клієнтів
стра хо вої ком панії, який доз во ляє прид -
ба ти поліс, спла ти ти за до говір стра ху -
ван ня, прог ля ну ти свої до го во ри або
стра хові спра ви, знай ти відділен ня стра -
хо вої ком панії та інший функціонал. За -
раз ми закінчуємо роз роб ку вре гу лю ван -
ня за до го во ра ми ав то ст ра ху ван ня за до -
по мо гою ць о го до дат ку.

Та кож на по чат ку 2021 ро ку був
впро вад же ний у ко рис ту ван ня мо дуль
"Рег ре си". За раз закінчуємо роз роб ку та
впро вад жен ня у на ших клієнтів ще трь ох
но вих мо дулів � "ФІНМОН", "CRM" та
"Елект рон ний циф ро вий підпис".

Фінан со вий моніто ринг � про цес до -
сить но вий для стра хо вих ком паній в Ук -
раїні, але він є ду же ак ту аль ним для
стра хо во го рин ку. У ви мо гах до фінмо ну
клієнтів стра хо виків ре гу ля тор вка зує
ос новні прин ци пи, які по винні конт ро лю -
ва ти ся, але сам про цес рег ла мен то ва ний
тіль ки в за галь них ри сах, і йо го ре -
алізація мо же бу ти до сить різною у
кожній стра ховій ком панії.

Ро зуміючи це, ми ре алізу ва ли мо -
дуль, який доз во ляє на лаш то ву ва ти цей
про цес ду же індивіду аль но. Ко ман да
ProfITsoft підійшла до ць о го пи тан ня, як
завж ди, гли бо ко, всебічно і ре тель но. Ми
співпра цю ва ли з де сять ма на ши ми
клієнта ми при оп ра цю ванні всіх ви мог до
но во го функціона лу та док ла ли зу силь,
аби вра ху ва ти яко мо га біль ше особ ли -
вос тей ви ко рис тан ня ФІНМО Ну у стра -
хо во му полі.

Важ ли вою скла до вою на шо го про -
дук ту є пе ревірка конт ра гентів на при на -
лежність до різних публічних списків �
публічних осіб, РНБО, те ро ристів, та ін.
На ми пе ред ба че но, що при по шу ку
інфор мації сис те ма спо чат ку бу де звер -
та тись до влас ної ба зи і у разі, як що там
дані не знай де но, бу де відбу ва тись ав то -
ма тич не звер нен ня до інших дже рел
інфор мації. 

Бу ло ство ре но спеціаль ний сервіс,
який доз во ляє за ван та жу ва ти, зберіга ти
і онов лю ва ти ці спис ки та звер та ти ся до
різних он лайн�сервісів, що аг ре гу ють
такі дані, ма ю чи API для ор ганізації
взаємодії з ни ми. Це дає стра ховій ком -
панії гнучкість в пи танні ви бо ру дже рел
пе ревірки конт ра гентів, а та кож мож -
ливість ве ден ня влас ної ба зи.

Інший важ ли вий мо мент � конт роль
роз ши ре но го на бо ру ат ри бутів конт ра -
гентів, особ ли во юри дич них осіб. Для пе -

ревірки видів діяль ності, спис ку влас -
ників, кінце вих бе нефіціарів, та інше, до -
дані відповідні ат ри бу ти в карт ку конт -
ра ген та, і мож ливість їх пе ревірки че рез
ви ще зга да ний сервіс. Крім ць о го, ре -
алізо ва на інтег рація з ЄДР (Єди ний дер -
жав ний реєстр юри дич них осіб, фізич -
них осіб�підприємців та гро мадсь ких
фор му вань � Ред.), за ра ху нок чо го мож -
на підтя гу ва ти до дат кові ат ри бу ти з нь о -
го по юри дич них осо бах та ФО Пах
(фізич них осо бах�підприємцях � Ред.) ав -
то ма тич но, щоб не вво ди ти їх вруч ну.
Цей про цес ми на зи ваємо "зба га чен ня
да них".

Та кож ми до да ли мож ливість на лаш -
ту ван ня опи ту валь ників конт ра гентів,
ви мо га за пов нен ня яких вбу до ва на в
інтер фейс оформ лен ня до го ворів, а та -
кож інші про це си. По ля опи ту валь ників,
кри терії їх зас то су ван ня (мож на на лаш -
ту ва ти різні опи ту валь ни ки для фізич -
них і юри дич них осіб, ре зи дентів/не ре -
зи дентів, та ін.), дру ко вані фор ми � все
на лаш то вуєть ся, як і інші "конструк -
торні" речі в Комп лексній сис темі ав то -
ма ти зації стра хо вика"ProfITsoft".

Ра зом з рин ком ми док ла ли мак си -
маль но зу силь для то го, аби роз роб ка но -
во го функціона лу комп ле кс ної сис те ми
ав то ма ти зації стра хо вої ком панії
"ProfITsoft" для ФІНМО Ну за до воль ня -
ла усім пот ре бам своїх клієнтів на най ви -
що му рівні, з найз ручнішим ви ко рис тан -
ням усіх мож ли вос тей сис те ми: швид -
кість, ши ро та за пи ту, на дан ня ре зуль та -
ту за пи ту згідно пот реб стра хо вої ком -
панії, на явність конструк то ру для на -
лаш ту вань "під се бе" та зручність у ви ко -
рис тані.

Сь о годні ProfITsoft ак тив но роз ви -
ваєть ся за ме жа ми Ук раїни за дво ма
нап рям ка ми. Що до комп ле кс ної сис те ми
ав то ма ти зації стра хо вої ком панії � ми за -
раз закінчуємо впро вад жен ня у №1 на
рин ку Мол до ви � це стра хо ва ком панія
"MOLDASIG". Та кож у 2020 році дійшли
прин ци по вих до мов ле нос тей з на шим
давнім аут сорс�парт не ром та по ча ли
підго тов ку до впро вад жен ня на шої плат -
фор ми на стра хо во му рин ку Німеч чи ни.

Та дру гий нап ря мок � це аут сор синг
роз роб ки для євро пейсь ких за мов ників.
Мо жу відміти ти, що на разі по пит на такі
за мов лен ня зрос тає кож но го міся ця.

Ми ба чи мо як ак тив но роз ви ва ють ся
сек то ри іншур те ху та фінте ху в світі �
де які стар та пи ма ють ви со ку капіта -
лізацію та силь них інвес торів, во ни роб -
лять вик лик тра диційним стра хов кам та
пе ре ст ра хо ва кам, зміню ючи га лузь та
по ведінку стра ху валь ників. Сь о годні
чітко прос те жу ють ся усі світові тен -
денцій. Мо жу виділи ти дві. Пер ша � це
ос мис лен ня влас ни ка ми провідних

фінан со вих груп не обхідності діджи -
талізації та по я ва ве ли ких інвес тиції у
різно манітні нап рям ки іншур те ху та
фінте ху на сотні мільйонів дол ларів.
Діяльність у сфері іншур те ха про дов -
жить ся, оскіль ки кон ку ренція зму шує
тра диційні ком панії адап ту ва ти ся до
тех но логічно го ланд шаф ту і ди фе -
ренціюва ти свої про по зиції про дуктів
для за до во лен ня спо жив чих ви мог.
Інвес тиції в гло баль ний іншур тех�сек тор
в 2020 році зрос ли на 60%: іншур -
тех�стар та пи за лу чи ли по над $10 млрд.,
ук лав ши біль ше 400 угод. 

Нез ва жа ю чи на той факт, що сфе ра
стра ху ван ня відстає від банківсь кої
індустрії в тех но логічно му плані, во на
зна хо дить ся в унікаль но му ста но вищі, що
доз во ляє їй відчу ти на собі усі пе ре ва ги
блок чейн та фінтех�тех но логій. Но ва тех -
но логія мо же до по мог ти ба гать ом грав цям
індустрії впо ра ти ся з кон ку ре нт ни ми вик -
ли ка ми, вклю ча ю чи слаб кий інте рес
клієнтів до стра хо вих про дуктів, об ме же -
ний зрос тан ня на роз ви не них рин ках і
тен денцію за галь но го пе ре хо ду на циф -
рові тех но логії. Є три ка те горії для стра -
ху ван ня: щоб за без пе чи ти зрос тан ня, щоб
підви щи ти ефек тивність і зни зи ти вит ра -
ти за ра ху нок ав то ма ти зації клю чо вих
про цесів. Зрос тає інте рес до та ких тех но -
логій, як штуч ний інте лект і ма шин не нав -
чан ня, які мож на ви ко рис то ву ва ти для
більш ефек тив но го уп равління пот ре ба -
ми. Не має сумнівів, що інвес тиції у фінтех
та іншур тех бу дуть зрос та ти з кож ним
ро ком. Ми ба чи мо перс пек ти ви у ць о му
нап рям ку і для на шої ко ман ди. 

Дру га тен денція по ля гає в то му, що
серйозні гравці фінан со во го та стра хо во -
го ринків, зок ре ма фінан сові гру пи, на ма -
га ють ся знай ти для се бе од ну чи декіль ка
про фесійних фінтех�ко манд та прид ба ти
її, або за лу чи ти до се бе. Та ким чи ном йде
зро щу ван ня стра хо во го та фінан со во го
ринків з ІТ�ко ман да ми, чо го раніше не
бу ло. І за раз інко ли склад но ска за ти � це
стра хо ва ком панія (банк) чи це вже
ІТ�ком панія.

Три ва лий час ми реінвес ту ва ли час -
ти ну при бут ку ком панії у роз ви ток влас -
но го про дук ту � комп ле кс ної сис те ми ав -
то ма ти зації стра хо вика ProfITsoft, але
за раз ми по ча ли пе ре мо ви ни з по -
тенційни ми інвес то ра ми та парт не ра ми.
Пла нуємо вже до осені виз на чи тись яким
шля хом йти: про дов жи ти реінвес тиції у
роз ви ток про дук ту для стра хо во го рин -
ку; за лу чи ти про фесійно го інвес то ра та
ра зом з ним про дов жи ти екс пансію за
межі Ук раїни або за лу чи ти ло каль но го
парт не ра зі стра хо во го рин ку та ра зом з
йо го ко ман дою про дов жи ти роз ви ток
комп ле кс ної сис те ми ав то ма ти зації стра -
хо вої га лузі.
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Од ним із го лов них і вод но час проб лем -
них чин ників стра хо во го про це су є виз на -
чен ня вар тості об'єкту стра ху ван ня. Проб -
ле ма оче вид на, ад же еко номічні інте ре си
сторін стра хо вих відно син про ти лежні. І
до сить час то, не зна хо дя чи спіль ної дум ки
що до вар тості об'єкту стра ху ван ня, стра -
хо вий бізнес втра чає по тенційних
клієнтів, а клієнти поз бу ва ють ся мож ли -
вості убез пе чи ти свої ак ти ви від мож ли -
вих втрат.

Відповідно до ст. 9 За ко ну "Про стра -
ху ван ня" "…при стра ху ванні май на стра -
хо ва су ма вста нов люєть ся в ме жах вар -
тості май на за ціна ми і та ри фа ми, що
діють на мо мент ук ла дан ня до го во ру, як -
що інше не пе ред ба че но до го во ром стра -
ху ван ня або за ко ном".

Заз ви чай, стра хо ви ки праг нуть виз -
на чи ти вартість об'єкту стра ху ван ня са -
мостійно, без зай вих вит рат. Стра ху валь -
ник та кож фор мує уяв лен ня про вартість
май на спи ра ю чись на власні досліджен ня.
В ре зуль таті, сто ро ни час то от ри му ють
неспівставні ре зуль та ти, хо ча ко жен
зацікав ле ний в ко ре кт но му виз на ченні
вар тості об'єкту.

Чи мож ли вий кон сен сус між стра хо -
ви ком та стра ху валь ни ком? На жаль, в
тексті За ко ну "Про стра ху ван ня" не заз -
на че но, яким чи ном стра хо вик та стра ху -
валь ник ма ють виз на чи ти вартість май на
та уз го ди ти розмір стра хо вої су ми. Не до -
дає яс ності й один з ос нов них нор ма тив -
них до ку ментів з оцінки � Національ ний
Стан дарт №1 "За гальні за са ди оцінки
май на та май но вих прав", де заз на че но,
що "дійсна вартість для цілей стра ху ван -
ня � вартість відтво рен ня або рин ко ва
вартість, виз на чені відповідно до умов до -

го во ру стра ху ван ня".
В біль шості до го ворів стра ху ван ня

заз на чаєть ся, що в разі як що вартість
заст ра хо ва но го май на виз на че на у розмірі
рин ко вої вар тості, розмір відшко ду ван ня
виз на чаєть ся в ме жах стра хо вої су ми але
не біль ше су ми, не обхідної для прид бан ня
май на подібно го за вартісни ми ха рак те -
рис ти ка ми (іден тич но го) до заст ра хо ва но -
го май на. От же, в роз по ряд женні як стра -
хо ви ка так і стра ху валь ни ка має бу ти не
тіль ки ал го ритм от ри ман ня інфор мації
про цінові по каз ни ки рин ку не ру хо мості, а
й мож ли вості са мостійно го виз на чен ня,
або пе ревірки вар тості об'єкта не ру хо -
мості. 

Слід заз на чи ти, що зорієнту ва тись на
рин ку не ру хо мості бу ває до сить неп рос то
навіть йо го досвідче ним учас ни кам. Зав -
дан ня за без пе чен ня об'єктив ною інфор -
мацією про цінові по каз ни ки рин ку не ру -
хо мості та мож ли вості ко ре кт но го виз на -
чен ня рин ко вої вар тості не ру хо мості є ду -
же відповідаль ни ми, а їх ре алізація не -
мож ли ва без зас то су ван ня ІТ�тех но логій. 

Розг ля не мо мож ли вості тех но логій
для вирішен ня зав дань виз на чен ня вар -
тості не ру хо мо го май на при стра ху ванні
на прик ладі прог рам но го комп лек су "Уве -
кон", приз на че но го для ав то ма ти зо ва но го
виз на чен ня рин ко вої вар тості не ру хо -
мості із зас то су ван ням геоінфор маційної
сис те ми збо ру, аналізу і візу алізації ціно -
вих по каз ників рин ку не ру хо мості (далі
ГІС "Уве кон"), а та кож за без пе чує нас -
тупні мож ли вості: 

� од но час но аналізу ва ти ве ликі ма си ви
рин ко вої інфор мації;

� оп тимізу ва ти по шук і аналіз да них
рин ку не ру хо мості для ко ре кт но го виз на -
ченні рин ко вої вар тості об'єкта.

� ав то ма ти зу ва ти про ве ден ня роз ра -
хунків рин ко вої вар тості об'єктів не ру хо -
мо го май на з ме тою мінімізації по хиб ки та
змен шен ня терміну ви ко нан ня робіт при
од но час но му збіль шен ню якості.

� мож ли вості вра ху ван ня про фесійної
дум ки ко рис ту ва ча шля хом ви бо ру
варіантів інфор мації.

Á³ëüø äå òàëü íó ³íôîð -
ìàö³þ ïðî ³íñòðó ìåí òàð³é 
"Êàëü êó ëÿ òî ðà îö³íþ âà ÷à"
ìîæíà çíàéòè 
çà QR-êîäîì

При ць о му, йо го спро ще на, але не
менш точ на версія "Каль ку ля тор
SIMPLE" до по мо же ко рис ту ва чу сис те ми,
який не во лодіє кваліфікацією оціню ва ча,
швид ко та якісно роз ра ху ва ти розмір
стра хо вої су ми для об'єкту не ру хо мості
будь яко го сег мен ту. А мож ливість
підклю чен ня інстру мен ту че рез про то кол
API доз во ляє вбу ду ва ти йо го в будь яке
прог рам не се ре до ви ще, яке ви ко рис то вує
стра хо вик. 

У будь�яко му ви пад ку, зас то су ван ня
ал го ритмів роз ра хун ку рин ко вої вар -
тості об'єктів не ру хо мості, які ба зу ють -
ся на вітчиз ня них та міжна род них стан -
дар тах оцінки мо жуть до по мог ти вре гу -
лю ван ню пи тан ня роз ра хун ку стра хо вої
су ми та ста ти у на годі чле нам стра хо вої
спіль но ти.

Ñòðàòåã³¿
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На відміну від більшості ПК розроблених для
визначення вартості нерухомого майна, ГІС
"Увекон" � це не просто автоматизоване
застосування алгоритмічної процедури, що
не передбачає врахування власної думки
користувача. Система надає користувачу
можливість постійного діалогу шляхом
вибору наданих варіантів інформації.

Олег Вовченко, Керівник напрямку
страхового консалтингу

Володимир Шалаєв, 
Керуючий партнер, 
Генеральний директор

"Увекон" � спільне українсько�угорське
підприємство, створене у 1992 році. 
За десятки років діяльності група компаній
"Увекон" завоювала довіру понад 10 тис.
клієнтів, серед яких найбільші українські та
іноземні підприємства, банки, комерційні та
державні організації, приватні особи.

Команда фахівців готова надати широкий
спектр послуг з оцінки за такими
напрямками:

� оцінка нематеріальних активів та
інтелектуальної власності;
� оцінка об'єктів культурної спадщини;
� оцінка активів для міжнародного аудиту;
� оцінка бізнесу та боргових цінних паперів;
� оцінка нерухомості, обладнання та
транспорту
� оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК).
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Ñòðàòåã³¿

Зі зміною ре гу ля то ра стра -
хо вий ри нок опи нив ся на по -
розі транс фор мації. Національ -
ний банк Ук раїни зму шує за -
ли ша ти ри нок неп ла то сп ро -
мож них гравців зав дя ки зап ро -
вад жен ню конт ро лю якості
стра хо вих ак тивів та розміру
мінімаль но го капіта лу. Та кий
підхід ре гу ля то ра, з од но го бо -
ку, приз во дить до зму ше но го
пе ре роз поділу рин ку та дає
мож ливість на ро щу ва ти бізнес
тим грав цям, що на нь о му за -
ли ша ють ся, а з іншо го, � ство -
рює надію, що стра хо вий ри нок
змо же кон соліду ва тись та зап -
ро по ну ва ти спо жи ва чам нові
про дук ти, якість та сервіс. Ос -
танні транс фор мації за раз
надз ви чай но ак ту альні для
стра хо во го рин ку. Порівняємо,
нап рик лад, стра ху ван ня з
рітей лом. В рет рос пек тиві де -
ся ти років якість су пер мар -
кетів або АЗС суттєво пок ра -
щи лась � в їх струк турі з'яви -
лись нові пос лу ги, збіль ши лась
якість про дуктів, підви щив ся
сервіс. 

Ри нок стра ху ван ня ж, нав па -
ки, май же не змінив ся і при чин
для ць о го є дос татньо. Се ред них
� і не чесні гравці, які за ма ню ють клієнтів
демпінго ви ми ціна ми та ста ють банк ро -
та ми і за ли ша ють цих же клієнтів без
ком пен сацій, ко ли нас тає час вип лат.
Крім цього, відсутність ре аль них за ко но -
дав чих пе ре ду мов якісно го конт ро лю
пла то сп ро мож ності, які об го во рю ють ся
вже біль ше п'ят над ця ти років. Впев не -
ний, що НБУ як ре гу ля тор дасть імпуль -
су цим застійним про це сам.

Пру денційний наг ляд як інстру -
мент конт ро лю за пла то сп ро можністю 

Для то го, щоб стра хо вий бізнес був
успішним, влас ни ки і топ�ме не дж мент
стра хо вих ком паній ма ють ро зуміти
при ро ду ри зиків, що стра ху ють ся, оп -
ти мальні шля хи вре гу лю ван ня мож ли -
вих збитків та ви ко рис то ву ва ти в
фінан совій діяль ності ма те ма тичні мо -
делі, які обґрун то ва но пов'язу ють
очіку вані збит ки з вартістю стра ху ван -
ня. В ре аліях ук раїнсь ко го стра хо во го
бізне су замість уп равління ри зи ка ми,

яке є сут тю стра ху ван ня, на пер ше
місце ста ва ло уп равління про да жа ми.
Жа га до їх об сягів, заз ви чай, на ро щу -
ва лась зав дя ки надмірним комісійним
ви на го ро дам аген там та аквізаційним
вит ра там, тоді як на стра хо вих вип ла -
тах та сервісі більшість ком паній еко -
но ми ла та діяла за прин ци пом "не вис -
та чить гро шей � не бу де вип лат". Ви хо -
ди ло так, що стра хо вий агент от ри му -
вав ви на го ро ду в об сязі 100%, а клієнт
от ри му вав стра хо ву вип ла ту у разі, як -
що за ли ша лись гроші. На жаль, це зро -
би ло свій не га тив ний ре пу таційний
вплив не ли ше на стра хо виків з та ким
підхо дом, а й на весь стра хо вий ри нок. 

Си ту ацію погіршу ва ла відсутність
відповідних пов но ва жень у Нац -
комфінпос луг пов ною мірою вжи ва ти
до стра хо виків за хо ди впли ву у разі,
ко ли їх діяльність ма ла по тенційні ри -
зи ки для спо жи вачів. Нез ва жа ю чи на
ро зуміння важ ли вості та ко го впли ву,
на леж ний пру денційний наг ляд на
стра хо во му рин ку фак тич но не
здійсню вав ся. 

Конт роль над невідо мим,
або навіщо ре гу ля то ру ак ту -
арії та єдині пра ви ла

Для ви ко нан ня своїх дов го ст -
ро ко вих зо бов'язань стра хо ви ки
фор му ють ре зер ви, розмір яких
оцінюєть ся спеціаліста ми в сфері
стра хо вої ма те ма ти ки � ак ту -
аріями, а іноді стра хо ви ка ми са -
мостійно. 

За відсут ності на леж но го
конт ро лю за оцінкою стра хо вих
ре зервів, ви ни ка ють си ту ації, ко -
ли одні стра хо ви ки оціню ють ре -
зер ви кон сер ва тив но, тоб то з пев -
ним за па сом. Інші � по ру шу ють
ви мо ги до фор му ван ня ре зервів
або ви ко ну ють їх ли ше фор маль -
но, зна хо дя чи про га ли ни в за ко -
но давстві. По фак ту за од ним й
тим са мим порт фе лем при од на -
ко вих ре гу ля тор них ви мо гах до
капіта лу, од на стра хо ва ком панія
фор мує 100 млн грн стра хо вих
ре зервів, а інша � 60 млн грн. 

Не дос ко на ла сис те ма конт ро -
лю з бо ку ре гу ля то ра приз во дить
до то го, що доб ро по рядні стра хо -
ви ки зна хо дять ся іноді під біль -
шим уда ром, ніж ті, хто вда ють ся
до "звітної твор чості". В ре зуль -
таті, такі прик ла ди приз во дять до
то го, що не якісно сфор мо вані ре -

зер ви, зреш тою, про во ку ють по я ву стра -
хо вих пірамід.

Для то го, щоб впро вад жу ва ти сис те му
пру денційно го наг ля ду, нові пра ви ла пла -
то сп ро мож ності Solvency ІІ, IFRS 17,
необхідно за без пе чи ти на явність як у ре гу -
ля то ра, так для стра хо во го рин ка в ціло му
фахівців, які змо жуть їх втілю ва ти, �
кваліфіко ва них ак ту аріїв. Проб ле ма за раз
в то му, що більшість з ак ту аріїв на фоні
стаг нації ук раїнсь ко го стра хо во го рин ку
пе реїха ла за кор дон або пе рейш ла в IT�
галузь, яка стрімко роз ви ваєть ся. То му в
складі «про ти ба нк рот ної вак ци ни» стра хо -
ви кам, роз роб кою якої на разі зай маєть ся
Національ ний банк, має бу ти один з двох
ком по нентів:  або конт роль роз вит ку ак ту -
ар ної про фесії з бо ку ре гу ля то ра, або зап -
ро вад жен ня ме ханізмів роз вит ку ак ту ар -
но го са мо ре гу лю ван ня для на си чен ня га -
лузі фахівця ми. Без вра ху ван ня цих ком -
по нентів, зап ро вад жен ня будь�яких
додаткових механізмів пруденційного
нагляду, як то стрес�тестів або
ризи�орієнтованого підходу до оцінки
плато спроможності, буде схоже на само -
лікування.

Юрій Іванько, Директор Інституту Ризику, актуарій
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Страхові платежі по страхуванню життя

№ Назва компанії
Страхові платежі, тис. грн. Темп росту, % Зміна, тис. грн.

2020 рік 2019 рік 2018 рік 2020/2019 2019/2018 2020/2019 2019/2018

1 МЕТЛАЙФ 1 555 070,0 1 231 361,0 951 721,0 26,29 29,38 323 709,0 279 640,0

2 ТАС 680 891,0 559 724,0 502 033,0 21,65 11,49 121 167,0 57 691,0

3 УНІКА ЖИТТЯ 574 530,0 871 293,0 668 366,0 -34,06 30,36 -296 763,0 202 927,0

4
PZU УКРАЇНА 
СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ

538 282,0 523 827,5 413 045,7 2,76 26,82 14 454,5 110 781,8

5
ГРАВЕ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

441 262,3 379 079,4 340 315,4 16,40 11,39 62 182,9 38 764,0

6 АСКА-ЖИТТЯ 431 613,0 383 787,0 500 897,0 12,46 -23,38 47 826,0 -117 110,0

7 АRХ LIFE 259 631,0 176 228,0 93 331,0 47,33 88,82 83 403,0 82 897,0

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 97 296,1 58 002,0 50 078,6 67,75 15,82 39 294,1 7 923,4

9 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 92 965,0 67 440,0 29 960,4 37,85 125,10 25 525,0 37 479,6

10
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП

77 247,3 73 476,2 68 834,7 5,13 6,74 3 771,1 4 641,5

11 КД-ЖИТТЯ 48 158,0 45 467,0 37 236,0 5,92 22,10 2 691,0 8 231,0

12 ІНГО ЖИТТЯ 26 794,1 35 975,1 30 334,2 -25,52 18,60 -9 181,0 5 640,9

ВСЬОГО 4 823 739,8 4 405 660,2 3 686 153,0 9,49 19,52 418 079,6 719 507,2

 Кількість договорів страхування життя та застрахованих

№ Назва компанії

Кількість 

громадян, 

застрахованих на 

31.12.2020 р.

в т.ч.                 

за 2020 рік

Кількість договорів 

страхування, 

укладених за            

2020 рік

Частка страхувальників в 

страхових платежах, %

громадян

резидентів

юридичних  

осіб-резидентів 

1 МЕТЛАЙФ 860 969 3 638 498 3 597 913 97,70 2,30

2 ТАС 324 598 152 741 125 953 98,15 1,53

3 АСКА-ЖИТТЯ 285 449 87 254 80 649 99,39 0,61

4 УНІКА ЖИТТЯ 227 104 126 470 152 774 93,67 6,33

5 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 121 719 107 171 106 760 97,91 2,07

6 ФОРТЕ ЛАЙФ 30 594 6 665 6 975 92,88 7,12

7 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 29 729 20 006 21 826 100,00 0,00

8 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 12 693 1 948 2 217 99,39 0,61

9 КД-ЖИТТЯ 12 251 9 288 9 430 97,82 1,74

10 ІНГО ЖИТТЯ 10 778 12 445 57 7,29 92,71

11 АRХ LIFE 7 4 7 89,42 10,58

ВСЬОГО 1 915 891 4 162 490 4 104 561 96,36 3,58

Джерело: Insurance TOP
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Структура активів

№ Назва компанії

Активи на 

31.12.20 р., 

тис. грн.,                

в т.ч.

основні 

засоби

довгострокові 

фінансові 

інвестиції

поточні 

фінансові 

інвестиції

гроші та їх 

еквіваленти

Активи на 

31.12.19 р., 

тис. грн.

Зміна, 

2020/2019, 

%

1 МЕТЛАЙФ 3 935 265,0 47 888,0 2 533 174,0 816 372,0 349 033,0 3 320 037,0 18,5

2
ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

3 446 363,3 61 021,5 1 814 963,0 1 026 858,1 106 202,3 2 802 404,6 23,0

3 ТАС 3 310 565,0 57 848,0 365 949,0 2 138 615,0 378 941,0 2 829 924,0 17,0

4 УНІКА ЖИТТЯ 1 437 446,0 10 793,0 364 877,0 736 087,0 11 848,0 1 333 788,0 7,8

5
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

1 426 065,0 1 114,0 471 850,0 878 184,0 37 762,0 1 100 748,0 29,6

6
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП

582 887,0 931,0 109 066,0 388 605,0 31 091,0 446 708,0 30,5

7 КД-ЖИТТЯ 319 798,0 70 945,0 137 787,0 14 919,0 91 149,0 278 508,0 14,8

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 269 326,0 53 013,0 32 342,0 19 278,0 129 311,0 225 936,0 19,2

9 АСКА-ЖИТТЯ 192 572,0 24 045,0 53 149,0 9 882,0 78 048,0 183 132,0 5,2

10 АRХ LIFE 152 903,0 1 410,0 0,0 104 117,0 36 476,0 109 648,0 39,4

11 ІНГО ЖИТТЯ 101 490,0 23 584,0 12 452,0 43 399,0 3 771,0 89 143,2 13,9

12 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 86 689,0 25 106,0 1 809,0 19 003,0 19 740,0 82 175,0 5,5

ВСЬОГО 15 261 369,3 377 698,5 5 897 418,0 6 195 319,1 1 273 372,3 12 802 151,8 19,2
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Власний та уставний капітал

№ Назва компанії

Власний капітал 

на 31.12.20 р.,               

тис. грн.

в т.ч. уставний 

капітал, 

оплачений

Частка 

уставного 

капіталу у 

власному 

капиталі, %

Власний 

капітал на 

31.12.19 р., 

тис. грн., 

Зміна, 

2020/2019,         

%

1 УНІКА ЖИТТЯ 462 652,0 100 090,0 21,6 434 220,0 6,55

2 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 365 274,0 32 540,0 8,9 250 748,0 45,67

3 МЕТЛАЙФ 330 474,0 102 925,0 31,1 352 866,0 -6,35

4 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 278 287,7 26 903,1 9,7 236 131,6 17,85

5 ТАС 256 285,0 93 322,0 36,4 296 834,0 -13,66

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 95 278,0 35 871,0 37,6 59 485,0 60,17

7 АСКА-ЖИТТЯ 85 576,0 19 385,0 22,7 77 949,0 9,78

8 АRХ LIFE 83 766,0 29 300,0 35,0 58 050,0 44,30

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 63 541,0 17 000,0 26,8 52 153,0 21,84

10 КД-ЖИТТЯ 58 547,0 36 015,0 61,5 65 868,0 -11,11

11 ІНГО ЖИТТЯ 49 723,0 21 000,0 42,2 32 415,9 53,39

12 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 45 875,0 11 000,0 24,0 47 386,0 -3,19

ВСЬОГО 2 175 278,7 525 351,1 24,2 1 964 106,5 10,75

Страхові виплати і кількість страхових випадків

№ Назва компанії

Страхові  

виплати, на 

31.12.2020р.,             

тис. грн.

В тому числі 

у вигляді 

ануїтетів,      

тис. грн.  

Отримано 

від 

перестраху-

вальників

Викупна 

сума,          

тис. грн.

Кількість 

страхових 

випадків,  

од.

Страхова виплата по 

окремому страховому 

випадку, тис. грн.

максимальна cередня 

1 МЕТЛАЙФ 211 907,0 0,0 13 399,0 74 734,0 32 662 3 594,0 6,5

2 ТАС 135 153,5 35 791,6 3 161,6 28 261,2 6 274 1 435,1 21,5

3
ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

133 913,5 н/д 27 981,9 37 144,6 2 527 1 220,5 53,0

4
PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ

41 353,0 19,0 6 337,0 13 112,0 2 059 5 541,0 20,1

5 АRХ LIFE 33 990,0 0,0 0,0 73,0 5 292 820,0 6,4

6 УНІКА ЖИТТЯ 23 775,0 0,0 409,0 10 577,0 1 370 1 059,0 17,4

7
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП

20 252,5 3 662,3 45,4 7 956,7 297 1 040,8 68,2

8 ІНГО ЖИТТЯ 15 122,4 469,8 13 009,5 0,0 158 1 993,3 95,7

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 10 799,5 141,0 0,0 497,5 509 263,1 21,2

10 АСКА-ЖИТТЯ 7 202,0 520,0 0,0 180,0 1 051 518,0 6,9

11 КД-ЖИТТЯ 6 883,0 0,0 41,0 2 604,0 299 199,3 23,0

12 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 263,0 0,0 0,0 0,0 45 39,0 5,8

ВСЬОГО 640 614,4 40 603,7 64 384,4 175 140,0 52 543 5 541,0 12,2

№ Назва компанії

Страхові 

резерви, на 

31.12.20 р., 

тис. грн.

в т.ч. 

частка 

перестра-

ховиків

Страхові 

резерви, на 

31.12.19 р.,               

тис. грн. 

Зміна, 

2020/2019,            

%

Інвестиційний  

дохід  

за 2020 рік., 

тис. грн.

1 МЕТЛАЙФ 3 366 084,0 11 247,0 2 739 048,0 22,89 361 513,0

2 ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 3 071 501,3 304 624,3 2 492 654,2 23,22 229 830,3

3 ТАС 2 910 924,0 12 559,0 2 415 668,0 20,50 297 745,3

4 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 991 601,0 5 322,0 782 472,0 26,73 104 240,0

5 УНІКА ЖИТТЯ 909 343,0 1 157,0 837 408,0 8,59 31 706,0

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 474 263,0 2 204,0 373 798,0 26,88 29 837,0

7 КД-ЖИТТЯ 254 177,0 296,0 207 372,0 22,57 22 180,5

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 199 054,0 0,0 168 719,0 17,98 13 606,4

9 АСКА-ЖИТТЯ 100 143,0 2 642,0 95 128,0 5,27 9 715,0

10 АRХ LIFE 50 311,0 1 156,0 36 520,0 37,76 5 923,0

11 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 35 869,0 159,0 24 810,0 44,57 558,0

12 ІНГО ЖИТТЯ 18 613,0 7 941,0 21 551,4 -13,63 1 166,6

ВСЬОГО 12 381 883,3 349 307,3 10 195 148,6 21,45 1 108 021,1

Страхові резерви та інвестиційний дохід
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№ Назва компанії

Страхові платежі за 2020 рік,    

 тис. грн.
Страхові 

резерви, 

тис. грн.

Інвестицій-

ний дохід,                      

тис. грн.

Кількість застрахованих

Всього, в 

т.ч. від 

резидентів

громадян підприємств за 2020 рік
на 

31.12.2020

За договорами страхування життя, по яких передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку

1 ТАС 66 395,3 65 565,6 681,3 208 070,9 18 539,3 1 765 9 623

2 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 9 411,0 8 724,0 687,0 19 333,0 1 703,0 248 1 237

3 АСКА-ЖИТТЯ 301,0 28,0 273,0 2 196,0 402,0 34 35 324

4 ІНГО ЖИТТЯ 6,3 0,0 6,3 29,5 2,5 0 1

ВСЬОГО 76 113,6 74 317,6 1 647,6 229 629,4 20 646,8 2 047 46 185

За договорами накопичувального страхування життя

1 МЕТЛАЙФ 1 374 261,0 1 374 261,0 0,0 3 337 564,0 359 525,0 69 812 146 512

2 ТАС 336 514,4 333 593,2 1 610,2 2 670 011,5 279 152,3 13 142 113 718

3 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 316 207,0 315 420,0 787,0 961 725,0 101 831,0 7 310 52 338

4 УНІКА ЖИТТЯ 170 684,0 152 918,0 17 766,0 691 932,0 31 706,0 3 170 19 841

5 ФОРТЕ ЛАЙФ 97 296,1 90 372,6 6 923,5 199 054,0 13 606,4 6 665 30 594

6 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 86 312,0 86 312,0 0,0 34 096,0 558,0 19 025 28 246

7 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 73 693,1 73 325,2 367,8 472 263,8 29 809,4 736 8 453

8 КД-ЖИТТЯ 47 775,2 46 790,5 770,7 254 061,4 22 180,5 1 411 9 752

9 АRХ LIFE 34 931,0 34 931,0 0,0 6 702,0 1 060,0 0 0

10 АСКА-ЖИТТЯ 14 509,0 14 460,0 49,0 89 134,0 7 951,0 877 2 212

11 ІНГО ЖИТТЯ 1 804,4 1 726,4 78,0 9 939,5 1 164,0 2 38

ВСЬОГО 2 553 987,2 2 524 109,9 28 352,2 8 726 483,2 848 543,6 122 150 411 704

За договорами страхування життя виключно на випадок смерті

1 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 169 644,0 168 281,0 1 363,0 2 921,0 213,0 39 898 39 970

2 АRХ LIFE 41 072,0 41 072,0 0,0 20 137,0 3 636,0 0 0

3 АСКА-ЖИТТЯ 38 620,0 38 620,0 0,0 87,0 10,0 30 396 20 529

4 УНІКА ЖИТТЯ 12 037,0 32,0 12 005,0 6 606,0 0,0 20 636 42 946

5 МЕТЛАЙФ 7 623,0 6 924,0 699,0 3 433,0 352,0 2 309 128 190

6
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП

102,6 0,0 102,6 60,6 0,0 685 685

7 ТАС 32,2 32,2 0,0 429,1 53,6 1 95

ВСЬОГО 269 130,8 254 961,2 14 169,6 33 673,7 4 264,6 93 925 232 415

За іншими договорами страхування життя

1 УНІКА ЖИТТЯ 391 809,0 385 229,0 6 580,0 210 805,0 0,0 102 664 164 317

2 АСКА-ЖИТТЯ 378 183,0 375 893,0 2 290,0 8 726,0 1 352,0 55 947 227 384

3 ТАС 277 949,1 269 089,4 8 152,8 32 413,0 0,0 137 833 201 162

4 АRХ LIFE 183 628,0 156 159,0 27 469,0 23 472,0 1 227,0 4 7

5 МЕТЛАЙФ 173 186,0 138 065,0 35 121,0 25 087,0 1 636,0 3 566 377 586 267

6 PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 43 020,0 34 628,0 8 323,0 7 622,0 493,0 59 715 28 174

7 ІНГО ЖИТТЯ 24 983,4 227,7 24 755,8 8 643,9 0,0 12 443 10 740

8 ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС 6 653,0 6 653,0 0,0 1 773,0 0,0 981 1 483

9 КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП 3 451,7 3 451,7 0,0 1 507,3 0,0 527 3 542

10 КД-ЖИТТЯ 382,8 316,5 66,3 115,6 0,0 7 877 2 499

ВСЬОГО 1 483 246,0 1 369 712,3 112 757,9 320 164,8 4 708,0 3 944 368 1 225 575

Основні показники діяльності по видах страхування життя за 2020 рік

Джерело: Insurance TOP
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№ 
п/п Назва компанії

"Власний капітал  
на 31.12.2020 р., тис.грн. " Частка власного 

капіталу у 
валюті баланса 

Власний капітал 
на 31.12.2019 р., 

тис.грн. 

Приріст 
власного 

капіталу, % Всього
сплачений 
статутний 
капітал

1 АЛЬЯНС 1 440 245,0 700 336,0 90,35 1 436 543,0 0,26
2 ARX 957 336,0 261 975,0 31,31 603 382,0 58,66
3 УНІКА 795 469,0 155 480,0 30,54 529 741,0 50,16
4 PZU УКРАЇНА 794 796,0 19 407,0 29,47 539 948,0 47,20
5 ІНГО 711 264,0 305 543,0 32,97 647 011,6 9,93
6 ТАС СГ 696 821,8 102 000,0 28,36 610 930,7 14,06
7 УСГ 611 199,1 278 659,0 12,85 545 795,2 11,98
8 ОМЕГА 491 627,1 55 000,0 85,43 456 748,5 7,64
9 КРЕДО 423 935,0 31 509,0 69,79 445 572,0 -4,86

10 ВУСО 417 107,0 86 560,0 52,95 198 420,2 110,21
11 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 399 822,0 202 500,0 22,46 353 982,0 12,95
12 УНІВЕРСАЛЬНА 355 368,0 192 700,0 31,42 283 291,0 25,44
13 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 305 619,0 109 980,0 40,30 268 186,0 13,96
14 КНЯЖА 294 639,0 129 964,0 22,48 209 792,0 40,44
15 ПРОВІДНА 292 178,0 93 731,0 40,85 196 952,0 48,35
16 ОРАНТА 286 842,9 159 000,0 30,92 219 195,4 30,86
17 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 251 615,0 82 320,0 53,94 201 859,0 24,65
18 ТЕКОМ 247 342,0 37 226,0 70,16 218 927,0 12,98
19 МОТОР-ГАРАНТ 244 042,0 12 312,0 76,51 250 022,0 -2,39
20 Ю.Ес.Ай. 231 259,8 16 000,0 46,96 210 839,9 9,69
21 UPSK 207 920,0 100 000,0 30,87 173 017,6 20,17
22 АСКА 207 614,0 187 585,0 28,72 166 677,0 24,56
23 МЕГА-ГАРАНТ 197 327,0 191 467,0 65,55 257 248,0 -23,29
24 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 188 352,0 30 000,0 42,27 133 090,9 41,52
25 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 156 769,8 44 500,0 37,03 121 985,0 28,52
26 UTICO 153 657,0 133 959,0 55,34 164 901,0 -6,82
27 БУСІН 152 612,0 73 200,0 40,04 111 201,0 37,24
28 КРАЇНА 149 604,0 84 985,0 47,94 111 708,0 33,92
29 МЕГАПОЛІС СТ 139 039,0 50 000,0 67,60 75 130,0 85,06
30 ПЕРША 136 575,8 60 000,0 17,96 125 118,0 9,16
31 ЄВРОІНС УКРАЇНА 129 672,0 72 683,6 29,93 92 731,5 39,84
32 ГАРДІАН 120 368,0 100 000,0 35,00 118 975,0 1,17
33 ALLIANZ УКРАЇНА 110 853,0 63 160,0 29,03 116 327,0 -4,71
34 САЛАМАНДРА 99 513,0 37 632,0 53,27 75 001,0 32,68
35 NGS 95 926,0 18 785,0 76,81 45 616,0 110,29
36 ЕТАЛОН 93 122,0 77 000,0 37,10 109 313,0 -14,81
37 БРОКБІЗНЕС 91 201,0 51 400,0 39,75 82 890,0 10,03

38
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

87 786,0 9 473,0 47,62 106 354,0 -17,46

39 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 81 864,0 81 777,0 94,52 95 063,0 -13,88

40
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

78 438,0 55 000,0 41,74 80 299,0 -2,32

41 ОБЕРІГ 76 617,0 35 000,0 40,75 36 306,0 111,03
42 АЛЬФА-ГАРАНТ 75 642,0 65 000,0 34,01 97 599,0 -22,50
43 ГРАВЕ УКРАЇНА 68 411,3 92 155,5 43,47 41 582,8 64,52
44 РЕСПЕКТ 66 741,0 30 000,0 73,46 63 835,0 4,55
45 ВАН КЛІК 63 236,0 25 000,0 63,10 65 886,3 -4,02
46 КРОНА 54 107,0 33 510,0 65,11 43 482,0 24,44

47
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

53 920,0 32 256,0 34,28 53 337,0 1,09

48 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 53 733,0 29 339,0 38,20 49 799,0 7,90
49 СПЕЙР 52 275,0 20 000,0 91,98 51 847,0 0,83
50 РАРИТЕТ 50 990,0 50 050,0 78,32 55 022,0 -7,33

51
ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ 
СК

50 701,0 61 750,0 69,19 82 751,0 -38,73

52 ІНТЕР-ПОЛІС 50 221,0 16 152,0 60,74 50 605,0 -0,76
53 НІКО СТРАХУВАННЯ 49 410,0 35 002,0 70,31 48 272,0 2,36
54 УЛЬТРА 48 285,0 30 000,0 79,31 25 342,0 90,53

55
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

46 309,0 14 155,0 75,85 42 380,0 9,27

56 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 44 184,0 11 628,0 27,01 29 839,3 48,07
57 МЕГА-ПОЛІС 42 501,0 12 500,0 80,11 42 414,0 0,21
58 КВОРУМ 37 196,6 32 000,0 82,15 32 275,0 15,25
59 ІНТЕР-ПЛЮС 35 663,0 10 000,0 62,24 34 842,0 2,36
60 ІНТЕР ЕКСПРЕС 35 070,0 7 300,0 79,00 35 257,0 -0,53
61 ВЕЛТЛІНЕР 33 117,0 30 100,0 65,47 30 915,0 7,12

Разом 14 015 071,2 5 227 706,1 36,42 11 803 372,9 18,74

Власний капітал страховиків України
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№ Назва компанії

Гарантійний фонд на 31.12.2020 р., тис.грн. 

Всього

в т.ч. 

Додатковий 
 капітал

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

1 PZU УКРАЇНА 741 041,0 784 479,0 16 368,0 -59 806,0
2 АЛЬЯНС 739 909,0 0,0 563 986,0 175 923,0
3 ARX 695 361,0 0,0 118 000,0 577 361,0
4 УНІКА 639 989,0 34 841,0 0,0 605 148,0
5 ТАС СГ 555 144,1 84 363,4 16 397,4 454 383,3
6 ОМЕГА 433 197,6 577,8 527 258,6 -94 638,8
7 КРЕДО 392 426,0 79,0 29 542,0 362 805,0
8 ІНГО 330 242,0 73 679,0 13 497,0 243 066,0
9 УСГ 305 677,2 85 469,7 92 958,7 127 248,8

10 ВУСО 301 633,0 25 393,0 60 000,0 216 240,0
11 МОТОР-ГАРАНТ 229 649,0 42 536,0 148 522,0 38 591,0
12 Ю.Ес.Ай. 215 259,7 177 059,1 12 281,4 14 919,2
13 ТЕКОМ 210 116,0 0,0 5 584,0 204 532,0
14 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 197 322,0 99 911,0 44 157,0 53 254,0
15 ПРОВІДНА 197 174,0 683 343,0 468,0 -486 637,0
16 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 195 639,0 145 663,0 5 188,0 44 788,0
17 УНІВЕРСАЛЬНА 162 668,0 4 244,0 4 093,0 154 331,0
18 КНЯЖА 161 954,0 532 681,0 1 174,0 -371 901,0
19 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 157 650,0 0,0 2 808,0 154 842,0
20 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 155 645,0 74 050,0 1 363,0 80 232,0
21 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 109 427,7 13 789,2 11 681,9 83 956,6
22 UPSK 107 849,0 57 370,0 12 844,0 37 635,0
23 ОРАНТА 105 214,2 196 962,4 0,0 -91 748,2
24 МЕГАПОЛІС СТ 89 039,0 52 851,0 3 443,0 32 745,0
25 БУСІН 79 412,0 0,0 20 998,0 58 414,0

26
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

78 313,0 4 617,0 5 027,0 68 669,0

27 NGS 77 141,0 0,0 4 696,0 72 445,0
28 КРАЇНА 64 619,0 43 085,0 9 439,0 12 095,0
29 ПЕРША 62 804,3 47 631,1 4 323,0 10 850,2
30 САЛАМАНДРА 61 881,0 48 996,0 0,0 12 885,0
31 ALLIANZ УКРАЇНА 47 693,0 0,0 3 935,0 43 758,0
32 ОБЕРІГ 41 617,0 41 517,0 1,0 99,0
33 ЄВРОІНС УКРАЇНА 39 642,9 138 187,8 1 867,3 -100 412,2
34 ВАН КЛІК 38 236,0 686,0 17 840,0 19 710,0
35 РЕСПЕКТ 36 741,0 34,0 23 935,0 12 772,0
36 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 32 556,0 4 212,0 1 898,0 26 446,0
37 БРОКБІЗНЕС 32 306,0 22 693,0 5 000,0 4 613,0
38 СПЕЙР 32 275,0 31 742,0 34,0 499,0

39
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

32 154,0 0,0 29 119,0 3 035,0

40 ІНТЕР-ПОЛІС 31 382,0 39 894,0 801,0 -9 313,0
41 МЕГА-ПОЛІС 30 001,0 6 783,0 19 269,0 3 949,0
42 ІНТЕР ЕКСПРЕС 27 770,0 27 792,0 3 445,0 -3 467,0
43 ІНТЕР-ПЛЮС 25 663,0 25 030,0 877,0 -244,0
44 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 24 394,0 29 589,0 0,0 -5 195,0
45 ГАРДІАН 20 339,0 16 643,0 0,0 3 696,0
46 АСКА 20 029,0 161 116,0 17 865,0 -158 952,0
47 КРОНА 18 866,0 25 278,0 0,0 -6 412,0
48 УЛЬТРА 18 285,0 412,0 103,0 17 770,0
49 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 16 124,0 1 817,0 13 927,0 380,0
50 ЕТАЛОН 16 122,0 45 010,0 12 367,0 -41 255,0
51 НІКО СТРАХУВАННЯ 14 408,0 5,0 0,0 14 403,0
52 АЛЬФА-ГАРАНТ 8 512,0 10 094,0 4 056,0 -5 638,0
53 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 7 078,0 -13 221,0 557,0 19 742,0
54 UTICO 6 458,0 637,0 17 541,0 -11 720,0
55 МЕГА-ГАРАНТ 5 860,0 -13 626,0 3 575,0 15 911,0
56 КВОРУМ 5 196,6 1 600,0 1 534,0 2 062,6
57 ВЕЛТЛІНЕР 3 017,0 2 892,0 1 918,0 -1 793,0
58 РАРИТЕТ 940,0 13 626,0 2 525,0 -15 211,0
59 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 87,0 19 365,0 11 838,0 -31 116,0
60 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК -11 049,0 18 588,0 19 987,0 -49 624,0
61 ГРАВЕ УКРАЇНА -23 744,1 7 741,8 1 690,2 -33 176,1

Разом 8 452 356,2 3 979 808,3 1 953 602,5 2 507 945,4

Гарантійний фонд страховиків України
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№ 
п/п Назва компанії

Активи на 31.12.2020 р., тис.грн.

Всього

в т.ч. 
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1 УСГ 4 755 891,4 27 263,5 53 900,8 357 145,7 526 805,3 3 790 776,1
2 ARX 3 057 783,0 80 126,0 0,0 1 364 955,0 470 104,0 1 142 598,0
3 PZU УКРАЇНА 2 696 759,0 45 064,0 477 764,0 374 211,0 96 739,0 1 702 981,0
4 УНІКА 2 604 653,0 68 179,0 381 136,0 1 079 768,0 30 663,0 1 044 907,0
5 ТАС СГ 2 457 255,6 147 195,8 563 751,4 514 985,7 20 443,1 1 210 879,6
6 ІНГО 2 157 159,0 220 250,0 231 855,0 622 039,0 157 732,0 925 283,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 780 386,0 113 541,0 244 718,0 68 534,0 531 365,0 822 228,0
8 АЛЬЯНС 1 594 114,0 2,0 661 798,0 266 892,0 137 521,0 527 901,0
9 КНЯЖА 1 310 915,0 26 726,0 74 423,0 430 532,0 111 971,0 667 263,0

10 УНІВЕРСАЛЬНА 1 130 876,0 60 049,0 0,0 515 398,0 73 952,0 481 477,0
11 ОРАНТА 927 658,0 167 083,4 58 295,9 215 651,0 23 209,3 463 418,4
12 ВУСО 787 773,0 8 924,0 0,0 184 003,0 258 328,0 336 518,0
13 ПЕРША 760 542,1 78 221,2 15 868,7 0,0 318 944,8 347 507,4
14 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 758 426,0 16 510,0 0,0 151 727,0 429 278,0 160 911,0
15 АСКА 722 841,0 136 473,0 21 161,0 0,0 83 299,0 481 908,0
16 ПРОВІДНА 715 310,0 17 654,0 182 791,0 175 062,0 59 053,0 280 750,0
17 UPSK 673 558,0 141 486,0 0,0 0,0 215 828,0 316 244,0
18 КРЕДО 607 469,0 1 160,0 120 428,0 0,0 168 148,0 317 733,0
19 ОМЕГА 575 443,7 391,1 139 066,9 217 963,0 43 579,5 174 443,2
20 Ю.Ес.Ай. 492 483,2 80 813,1 0,0 120 018,1 8 107,2 283 544,8
21 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 466 467,0 78 319,0 500,0 245 571,0 33 185,0 108 892,0
22 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 445 607,0 35 240,0 0,0 0,0 279 664,0 130 703,0
23 ЄВРОІНС УКРАЇНА 433 233,9 57 006,0 4 256,1 41 157,1 56 397,2 274 417,5
24 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 423 356,1 22 171,6 0,0 50 025,0 330 581,1 20 578,4
25 ALLIANZ УКРАЇНА 381 829,0 1 011,0 0,0 118 050,0 49 656,0 213 112,0
26 БУСІН 381 185,0 12 531,0 208,0 0,0 151 196,0 217 250,0
27 ТЕКОМ 352 540,0 4 221,0 148 224,0 74 920,0 94 209,0 30 966,0
28 ГАРДІАН 343 884,0 34 197,0 0,0 67 055,0 74 331,0 168 301,0
29 МОТОР-ГАРАНТ 318 949,0 14 679,0 111 875,0 58 268,0 14 252,0 119 875,0
30 КРАЇНА 312 050,0 78 009,0 0,0 28 595,0 85 879,0 119 567,0
31 МЕГА-ГАРАНТ 301 046,0 429,0 1 500,0 9 784,0 88 617,0 200 716,0
32 UTICO 277 636,0 2 995,0 0,0 0,0 47 649,0 226 992,0
33 ЕТАЛОН 250 986,0 9 385,0 83 545,0 10 508,0 24 668,0 122 880,0
34 БРОКБІЗНЕС 229 408,0 41 439,0 30 993,0 0,0 100 024,0 56 952,0
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 222 433,0 15 329,0 25 604,0 20 075,0 27 278,0 134 147,0
36 МЕГАПОЛІС СТ 205 676,0 94 573,0 0,0 36 361,0 18 923,0 55 819,0
37 ОБЕРІГ 188 003,0 25 028,0 55 307,0 0,0 35 426,0 72 242,0
38 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 187 930,0 705,0 10,0 20 138,0 39 529,0 127 548,0
39 САЛАМАНДРА 186 811,0 82 429,0 35 052,0 0,0 8 891,0 60 439,0

40
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

184 336,0 3 811,0 44 437,0 37 305,0 62 204,0 36 579,0

41 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 163 556,0 7 588,0 11 088,0 15 194,0 98 830,0 30 856,0
42 ГРАВЕ УКРАЇНА 157 360,3 1 548,9 94 548,8 10 461,8 5 751,8 45 049,0
43 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 157 284,0 6 168,0 52 191,0 0,0 55 755,0 43 170,0
44 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 140 659,0 47 414,0 593,0 0,0 24 826,0 67 826,0
45 NGS 124 882,0 1 984,0 1 500,0 41 203,0 62 672,0 17 523,0
46 ВАН КЛІК 100 218,0 5 834,0 60 629,0 0,0 4 299,0 29 456,0
47 РЕСПЕКТ 90 858,0 25 367,0 20 354,0 14 047,0 19 190,0 11 900,0
48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 86 614,0 31 772,0 34 873,0 0,0 3 980,0 15 989,0
49 КРОНА 83 102,0 33 186,0 2 407,0 3 826,0 16 161,0 27 522,0
50 ІНТЕР-ПОЛІС 82 685,0 19 583,0 7 783,0 9 759,0 25 773,0 19 787,0
51 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 73 279,0 20 246,0 13 614,0 0,0 14 593,0 24 826,0
52 НІКО СТРАХУВАННЯ 70 276,0 473,0 11 172,0 5 134,0 21 164,0 32 333,0
53 РАРИТЕТ 65 104,0 10 642,0 0,0 25,0 11 025,0 43 412,0

54
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

61 056,0 99,0 0,0 48 045,0 5 517,0 7 395,0

55 УЛЬТРА 60 881,0 21,0 1,0 29 423,0 23 693,0 7 743,0
56 ІНТЕР-ПЛЮС 57 303,0 29 255,0 0,0 0,0 25 518,0 2 530,0
57 СПЕЙР 56 833,0 23 466,0 853,0 17 910,0 3 750,0 10 854,0
58 МЕГА-ПОЛІС 53 050,0 190,0 4 509,0 0,0 28 574,0 19 777,0
59 ВЕЛТЛІНЕР 50 583,0 2 185,0 0,0 944,0 10 632,0 36 822,0
60 КВОРУМ 45 277,5 747,9 0,0 0,0 15 394,1 29 135,5
61 ІНТЕР ЕКСПРЕС 44 392,0 24 222,0 0,0 0,0 6 162,0 14 008,0

Разом 38 485 914,8 2 342 611,5 4 084 584,6 7 672 668,4 5 870 889,4 18 515 160,9

Активи страховиків України

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії
Страхові резерви  

на 31.12.2020 р.,  
тис. грн.

Страхові резерви  
на 31.12.2019 р.,  

тис. грн.

Приріст, 
% 

Рівень покриття 
інвестиційними 

активами та 
грошовими 

засобами страхових 
резервів-нетто 

Коэфіцієнт 
забезпеченності 

власними 
засобами 

1 УСГ 3 968 568,4 1 221 138,6 224,99 0,24 0,15
2 ТАС СГ 1 614 041,8 1 380 602,3 16,91 0,77 0,43
3 ARX 1 564 044,0 1 301 538,0 20,17 1,22 0,61
4 PZU УКРАЇНА 1 354 466,0 1 618 828,0 -16,33 0,73 0,59
5 УНІКА 1 242 305,0 1 602 357,0 -22,47 1,26 0,64
6 ІНГО 1 126 737,0 1 060 150,6 6,28 1,09 0,63
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 097 347,0 955 964,0 14,79 0,87 0,36
8 КНЯЖА 696 012,0 611 655,0 13,79 0,92 0,42
9 УНІВЕРСАЛЬНА 619 200,8 598 308,0 3,49 1,05 0,57

10 ОРАНТА 581 035,6 498 067,5 16,66 0,80 0,49
11 ПЕРША 571 084,8 531 012,0 7,55 0,72 0,24
12 UPSK 388 933,0 364 182,0 6,80 0,92 0,53
13 ПРОВІДНА 370 654,0 349 487,0 6,06 1,17 0,79
14 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 341 273,0 256 108,0 33,25 1,75 0,90
15 ВУСО 309 014,0 330 318,7 -6,45 1,46 1,35
16 АСКА 279 126,0 315 547,0 -11,54 0,86 0,74
17 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 239 200,3 188 342,0 27,00 1,68 0,66
18 ALLIANZ УКРАЇНА 233 698,0 155 601,0 50,19 0,72 0,47
19 ЄВРОІНС УКРАЇНА 209 142,8 163 752,6 27,72 0,76 0,62
20 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 190 872,0 157 531,3 21,16 1,65 0,99
21 ГАРДІАН 182 441,0 148 072,0 23,21 0,96 0,66
22 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 173 817,0 152 274,0 14,15 2,06 1,45
23 Ю.Ес.Ай. 168 163,1 165 664,2 1,51 1,24 1,38
24 КРЕДО 159 245,0 81 310,0 95,85 1,82 2,66
25 АЛЬФА-ГАРАНТ 138 458,0 148 831,0 -6,97 0,64 0,55
26 КРАЇНА 137 518,0 125 316,0 9,74 1,40 1,09
27 БУСІН 135 965,0 130 613,0 4,10 1,23 1,14
28 АЛЬЯНС 130 676,0 117 410,0 11,30 8,16 11,02
29 БРОКБІЗНЕС 117 168,0 103 493,0 13,21 1,47 0,78
30 ЕТАЛОН 114 214,0 100 550,0 13,59 1,12 0,82
31 UTICO 110 844,0 105 181,0 5,38 0,46 1,39
32 ОБЕРІГ 106 660,0 15 089,0 606,87 1,09 0,72
33 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 105 224,0 78 108,0 34,72 1,26 0,42
34 МЕГА-ГАРАНТ 100 323,0 79 209,2 26,66 1,00 1,97

35
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

97 907,0 93 504,0 4,71 0,62 0,80

36 ТЕКОМ 91 678,0 48 903,0 87,47 3,51 2,70

37
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

87 222,0 43 130,8 102,23 1,31 0,62

38
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

77 968,0 101 388,0 -23,10 1,90 1,13

39 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 75 784,0 85 306,0 -11,16 0,96 0,71
40 ГРАВЕ УКРАЇНА 67 608,5 59 813,9 13,03 1,66 1,01
41 ОМЕГА 66 861,5 60 865,5 9,85 6,00 7,35
42 МОТОР-ГАРАНТ 50 934,0 60 651,0 -16,02 3,91 4,79
43 МЕГАПОЛІС СТ 34 952,0 16 033,0 118,00 4,29 3,98
44 САЛАМАНДРА 29 314,0 31 952,6 -8,26 4,31 3,39
45 ІНТЕР-ПОЛІС 29 022,0 18 256,0 58,97 2,17 1,73
46 РЕСПЕКТ 21 776,0 20 762,0 4,88 3,63 3,06

47
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

19 196,0 23 618,0 -18,72 1,81 2,64

48 НІКО СТРАХУВАННЯ 16 722,0 13 033,0 28,31 2,27 2,95
49 КРОНА 16 636,0 11 721,0 41,93 3,34 3,25
50 ІНТЕР-ПЛЮС 16 418,0 15 805,0 3,88 3,34 2,17
51 ВАН КЛІК 15 390,0 16 010,9 -3,88 4,60 4,11
52 ВЕЛТЛІНЕР 13 646,0 10 271,0 32,86 1,01 2,43
53 NGS 12 690,0 8 497,0 49,35 8,46 7,56
54 РАРИТЕТ 12 440,0 5 792,0 114,78 1,74 4,10

55
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

9 476,0 7 534,0 25,78 5,66 4,89

56 УЛЬТРА 9 345,0 2 050,0 355,85 5,69 5,17
57 ІНТЕР ЕКСПРЕС 6 129,0 5 508,0 11,27 4,96 5,72
58 МЕГА-ПОЛІС 5 795,0 8 229,0 -29,58 5,74 7,33
59 КВОРУМ 4 094,0 3 426,0 19,50 3,94 9,09
60 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 2 773,0 1 370,0 102,41 25,47 29,52
61 СПЕЙР 1 962,0 4 345,0 -54,84 23,43 26,64

Разом 15 016 306,7 15 332 724,3 -2,06 1,13 0,75

Страхові резерви

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії

Всього страхових виплат по страхуванню перестрахованню  
на 31.12.2020 р., тис.грн.
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1 УНІКА 1 226 589,0 485 571,4 646 793,3 3 874,1 90 350,2
2 ARX 1 027 706,9 178 178,0 738 789,9 9 173,7 101 565,3
3 УСГ 913 986,3 132 667,9 463 951,4 5 588,0 311 779,0
4 PZU УКРАЇНА 899 418,7 131 460,4 606 656,9 8 472,7 152 828,7
5 ТАС СГ 887 597,5 137 260,9 277 146,1 6 198,8 466 991,7
6 ІНГО 768 226,0 239 361,0 321 017,0 5 104,0 202 744,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 669 945,0 39 583,0 524 616,0 1 483,0 104 263,0
8 ПРОВІДНА 481 034,5 369 263,8 58 374,6 336,0 53 060,1
9 ВУСО 391 107,8 129 563,3 156 672,2 1 538,3 103 334,0

10 ОРАНТА 387 118,1 9 704,7 37 579,9 2 367,7 337 465,8
11 КНЯЖА 317 487,8 55 635,5 81 677,1 1 543,5 178 631,7
12 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 313 271,8 204 374,0 79 304,6 802,2 28 791,0
13 UPSK 306 591,1 53 123,8 46 382,1 1 369,5 205 715,7
14 УНІВЕРСАЛЬНА 298 369,8 76 573,4 188 108,2 89,9 33 598,3
15 КРАЇНА 271 241,0 177 865,1 39 944,0 740,9 52 691,0
16 АСКА 227 671,8 64 060,8 77 019,0 1 612,0 84 980,0
17 ПЕРША 215 428,4 9 941,2 30 755,7 4 489,2 170 242,3
18 Ю.Ес.Ай. 184 629,8 15 029,3 10 236,9 660,7 158 702,9
19 КРЕДО 176 068,0 102 163,0 3 744,0 0,0 70 161,0
20 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 154 181,2 3 905,7 130 675,7 1 867,6 17 732,2
21 АЛЬФА-ГАРАНТ 122 938,0 1 471,5 7 640,2 61,7 113 764,6
22 ЄВРОІНС УКРАЇНА 110 602,3 11 686,4 39 089,7 993,9 58 832,3
23 ALLIANZ УКРАЇНА 106 451,2 0,0 20 616,4 85 834,8 0,0
24 ЕТАЛОН 106 099,0 4 878,0 55 222,0 0,0 45 999,0
25 NGS 103 884,6 103 884,6 0,0 0,0 0,0
26 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 95 700,0 15 888,6 29 877,2 1 411,1 48 523,1
27 ГАРДІАН 95 693,4 11 973,8 28 656,1 1 226,8 53 836,7
28 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 94 395,0 46 711,0 43 137,0 1 202,0 3 345,0
29 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 93 925,0 16 442,2 4 928,5 46,1 72 508,2
30 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 93 382,0 45 296,2 29 216,6 765,3 18 103,9
31 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 83 912,6 0,0 83 912,6 0,0 0,0
32 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 72 262,0 58 199,0 13 617,0 446,0 0,0
33 БРОКБІЗНЕС 68 719,8 5 537,0 33 569,1 735,7 28 878,0
34 ГРАВЕ УКРАЇНА 66 664,2 1 263,9 47 031,5 463,4 17 905,4
35 УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 59 585,8 2 614,3 56 971,5 0,0 0,0
36 МЕГАПОЛІС СТ 53 902,3 28 781,1 22 461,4 2 659,8 0,0
37 UTICO 53 195,0 71,0 1 321,1 1 522,0 50 280,9
38 САЛАМАНДРА 49 863,0 10 676,0 15 124,0 325,0 23 738,0
39 ОБЕРІГ 44 279,9 13 526,6 8 730,5 274,7 21 748,1
40 ОМЕГА 42 711,2 19 841,9 4 216,5 0,0 18 652,8
41 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 39 828,0 949,5 1 803,7 112,4 36 962,4
42 АЛЬЯНС 38 876,0 4 341,0 34 292,0 243,0 0,0
43 КРОНА 34 532,2 32 957,3 1 493,5 81,4 0,0
44 ІНТЕР-ПОЛІС 32 483,5 17 848,5 194,8 0,0 14 440,2
45 МЕГА-ГАРАНТ 30 370,5 17,4 294,4 0,0 30 058,7
46 МЕГА-ПОЛІС 29 372,3 26 690,5 2 677,0 0,0 4,8
47 ІНТЕР ЕКСПРЕС 26 862,0 25 904,0 856,0 0,0 102,0
48 ТЕКОМ 26 325,4 6 064,1 19 961,3 300,0 0,0
49 МОТОР-ГАРАНТ 25 879,5 20 329,3 3 034,5 98,0 2 417,7
50 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 21 749,8 95,1 58,9 0,0 21 595,8
51 РАРИТЕТ 19 647,8 19 647,8 0,0 0,0 0,0
52 НІКО СТРАХУВАННЯ 15 685,7 2 764,3 12 198,0 723,4 0,0
53 ВАН КЛІК 13 869,0 472,0 1 740,0 55,0 11 602,0
54 ВЕЛТЛІНЕР 10 218,6 412,2 9 770,8 35,6 0,0
55 БУСІН 7 995,3 0,0 1 895,2 2 052,0 4 048,1
56 КВОРУМ 7 691,1 13,5 7 677,6 0,0 0,0
57 ІНТЕР-ПЛЮС 4 855,0 1 686,4 3 146,4 22,2 0,0
58 РЕСПЕКТ 4 723,3 776,9 3 946,4 0,0 0,0
59 УЛЬТРА 984,3 16,4 953,0 14,9 0,0
60 СПЕЙР 834,0 37,0 797,0 0,0 0,0
61 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 162,1 0,0 162,1 0,0 0,0

Разом 12 128 782,2 3 175 052,5 5 171 736,1 159 018,0 3 622 975,6

Страхові виплати за видами

Джерело: Insurance TOP
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Рівень виплат

№ 
п/п Назва компанії

Рівень виплат на 
31.12.2020 р., 

%

Рівень виплат на 
31.12.2019 р., 

%
Приріст, % 

Сума страхових 
виплат на 

31.12.2020 р.,  
тис. грн.

Сума страхових 
виплат на 

31.12.2019 р., 
тис. грн.

1
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

253,57 109,33 598,93 59 585,8 8 525,2

2 PZU УКРАЇНА 60,54 40,11 31,19 899 418,7 685 600,6
3 ГРАВЕ УКРАЇНА 57,38 54,84 5,69 66 664,2 63 077,9
4 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 57,36 34,27 81,89 93 925,0 51 637,0
5 ПРОВІДНА 57,19 63,64 -0,34 481 034,5 482 668,3

6
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

53,77 40,86 5,05 21 749,8 20 704,0

7 АЛЬФА-ГАРАНТ 51,75 26,36 51,97 122 938,0 80 896,0
8 КРАЇНА 49,27 49,18 27,96 271 241,0 211 967,0
9 УНІКА 49,15 78,48 -27,38 1 226 589,0 1 688 947,0

10 МЕГА-ПОЛІС 49,03 64,62 -14,63 29 372,3 34 405,0
11 УСГ 47,77 35,82 35,79 913 986,3 673 112,1
12 ПЕРША 47,70 42,77 -1,98 215 428,4 219 769,9
13 ALLIANZ УКРАЇНА 46,87 29,22 53,76 106 451,2 69 230,2
14 ІНГО 46,69 43,05 16,83 768 226,0 657 554,3
15 NGS 46,44 69,95 -39,22 103 884,6 170 922,4
16 ТАС СГ 43,79 40,05 22,10 887 597,5 726 963,1
17 ЕТАЛОН 42,73 23,19 22,85 106 099,0 86 366,1
18 САЛАМАНДРА 42,35 37,97 31,09 49 863,0 38 038,3
19 ОРАНТА 40,40 35,73 18,55 387 118,1 326 543,0
20 Ю.Ес.Ай. 40,34 61,14 0,95 184 629,8 182 897,5

21
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

39,61 30,59 -25,91 72 262,0 97 538,0

22 ІНТЕР-ПОЛІС 39,03 51,96 1,82 32 483,5 31 902,1
23 UPSK 38,98 28,78 45,71 306 591,1 210 412,4
24 КНЯЖА 38,54 39,39 -7,93 317 487,8 344 831,0
25 ОМЕГА 38,52 49,85 -19,57 42 711,2 53 102,4
26 ARX 38,35 43,05 3,82 1 027 706,9 989 846,0
27 ІНТЕР ЕКСПРЕС 37,80 45,81 -14,61 26 862,0 31 458,0
28 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 37,02 45,40 -14,26 95 700,0 111 614,0
29 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 36,33 49,40 2,65 83 912,6 81 750,2
30 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 36,29 30,68 27,11 669 945,0 527 071,0
31 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 35,05 35,84 17,91 154 181,2 130 763,6
32 БРОКБІЗНЕС 34,78 43,00 -24,35 68 719,8 90 844,4
33 ВУСО 33,65 28,84 32,73 391 107,8 294 653,3
34 НІКО СТРАХУВАННЯ 33,52 38,71 -0,54 15 685,7 15 771,6
35 ЄВРОІНС УКРАЇНА 32,13 45,09 -3,05 110 602,3 114 086,0
36 UTICO 31,61 29,92 0,35 53 195,0 53 010,0
37 ВЕЛТЛІНЕР 31,57 32,79 11,78 10 218,6 9 141,5

38
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

31,55 32,42 114,71 39 828,0 18 549,5

39 РАРИТЕТ 31,50 55,17 -44,53 19 647,8 35 421,0
40 УНІВЕРСАЛЬНА 31,28 54,46 -42,31 298 369,8 517 154,4
41 МЕГА-ГАРАНТ 31,18 21,42 38,60 30 370,5 21 912,9
42 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 30,66 43,94 -24,18 94 395,0 124 500,0
43 КРОНА 29,38 39,25 18,55 34 532,2 29 128,2

44
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

27,83 37,43 -2,59 93 382,0 95 861,0

45 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 27,23 30,58 4,10 313 271,8 300 935,5
46 ГАРДІАН 25,77 15,83 85,14 95 693,4 51 688,0
47 ВАН КЛІК 25,71 41,91 -35,96 13 869,0 21 655,8
48 АСКА 24,29 21,69 10,04 227 671,8 206 891,0
49 ОБЕРІГ 23,33 26,03 430,60 44 279,9 8 345,2
50 КРЕДО 22,65 19,06 15,05 176 068,0 153 033,4
51 МОТОР-ГАРАНТ 19,22 15,10 13,24 25 879,5 22 854,4
52 ТЕКОМ 15,89 36,90 -8,25 26 325,4 28 691,9
53 КВОРУМ 15,51 17,71 20,55 7 691,1 6 380,0
54 МЕГАПОЛІС СТ 11,31 9,54 161,31 53 902,3 20 628,0
55 ІНТЕР-ПЛЮС 10,91 5,80 125,08 4 855,0 2 157,0
56 РЕСПЕКТ 7,75 6,17 21,31 4 723,3 3 893,5
57 СПЕЙР 6,21 2,80 282,39 834,0 218,1
58 БУСІН 4,64 3,95 13,52 7 995,3 7 042,9
59 АЛЬЯНС 4,30 7,64 -18,10 38 876,0 47 466,0
60 УЛЬТРА 1,56 0,00 _ 984,3 0,0
61 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 0,20 0,58 -55,17 162,1 361,6

Разом 40,84 37,13 14,85 8 407 747,1 7 320 600,6

Джерело: Insurance TOP
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Вихідне перестрахування

Джерело: Insurance TOP

№ Назва компанії
Питома вага 

перестрахування у 
страхових платежах

Частка страхових 
платежів, належних 
перестраховикам на 

31.12.2020 р.,  
тис.грн.

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2020 р.,  
тис.грн.

1 АЛЬЯНС 75,90 686 268,0 904 158,0
2 УЛЬТРА 70,12 44 145,9 62 959,6
3 АСКА 66,59 624156,0 937 283,0
4 РЕСПЕКТ 66,45 40 525,7 60 984,7
5 БУСІН 60,99 105 140,8 172 379,8
6 УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 57,29 13 463,4 23 498,4
7 ALLIANZ УКРАЇНА 50,28 114 192,6 227 124,5
8 PZU УКРАЇНА 45,84 680 983,8 1 485 572,1
9 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 41,10 137 907,0 335 511,0

10 КВОРУМ 38,77 19 222,2 49 585,8
11 КРЕДО 36,45 283 353,0 777 444,0
12 КРОНА 35,23 41 409,1 117 523,7
13 МОТОР-ГАРАНТ 31,94 43 000,1 134 647,3
14 РАРИТЕТ 27,47 17 131,2 62 366,9
15 УСГ 27,43 524 811,9 1 913 206,3
16 КНЯЖА 27,30 224 892,8 823 700,4
17 ПЕРША 24,89 112 407,6 451 595,3
18 НІКО СТРАХУВАННЯ 24,62 11 520,9 46 798,9
19 ІНТЕР ЕКСПРЕС 23,56 16 738,0 71 057,0
20 ЄВРОІНС УКРАЇНА 23,04 79 327,6 344 239,3
21 ЕТАЛОН 20,76 51 539,0 248 296,0
22 ВЕЛТЛІНЕР 20,14 6 519,0 32 367,1
23 ОМЕГА 19,73 21 880,0 110 893,2
24 МЕГА-ПОЛІС 19,28 11 547,2 59 903,6
25 UTICO 19,00 31 970,0 168 280,0
26 ІНГО 18,77 308 865,0 1 645 452,0
27 ВУСО 18,36 213 458,0 1 162 345,8
28 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 17,53 323 613,0 1 846 062,0
29 СПЕЙР 17,30 2 321,4 13 421,0
30 ВАН КЛІК 16,35 8 822,0 53 941,0
31 АЛЬФА-ГАРАНТ 15,27 36 280,0 237 566,0
32 УНІВЕРСАЛЬНА 14,75 140 645,0 953 829,8
33 Ю.Ес.Ай. 13,69 62 665,5 457 702,9
34 NGS 13,25 29 648,3 223 702,3
35 УНІКА 12,88 321 343,0 2 495 571,0
36 ОБЕРІГ 12,60 23 908,9 189 758,7
37 ГАРДІАН 12,56 46 623,4 371 315,3
38 ТЕКОМ 10,31 17 090,7 165 715,5
39 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 9,04 27 832,0 307 865,0
40 БРОКБІЗНЕС 8,86 17 509,6 197 576,7
41 ГРАВЕ УКРАЇНА 7,61 8 846,5 116 189,4
42 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 6,28 10 287,0 163 750,0
43 ТАС СГ 5,76 116 749,2 2 026 920,0
44 ARX 5,56 148 913,9 2 680 022,1
45 ОРАНТА 5,40 51 719,4 958 163,7
46 МЕГА-ГАРАНТ 5,03 4 902,8 97 418,5
47 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 4,54 8 281,0 182 440,0
48 ІНТЕР-ПЛЮС 4,36 1 941,0 44 483,0
49 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 4,06 10 496,0 258 476,0
50 САЛАМАНДРА 3,21 3 783,0 117 749,0
51 ІНТЕР-ПОЛІС 2,73 2 275,4 83 220,0
52 КРАЇНА 2,35 12 960,0 550 500,0
53 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 2,16 1 737,7 80 456,8
54 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 1,61 3 710,1 230 990,3
55 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 1,56 18 002,0 1 150 657,1
56 UPSK 1,49 11 705,9 786 589,9
57 МЕГАПОЛІС СТ 0,81 3 873,3 476 507,1
58 ПРОВІДНА 0,42 3 515,6 841 115,9
59 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 0,12 148,0 126 232,2
60 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 0,11 483,1 439 925,5
61 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 0,01 4,8 40 452,2

Разом 18,95 5 949 014,3 31 395 459,6
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№ 
п/п Назва компанії

Всього страхових платежів по страхованню перестрахуванню  
на 31.12.2020 р., тис.грн.
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1 ARX 2 680 021,9 380 891,6 2 000 448,9 72 148,9 226 532,5
2 УНІКА 2 495 571,0 983 548,2 1 233 229,9 106 370,9 172 422,0
3 ТАС СГ 2 026 919,8 328 333,8 587 438,4 75 977,8 1 035 169,8
4 УСГ 1 913 206,1 251 529,7 1 062 888,7 69 715,3 529 072,4
5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 846 062,0 101 157,0 1 386 768,0 30 765,0 327 372,0
6 ІНГО 1 645 452,0 489 591,0 747 522,0 59 666,0 348 673,0
7 PZU УКРАЇНА 1 485 572,1 368 102,9 691 019,3 66 489,4 359 960,5
8 ВУСО 1 162 345,8 413 398,2 483 539,5 31 063,1 234 345,0
9 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 1 150 657,1 707 351,5 370 863,8 22 575,6 49 866,2

10 ОРАНТА 958 163,7 46 557,3 149 788,6 21 058,0 740 759,8
11 УНІВЕРСАЛЬНА 953 829,8 183 120,2 535 217,6 20 723,4 214 768,6
12 АСКА 937 283,0 90 074,0 703 235,0 26 761,0 117 213,0
13 АЛЬЯНС 904 158,0 8 935,0 799 593,0 61 732,0 33 898,0
14 ПРОВІДНА 841 115,9 654 231,8 97 850,2 4 651,4 84 382,5
15 КНЯЖА 823 700,5 193 001,4 178 235,7 13 157,6 439 305,8
16 UPSK 786 589,8 131 902,1 162 416,0 40 872,3 451 399,4
17 КРЕДО 777 444,0 544 735,0 49 006,0 933,0 182 770,0
18 КРАЇНА 550 500,0 325 290,9 82 951,3 7 503,7 134 754,1
19 МЕГАПОЛІС СТ 476 507,0 29 909,1 409 929,0 36 642,3 26,6
20 Ю.Ес.Ай. 457 702,8 04.03.20210 37 512,3 11 807,8 320 443,5
21 ПЕРША 451 595,3 31 673,7 88 390,3 46 283,1 285 248,2
22 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 439 925,5 15 856,5 390 061,3 2 818,4 31 189,3
23 ГАРДІАН 371 315,3 118 793,3 55 475,0 9 890,1 187 156,9
24 ЄВРОІНС УКРАЇНА 344 239,3 27 573,9 118 185,9 27 274,9 171 204,6

25
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

335 511,0 96 705,6 146 871,0 47 880,0 44 054,4

26 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 307 865,0 93 508,0 158 716,0 48 681,0 6 960,0
27 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 258 476,0 39 243,8 86 534,5 9 987,7 122 710,0
28 ЕТАЛОН 248 296,0 20 380,0 84 370,0 29 792,0 113 754,0
29 АЛЬФА-ГАРАНТ 237 566,0 5 945,9 42 289,1 6 430,0 182 901,0
30 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 230 990,3 104,1 230 881,2 5,0 0,0
31 ALLIANZ УКРАЇНА 227 124,5 0,0 168 372,6 57 994,3 757,6
32 NGS 223 702,3 223 507,1 59,2 37,9 98,1
33 БРОКБІЗНЕС 197 577,0 12 838,5 101 442,6 9 718,8 73 577,1
34 ОБЕРІГ 189 758,1 30 211,3 24 236,2 2 612,4 132 698,2

35
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

182 440,0 143 745,0 28 813,0 9 882,0 0,0

36 БУСІН 172 379,8 1 419,9 34 060,4 19 007,3 117 892,2
37 UTICO 168 280,0 1 697,0 56 698,0 3 829,0 106 056,0
38 ТЕКОМ 165 715,4 22 617,3 139 075,0 2 025,0 1 998,1
39 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 163 750,0 42 295,4 10 794,2 2 734,2 107 926,2
40 МОТОР-ГАРАНТ 134 647,3 55 223,0 32 450,2 831,3 46 142,8
41 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 126 232,0 4 239,7 9 523,2 1 502,9 110 966,2
42 САЛАМАНДРА 117 749,0 40 492,0 39 795,0 4 480,0 32 982,0
43 КРОНА 117 523,7 107 557,8 4 851,1 645,4 4 469,4
44 ГРАВЕ УКРАЇНА 116 189,3 6 836,6 80 143,1 2 455,4 26 754,2
45 ОМЕГА 110 893,1 34 351,7 44 904,6 4 399,3 27 237,5
46 МЕГА-ГАРАНТ 97 416,0 9 472,7 7 015,7 24,2 80 903,4
47 ІНТЕР-ПОЛІС 83 220,0 36 325,0 710,3 941,9 45 242,8
48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 80 456,8 79,0 70 278,1 10 007,7 92,0
49 ІНТЕР ЕКСПРЕС 71 057,0 46 822,0 8 979,0 12 938,0 2 318,0
50 УЛЬТРА 62 959,6 303,2 54 631,2 328,0 7 697,2
51 РАРИТЕТ 62 366,9 60 384,6 1 908,5 12,0 61,8
52 РЕСПЕКТ 60 984,7 2 949,4 56 992,4 537,5 505,4
53 МЕГА-ПОЛІС 59 903,6 31 374,0 16 325,0 183,6 12 021,0
54 ВАН КЛІК 53 941,0 2 468,0 14 999,0 731,0 35 743,0
55 КВОРУМ 49 585,8 265,1 49 320,2 0,5 0,0
56 НІКО СТРАХУВАННЯ 46 798,9 15 117,6 29 288,8 2 329,0 63,5
57 ІНТЕР-ПЛЮС 44 483,0 27 675,6 9 024,8 5 020,6 2 762,0
58 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 40 452,2 4 203,2 1 746,7 70,9 34 431,4
59 ВЕЛТЛІНЕР 32 367,0 5 111,5 22 581,4 2 649,6 2 024,5

60
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

23 498,4 4 045,7 19 196,4 256,3 0,0

61 СПЕЙР 13 421,0 10 477,4 1 223,4 1 650,4 69,8
Разом 31 395 455,4 7 665 551,8 14 310 666,8 1 169 493,1 8 161 804,5

Страхові платежі по видах

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії Приріст, % 

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2020 р.,  
тис.грн.

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2019 р.,  
тис.грн. 

1 ОБЕРІГ 491,99 189 758,7 32 054,4

2 УЛЬТРА 102,15 62 959,6 31 145,7

3 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 120,61 126 232,2 57 219,7

4 МЕГАПОЛІС СТ 120,37 476 507,1 216 234,0

5 ТЕКОМ 113,14 165 715,5 77 750,6

6 УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ 79,40 23 498,4 13 098,3

7 СПЕЙР 72,11 13 421,0 7 797,8

8 КРОНА 58,35 117 523,7 74 219,0

9 Ю.Ес.Ай. 52,99 457 702,9 299 165,6

10 АЛЬЯНС 45,45 904 158,0 621 613,0

11 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 39,59 230 990,3 165 479,0

12 КВОРУМ 37,64 49 585,8 36 027,0

13 ЄВРОІНС УКРАЇНА 36,07 344 239,3 252 990,9

14 ІНТЕР-ПОЛІС 35,55 83 220,0 61 396,3

15 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 31,02 335 511,0 256 080,0

16 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 28,93 80 456,8 62 403,7

17 КРАЇНА 27,72 550 500,0 431 018,0

18 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 20,57 439 925,5 364 875,5

19 ІНТЕР-ПЛЮС 19,63 44 483,0 37 183,1

20 САЛАМАНДРА 17,53 117 749,0 100 190,1

21 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 16,92 1 150 657,1 984 178,9

22 ARX 16,55 2 680 022,1 2 299 419,0

23 ВЕЛТЛІНЕР 16,11 32 367,1 27 875,9

24 УНІКА 15,96 2 495 571,0 2 152 170,0

25 НІКО СТРАХУВАННЯ 14,87 46 798,9 40 740,3

26 ВУСО 13,78 1 162 345,8 1 021 546,8

27 ГАРДІАН 13,71 371 315,3 326 536,0

28 МЕГА-ПОЛІС 12,52 59 903,6 53 238,3

29 ТАС СГ 11,67 2 026 920,0 1 815 100,6

30 ПРОВІДНА 10,90 841 115,9 758 412,1

31 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 8,67 163 750,0 150 685,7

32 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 8,66 307 865,0 283 337,7

33 ІНГО 7,72 1 645 452,0 1 527 517,7

34 UPSK 7,60 786 589,9 731 063,9

35 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7,46 1 846 062,0 1 717 883,0

36 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 5,13 258 476,0 245 871,0

37 ОРАНТА 4,85 958 163,7 913 872,8

38 ВАН КЛІК 4,40 53 941,0 51 668,6

39 ОМЕГА 4,10 110 893,2 106 529,6

40 ІНТЕР ЕКСПРЕС 3,47 71 057,0 68 672,0

41 УСГ 1,80 1 913 206,3 1 879 364,5

42 ГРАВЕ УКРАЇНА 1,01 116 189,4 115 026,4

43 УНІВЕРСАЛЬНА 0,44 953 829,8 949 632,9

44 АСКА -1,74 937 283,0 953 890,0

45 РАРИТЕТ -2,87 62 366,9 64 208,0

46 КРЕДО -3,18 777 444,0 802 998,8

47 БУСІН -3,21 172 379,8 178 099,7

48 РЕСПЕКТ -3,43 60 984,7 63 148,1

49 ALLIANZ УКРАЇНА -4,13 227 124,5 236 901,0

50 МЕГА-ГАРАНТ -4,79 97 416,0 102 314,5

51 UTICO -5,00 168 280,0 177 146,0

52 КНЯЖА -5,90 823 700,4 875 381,3

53 БРОКБІЗНЕС -6,47 197 576,7 211 249,2

54 NGS -8,45 223 702,3 244 356,3

55 МОТОР-ГАРАНТ -11,05 134 647,3 151 371,1

56 ПЕРША -12,11 451 595,3 513 842,3

57 PZU УКРАЇНА -13,08 1 485 572,1 1 709 187,5

58 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК -20,17 40 452,2 50 673,0

59 АЛЬФА-ГАРАНТ -22,60 237 566,0 306 917,0

60 ЕТАЛОН -33,34 248 296,0 372 490,7

61 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ -42,78 182 440,0 318 852,0

Разом 9,20 31 395 457,1 28 751 311,9

Темп приросту

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії
Сума чистих страхових 

платежів на 31.12.2020 р.,  
тис.грн.

Сума чистих страхових 
платежів на 

31.12.2019 р., тис.грн.
Приріст, % 

1 ARX 2 531 108,3 2 188 493,0 15,66
2 УНІКА 2 174 228,0 1 887 107,0 15,21
3 ТАС СГ 1 910 171,1 1 649 577,9 15,80
4 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 522 449,0 1 047 981,0 45,27
5 УСГ 1 388 394,4 1 491 369,3 -6,90
6 ІНГО 1 336 587,0 1 194 311,8 11,91
7 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 1 132 655,1 963 070,1 17,61
8 ВУСО 948 887,8 663 637,0 42,98
9 ОРАНТА 906 444,3 846 402,7 7,09

10 ПРОВІДНА 837 600,3 754 175,8 11,06
11 УНІВЕРСАЛЬНА 813 184,6 770 795,3 5,50
12 PZU УКРАЇНА 804 588,3 1 010 520,4 -20,38
13 UPSK 774 883,9 711 483,3 8,91
14 КНЯЖА 598 807,8 581 872,7 2,91
15 КРАЇНА 537 540,0 417 707,0 28,69
16 КРЕДО 494 091,0 464 272,1 6,42
17 МЕГАПОЛІС СТ 472 633,7 215 983,0 118,83
18 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 439 442,4 364 541,3 20,55
19 Ю.Ес.Ай. 395 037,2 292 876,7 34,88
20 ПЕРША 339 187,7 389 951,7 -13,02
21 ГАРДІАН 324 691,6 289 479,7 12,16
22 АСКА 313 127,1 342 176,0 -8,49
23 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 280 033,0 255 165,9 9,75
24 ЄВРОІНС УКРАЇНА 264 911,7 213 941,6 23,82
25 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 247 980,0 235 795,0 5,17
26 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 227 280,2 161 179,1 41,01
27 АЛЬЯНС 217 890,0 106 802,0 104,01
28 АЛЬФА-ГАРАНТ 201 286,0 276 088,0 -27,09
29 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 197 604,0 173 683,0 13,77
30 ЕТАЛОН 196 757,0 279 735,2 -29,66
31 NGS 194 054,0 222 151,3 -12,65
32 БРОКБІЗНЕС 180 067,1 194 181,2 -7,27

33
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

174 159,0 298 733,0 -41,70

34 ОБЕРІГ 165 849,1 26 584,6 523,85
35 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 153 463,0 138 845,3 10,53
36 ТЕКОМ 148 624,7 60 397,9 146,08
37 UTICO 136 310,0 151 208,0 -9,85
38 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 126 084,0 57 012,2 121,15
39 САЛАМАНДРА 113 966,0 86 024,4 32,48
40 ALLIANZ УКРАЇНА 112 932,1 107 250,0 5,30
41 ГРАВЕ УКРАЇНА 107 342,9 106 888,8 0,42
42 МЕГА-ГАРАНТ 92 515,0 98 398,6 -5,98
43 МОТОР-ГАРАНТ 91 647,2 78 421,6 16,86
44 ОМЕГА 89 013,1 92 374,0 -3,64
45 ІНТЕР-ПОЛІС 80 944,6 59 192,7 36,75
46 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 78 719,1 61 396,5 28,21
47 КРОНА 76 114,6 51 932,0 46,57
48 БУСІН 67 239,0 78 680,4 -14,54
49 ІНТЕР ЕКСПРЕС 54 319,0 52 377,0 3,71
50 МЕГА-ПОЛІС 48 356,4 44 191,0 9,43
51 РАРИТЕТ 45 235,7 50 932,0 -11,18
52 ВАН КЛІК 45 120,0 38 947,1 15,85
53 ІНТЕР-ПЛЮС 42 542,0 28 051,0 51,66
54 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 40 447,4 50 668,2 -20,17
55 НІКО СТРАХУВАННЯ 35 277,9 31 485,8 12,04
56 КВОРУМ 30 363,6 21 010,0 44,52
57 ВЕЛТЛІНЕР 25 847,8 23 755,0 8,81
58 РЕСПЕКТ 20 459,0 23 017,7 -11,12
59 УЛЬТРА 18 813,6 20 572,6 -8,55
60 СПЕЙР 11 099,6 7 230,3

61
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

10 034,8 6 465,4 55,21

Разом 25 446 443,8 22 608 550,2 12,55

Чисті страхові платежі

Джерело: Insurance TOP
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№ Назва компанії
Премії по прямому 
страховування за  

12 міс. 2020 р., тис.грн. 

Премії по прямому 
страховування за  

12 міс. 2019 р., тис.грн. 

Темп 
росту, %

1 ARX 2 678 579,8 2 298 621,0 116,53
2 УНІКА 2 486 673,0 2 142 588,0 116,06
3 ТАС СГ 1 961 688,5 1 736 081,3 113,00
4 УСГ 1 907 890,4 1 870 115,8 102,02
5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 845 593,0 1 716 392,0 107,53
6 ІНГО 1 592 387,0 1 451 676,2 109,69
7 PZU УКРАЇНА 1 463 253,7 1 703 751,1 85,88
8 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 1 139 894,5 977 516,8 116,61
9 ВУСО 1 125 813,2 941 245,5 119,61

10 УНІВЕРСАЛЬНА 952 161,9 946 699,6 100,58
11 ОРАНТА 922 067,9 875 764,4 105,29
12 АСКА 899 106,0 908 267,0 98,99
13 АЛЬЯНС 884 005,0 599 856,0 147,37
14 ПРОВІДНА 840 894,0 757 965,3 110,94
15 КНЯЖА 822 807,8 874 716,9 94,07
16 UPSK 786 329,7 729 329,2 107,82
17 КРЕДО 777 412,0 802 936,9 96,82
18 КРАЇНА 548 006,0 428 595,0 127,86
19 МЕГАПОЛІС СТ 465 731,9 214 035,0 217,60
20 Ю.Ес.Ай. 457 564,4 299 064,0 153,00
21 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 439 925,5 364 875,5 120,57
22 ПЕРША 406 876,5 432 227,2 94,13
23 ГАРДІАН 369 645,3 326 404,7 113,25
24 ЄВРОІНС УКРАЇНА 343 282,6 251 529,8 136,48
25 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 334 821,0 255 510,0 131,04
26 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 279 652,0 263 989,6 105,93
27 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 253 066,2 238 894,4 105,93
28 ЕТАЛОН 248 099,0 372 395,7 66,62
29 АЛЬФА-ГАРАНТ 236 324,0 305 641,0 77,32
30 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 230 990,3 165 479,0 139,59
31 NGS 223 702,3 244 356,3 91,55
32 ALLIANZ УКРАЇНА 219 080,3 236 189,6 92,76
33 БРОКБІЗНЕС 194 425,2 204 612,1 95,02
34 ОБЕРІГ 189 753,1 32 054,4 591,97

35
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

182 440,0 318 852,0 57,22

36 ТЕКОМ 164 556,3 77 077,1 213,50
37 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 163 750,0 150 685,7 108,67
38 БУСІН 136 406,4 132 100,3 103,26
39 UTICO 135 505,0 137 361,0 98,65
40 МОТОР-ГАРАНТ 134 441,0 150 341,1 89,42
41 МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 126 046,0 57 003,6 221,12
42 КРОНА 117 273,8 74 052,8 158,37
43 САЛАМАНДРА 116 739,0 95 675,4 122,02
44 ГРАВЕ УКРАЇНА 116 189,4 115 026,4 101,01
45 ОМЕГА 110 813,2 106 429,9 104,12
46 МЕГА-ГАРАНТ 97 416,0 102 314,5 95,21
47 ІНТЕР-ПОЛІС 83 212,8 61 396,3 135,53
48 ІНТЕР ЕКСПРЕС 71 023,0 68 665,1 103,43
49 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 69 428,3 62 403,6 111,26
50 УЛЬТРА 62 367,8 5 736,7 1 087,17
51 РАРИТЕТ 62 366,9 64 206,0 97,14
52 РЕСПЕКТ 60 724,8 61 510,6 98,72
53 МЕГА-ПОЛІС 59 176,6 53 088,1 111,47
54 ВАН КЛІК 50 241,0 42 804,6 117,37
55 КВОРУМ 49 585,8 36 027,0 137,64
56 НІКО СТРАХУВАННЯ 45 285,7 39 996,5 113,22
57 ІНТЕР-ПЛЮС 43 998,0 36 934,0 119,13
58 ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК 40 452,2 50 673,0 79,83
59 ВЕЛТЛІНЕР 31 290,2 26 153,1 119,64

60
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

23 498,2 13 098,3 179,40

61 СПЕЙР 13 380,0 7 797,8 171,59

Разом 30 895 110,4 28 116 786,8 109,88

Пряме страхування

Джерело: Insurance TOP
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Питома вага перестрахування

№ 
п/п Назва компанії

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2020 р., 
тис.грн.

Сума страхових 
платежів на 

31.12.2019 р., 
тис.грн. 

Приріст, % 

Частка страхових 
платежів, належних 
перестраховикам на 

31.12.2020 р.,  
тис.грн.

Питома вага 
перестрахування 

у страхових 
платежах

1 ARX 2 680 022,1 2 299 419,0 16,55 148 913,9 5,56
2 УНІКА 2 495 571,0 2 152 170,0 15,96 321 343,0 12,88
3 ТАС СГ 2 026 920,0 1 815 100,6 11,67 116749,2 5,76
4 УСГ 1 913 206,3 1 879 364,5 1,80 524 811,9 27,43
5 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 846 062,0 1 717 883,0 7,46 323 613,0 17,53
6 ІНГО 1 645 452,0 1 527 517,7 7,72 308 865,0 18,77
7 PZU УКРАЇНА 1 485 572,1 1 709 187,5 -13,08 680 983,8 45,84
8 ВУСО 1 162 345,8 1 021 546,8 13,78 213 458,0 18,36
9 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 1 150 657,1 984 178,9 16,92 18 002,0 1,56

10 ОРАНТА 958 163,7 913 872,8 4,85 51 719,4 5,40
11 УНІВЕРСАЛЬНА 953 829,8 949 632,9 0,44 140 645,0 14,75
12 АСКА 937 283,0 953 890,0 -1,74 624 156,0 66,59
13 АЛЬЯНС 904 158,0 621 613,0 45,45 686 268,0 75,90
14 ПРОВІДНА 841 115,9 758 412,1 10,90 3 515,6 0,42
15 КНЯЖА 823 700,4 875 381,3 -5,90 224 892,8 27,30
16 UPSK 786 589,9 731 063,9 7,60 11 705,9 1,49
17 КРЕДО 777 444,0 802 998,8 -3,18 283 353,0 36,45
18 КРАЇНА 550 500,0 431 018,0 27,72 12 960,0 2,35
19 МЕГАПОЛІС СТ 476 507,1 216 234,0 120,37 3 873,3 0,81
20 Ю.Ес.Ай. 457 702,9 299 165,6 52,99 62 665,5 13,69
21 ПЕРША 451 595,3 513 842,3 -12,11 112 407,6 24,89
22 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 439 925,5 364 875,5 20,57 483,1 0,11
23 ГАРДІАН 371 315,3 326 536,0 13,71 46 623,4 12,56
24 ЄВРОІНС УКРАЇНА 344 239,3 252 990,9 36,07 79 327,6 23,0

25
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

335 511,0 256 080,0 31,02 137 907,0 41,1

26 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 307 865,0 283 337,7 8,66 27 832,0 9,0
27 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 258 476,0 245 871,0 5,13 10 496,0 4,1
28 ЕТАЛОН 248 296,0 372 490,7 -33,34 51 539,0 20,76
29 АЛЬФА-ГАРАНТ 237 566,0 306 917,0 -22,60 36 280,0 15,27
30 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 230 990,3 165 479,0 39,59 3 710,1 1,6
31 ALLIANZ УКРАЇНА 227 124,5 236 901,0 -4,13 114 192,6 50,3
32 NGS 223 702,3 244 356,3 -8,45 29 648,3 13,3
33 БРОКБІЗНЕС 197 576,7 211 249,2 -6,47 17 509,6 8,9
34 ОБЕРІГ 189 758,7 32 054,4 491,99 23 908,9 12,6

35
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

182 440,0 318 852,0 -42,78 8 281,0 4,54

36 БУСІН 172 379,8 178 099,7 -3,21 105 140,8 61,0
37 UTICO 168 280,0 177 146,0 -5,00 31 970,0 19,0
38 ТЕКОМ 165 715,5 77 750,6 113,14 17 090,7 10,31
39 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 163 750,0 150 685,7 8,67 10 287,0 6,28
40 МОТОР-ГАРАНТ 134 647,3 151 371,1 -11,05 43 000,1 31,94

41
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

126 232,2 57 219,7 120,61 148,0 0,12

42 САЛАМАНДРА 117 749,0 100 190,1 17,53 3 783,0 3,21
43 КРОНА 117 523,7 74 219,0 58,35 41 409,1 35,23
44 ГРАВЕ УКРАЇНА 116 189,4 115 026,4 1,01 8 846,5 7,61
45 ОМЕГА 110 893,2 106 529,6 4,10 21 880,0 19,73
46 МЕГА-ГАРАНТ 97 416,0 102 314,5 -4,79 4 902,8 5,03
47 ІНТЕР-ПОЛІС 83 220,0 61 396,3 35,55 2 275,4 2,73
48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 80 456,8 62 403,7 28,93 1 737,7 2,16
49 ІНТЕР ЕКСПРЕС 71 057,0 68 672,0 3,47 16 738,0 23,56
50 УЛЬТРА 62 959,6 31 145,7 102,15 44 145,9 70,12
51 РАРИТЕТ 62 366,9 64 208,0 -2,87 17 131,2 27,47
52 РЕСПЕКТ 60 984,7 63 148,1 -3,43 40 525,7 66,45
53 МЕГА-ПОЛІС 59 903,6 53 238,3 12,52 11 547,2 19,28
54 ВАН КЛІК 53 941,0 51 668,6 4,40 8 822,0 16,35
55 КВОРУМ 49 585,8 36 027,0 37,64 19 222,2 38,77
56 НІКО СТРАХУВАННЯ 46 798,9 40 740,3 14,87 11 520,9 24,62
57 ІНТЕР-ПЛЮС 44 483,0 37 183,1 19,63 1 941,0 4,36

58
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

40 452,2 50 673,0 -20,17 4,8 0,01

59 ВЕЛТЛІНЕР 32 367,1 27 875,9 16,11 6 519,0 20,14

60
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

23 498,4 13 098,3 79,40 13 463,4 57,29

61 СПЕЙР 13 421,0 7 797,8 72,11 2 321,4 17,30
Разом 31 395 457,1 28 751 311,9 9,20 5 949 014,3 18,95
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, 

%

Рівень  
перестрахування, 

%

1 УНІКА 696 199,7 27,90 12,10 396 771,6 56,99 3,31
2 ПРОВІДНА 602 601,5 71,64 24,54 364 673,8 60,52 0,00
3 ІНГО 440 607,0 26,78 33,76 230 910,0 52,41 12,79
4 ARX 348 788,2 13,01 21,58 161 893,9 46,42 5,08
5 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 334 516,7 29,07 25,67 196 352,6 58,70 0,23
6 NGS 223 326,5 99,83 -7,77 103 863,6 46,51 13,27
7 УСГ 222 377,0 11,62 0,00 130 884,0 58,86 0,00
8 КРАЇНА 208 293,8 37,84 21,88 133 087,4 63,89 0,00
9 ТАС СГ 202 245,6 9,98 58,44 113 584,9 56,16 0,00

10 PZU УКРАЇНА 166 133,8 11,18 18,72 89 195,1 53,69 54,66
11 КНЯЖА 116 153,2 14,10 53,68 47 487,5 40,88 0,00
12 UPSK 105 988,4 13,47 20,11 50 701,4 47,84 0,00
13 УНІВЕРСАЛЬНА 105 939,4 11,11 -3,40 55 571,8 52,46 0,00

14
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

94 187,4 28,07 44,39 45 261,1 48,05 0,00

15 КРОНА 93 371,5 79,45 121,25 32 744,7 35,07 30,09
16 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 91 515,0 29,73 -11,52 46 696,0 51,03 0,00
17 АСКА 81 678,0 8,71 39,85 61 291,8 75,04 0,00
18 ВУСО 78 264,9 6,73 28,78 44 825,8 57,27 26,75

19
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

73 017,0 3,96 24,63 30 903,0 42,32 6,85

20 РАРИТЕТ 59 999,1 96,20 -1,89 19 607,6 32,68 28,55
21 МОТОР-ГАРАНТ 52 954,9 39,33 20,26 20 103,1 37,96 0,00
22 ІНТЕР ЕКСПРЕС 46 123,0 64,91 0,49 25 761,0 55,85 22,31
23 САЛАМАНДРА 37 865,0 32,16 5,80 10 535,0 27,82 0,00
24 ІНТЕР-ПОЛІС 36 105,3 43,39 0,00 17 811,6 49,33 5,50

25
ПРОСТО-
СТРАХУВАННЯ

34 001,6 13,15 19,75 15 428,1 45,37 0,00

26 МЕГА-ПОЛІС 31 324,0 52,29 -13,87 26 678,0 85,17 20,01
27 МЕГАПОЛІС СТ 28 995,5 6,09 -31,34 28 781,1 99,26 0,00
28 ОБЕРІГ 27 995,3 14,75 115,37 13 169,9 47,04 13,46
29 ОМЕГА 27 642,0 24,93 28,87 19 713,2 71,32 9,55

30
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

27 203,0 16,61 54,59 13 224,5 48,61 32,13

31 ЄВРОІНС УКРАЇНА 23 306,1 6,77 117,39 11 488,9 49,30 0,00
32 ОРАНТА 22 527,7 2,35 66,64 1 862,2 8,27 0,00
33 ТЕКОМ 21 381,4 12,90 2 329,98 5 912,5 27,65 0,00

34
ЕКСПРЕС 
СТРАХУВАННЯ

8 450,7 1,92 -1,50 3 905,7 46,22 0,00

35 БРОКБІЗНЕС 7 889,2 3,99 5,05 4 489,7 56,91 0,00
36 АЛЬЯНС 6 520,0 0,72 83,15 3 917,0 60,08 21,23
37 ІНТЕР-ПЛЮС 5 786,0 13,01 -11,89 781,2 13,50 3,12
38 Ю.Ес.Ай. 5 641,6 1,23 946,68 3 481,5 61,71 0,00
39 ЕТАЛОН 5 173,0 2,08 6,43 3 508,0 67,81 39,16
40 КРЕДО 4 639,0 0,60 16,14 6 321,0 136,26 18,50

41
УКРАЇНСЬКА 
АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

4 045,5 17,22 0,00 2 614,3 64,62 0,00

42 ПЕРША 2 692,5 0,60 -18,09 3 265,6 121,29 0,00
43 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 533,0 1,07 1,32 1 234,4 48,73 0,00
44 ГРАВЕ УКРАЇНА 2 151,9 1,85 69,40 588,7 27,36 0,00
45 ГАРДІАН 1 582,1 0,43 72,77 575,8 36,39 0,00
46 РЕСПЕКТ 1 427,9 2,34 0,00 679,4 47,58 0,00
47 ВЕЛТЛІНЕР 1 045,7 3,23 38,91 108,4 10,37 0,00
48 НІКО СТРАХУВАННЯ 245,4 0,52 -30,56 76,6 31,21 0,00
49 UTICO 245,0 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
50 МЕГА-ГАРАНТ 26,6 0,03 -58,95 0,0 0,00 0,00

Разом 4 822 735,2 15,36 28,73 2 602 326,6 53,96 6,79

ТОП на ринку добровільного медичного страхування за 12 місяців 2020 р.

Джерело: Insurance TOP
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень  
перестраху-

вання, %

1 КРЕДО 497 259,0 64,0 -14,9 95 642,0 19,2 46,0
2 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 146 683,1 12,8 3,2 2 167,2 1,5 0,8
3 УНІКА 134 358,0 5,4 55,8 28 179,8 21,0 0,1
4 УНІВЕРСАЛЬНА 57 290,6 6,0 -27,7 14 697,5 25,7 0,5
5 PZU УКРАЇНА 56 056,9 3,8 -50,7 1 798,6 3,2 0,4
6 ІНГО 38 169,0 2,3 374,9 5 588,0 14,6 9,7
7 ГАРДІАН 30 667,9 8,3 205,4 888,0 2,9 5,5

8
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

22 718,0 12,5 -40,2 270,0 1,2 1,8

9 ВУСО 20 604,6 1,8 -45,6 315,0 1,5 1,0
10 ТАС СГ 18 682,7 0,9 17,0 2 042,5 10,9 0,2
11 UPSK 17 237,1 2,2 60,2 892,3 5,2 0,1

12
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

15 927,0 0,9 1,1 496,0 3,1 6,4

13 ОРАНТА 10 617,1 1,1 -24,5 2 095,3 19,7 0,0
14 ПРОВІДНА 8 432,9 1,0 -0,3 802,3 9,5 0,1
15 УСГ 8 032,9 0,4 0,0 304,3 3,8 9,5

16
ЕКСПРЕС 
СТРАХУВАННЯ

7 405,8 1,7 -44,3 0,0 0,0 0,1

17 МЕГА-ГАРАНТ 6 537,2 6,7 -36,9 17,4 0,3 2,3
18 Ю.Ес.Ай. 5 979,8 1,3 35,0 172,9 2,9 0,2
19 КРАЇНА 5 806,0 1,1 -7,3 1 603,1 27,6 0,1
20 КНЯЖА 4 918,5 0,6 -20,5 329,4 6,7 4,6
21 ОМЕГА 4 486,7 4,05 195,61 21,2 0,47 0,00
22 КРОНА 3 732,4 3,18 44,91 9,3 0,25 83,11

23
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

3 726,4 2,28 -10,63 782,6 21,00 0,18

24
МІЖНАРОДНА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

3 569,6 2,83 28,69 130,6 3,66 0,00

25
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

3 566,1 8,82 -22,70 14,6 0,41 0,00

26 ЄВРОІНС УКРАЇНА 3 538,9 1,03 79,82 106,8 3,02 7,39
27 БРОКБІЗНЕС 3 052,1 1,54 -31,30 598,0 19,59 0,00
28 ARX 2 850,6 0,11 -12,91 467,7 16,41 0,69
29 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 2 528,6 0,98 -11,43 219,0 8,66 0,24
30 ЕТАЛОН 2 325,0 0,94 -6,95 14,0 0,60 0,95

31
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

2 105,4 0,63 -2,50 26,5 1,26 1,14

32 ПЕРША 2 035,0 0,45 -23,06 114,3 5,62 0,18
33 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 1 847,0 0,60 23,02 15,0 0,81 0,43
34 АСКА 1 599,0 0,17 -42,23 255,0 15,95 1,43
35 БУСІН 1 419,9 0,82 95,63 0,0 0,00 37,61
36 ВЕЛТЛІНЕР 1 368,8 4,23 36,73 35,7 2,61 10,96
37 НІКО СТРАХУВАННЯ 1 226,3 2,62 -55,36 31,5 2,57 0,00
38 САЛАМАНДРА 1 068,0 0,91 -5,18 37,0 3,46 0,00
39 РЕСПЕКТ 1 021,6 1,68 0,00 7,4 0,72 0,00
40 МЕГАПОЛІС СТ 913,6 0,19 -18 372,00 0,0 0,00 0,00
41 ГРАВЕ УКРАЇНА 805,5 0,69 -46,60 88,0 10,92 2,23
42 ТЕКОМ 702,1 0,42 -46,76 25,9 3,69 0,00
43 АЛЬФА-ГАРАНТ 663,0 0,28 -20,22 5,0 0,75 0,03
44 АЛЬЯНС 628,0 0,07 -30,84 2,0 0,32 34,87
45 МОТОР-ГАРАНТ 529,5 0,39 -52,64 175,9 33,22 0,00
46 ІНТЕР-ПЛЮС 501,8 1,13 -78,48 45,7 9,11 6,84
47 UTICO 464,0 0,28 31,82 15,0 3,23 0,00
48 ОБЕРІГ 376,1 0,20 -37,69 27,8 7,39 0,00
49 СПЕЙР 272,0 2,03 0,00 10,0 3,68 0,00
50 КВОРУМ 265,1 0,53 0,42 13,5 5,09 0,00
Разом 1 167 332,1 3,72 -7,50 161 696,7 13,85 20,81

ТОП на ринку добровільного страхування від нещасних випадків за 12 місяців 2020 р.

Джерело: Insurance TOP
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№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 
платежів, 

%

Сума 
страхових 
виплат, 
тис.грн.

Рівень 
виплат, 

%

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 ARX 1 611 619,7 60,13 18,08 669 305,4 41,53 0,62

2 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 032 341,0 55,92 23,83 429 404,0 41,60 9,56

3 УНІКА 807 164,1 32,34 5,74 300 611,3 37,24 0,77

4 УСГ 579 986,7 30,31 0,00 342 828,2 59,11 0,98

5 ТАС СГ 453 064,0 22,35 27,86 269 489,1 59,48 0,64

6 УНІВЕРСАЛЬНА 446 934,2 46,86 20,31 158 712,0 35,51 1,35

7 ІНГО 428 281,0 26,03 3,36 234 206,0 54,69 1,04

8 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 386 434,1 87,84 23,93 130 587,1 33,79 0,00

9 PZU УКРАЇНА 382 931,0 25,78 0,30 187 477,1 48,96 74,18

10 ВУСО 309 321,1 26,61 12,43 129 532,5 41,88 29,56

11 ВіДі - СТРАХУВАННЯ 229 805,2 99,49 40,23 83 912,6 36,51 1,55

12 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 156 914,8 13,64 54,37 74 033,7 47,18 1,50

13 КНЯЖА 155 484,5 18,88 9,85 79 964,0 51,43 1,12

14 UPSK 107 339,3 13,65 45,06 42 800,7 39,87 0,79

15 ПРОВІДНА 89 739,4 10,67 0,74 57 180,6 63,72 1,42

16 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 86 569,0 28,12 19,16 39 756,0 45,92 2,16

17 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 78 715,8 30,45 0,63 29 674,8 37,70 2,71

18 БРОКБІЗНЕС 76 140,1 38,54 -5,35 33 376,6 43,84 0,53

19 ЄВРОІНС УКРАЇНА 75 222,2 21,85 9,46 37 265,2 49,54 19,12

20 КРАЇНА 74 265,5 13,49 13,72 39 583,4 53,30 11,15

21 ГРАВЕ УКРАЇНА 66 778,2 57,47 6,88 45 139,7 67,60 3,64

22 ПЕРША 63 868,9 14,14 13,24 30 268,2 47,39 25,85

23 АСКА 62 411,0 6,66 0,90 32 344,0 51,82 12,61

24 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 59 722,4 17,80 -1,52 28 352,4 47,47 48,94

25 ОРАНТА 57 582,9 6,01 21,84 26 997,2 46,88 1,09

26 АЛЬФА-ГАРАНТ 40 482,9 17,04 -57,87 7 618,0 18,82 11,38

27 АЛЬЯНС 36 515,0 4,04 8,80 15 979,0 43,76 21,43

28 ТЕКОМ 31 372,9 18,93 7,41 15 913,0 50,72 21,78

29 ГАРДІАН 29 122,9 7,84 41,72 0,0 0,00 39,50

30 НІКО СТРАХУВАННЯ 27 607,1 58,99 16,71 12 187,4 44,15 40,53

31 САЛАМАНДРА 25 409,0 21,58 33,34 15 084,0 59,36 0,25

32 ВЕЛТЛІНЕР 20 595,3 63,63 9,92 9 725,8 47,22 18,02

33 ОБЕРІГ 13 947,4 7,35 161,16 5 696,7 40,84 0,00

34 ЕТАЛОН 11 798,0 4,75 189,83 2 404,0 20,38 26,24

35 МЕГАПОЛІС СТ 10 893,3 2,29 1 781,40 6 270,6 57,56 4,59

36 Ю.Ес.Ай. 8 263,1 1,81 52,16 4 916,8 59,50 38,26

37 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 7 879,0 4,81 0,64 4 320,3 54,83 5,48

38 ОМЕГА 7 504,7 6,77 -3,46 3 785,9 50,45 30,03

39 ІНТЕР-ПЛЮС 6 158,3 13,84 52,84 3 136,7 50,93 28,67

40 УЛЬТРА 5 741,9 9,12 0,00 523,1 9,11 16,48

41 МОТОР-ГАРАНТ 5 456,2 4,05 305,00 3 034,5 55,62 21,60

42
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

5 413,9 23,04 0,00 2 233,0 41,25 51,95

43 РЕСПЕКТ 5 130,7 8,41 0,00 1 859,2 36,24 23,37

44 МЕГА-ПОЛІС 4 929,0 8,23 -16,60 2 677,0 54,31 0,00

45 КРЕДО 3 609,0 0,46 50,35 2 928,0 81,13 17,29

46 ВАН КЛІК 3 578,0 6,63 -51,95 1 717,0 47,99 28,23

47 UTICO 3 383,0 2,01 0,86 961,1 28,41 20,50

48 ALLIANZ УКРАЇНА 3 056,3 1,35 818,91 1 234,1 40,38 0,00

49 МЕГА-ГАРАНТ 2 876,4 2,95 -16,62 292,3 10,16 49,09

50 КРОНА 2 723,6 2,32 29,64 1 493,5 54,84 38,59

Разом 8 206 480,5 26,14 24,31 3 663 652,8 44,64 8,19

ТОП на ринку КАСКО за 12 місяців 2020 р.

Джерело: Insurance TOP
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ТОП25 на ринку добровільного страхування на випадок хвороби за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага виду 
у портфелі стра-

ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 217 754,5 18,9 13,8 864,5 0,4 0,0
2 УНІКА 143 097,5 5,7 183,1 52 596,6 36,8 0,0
3 ВУСО 139 486,9 12,0 142,5 41 995,4 30,1 20,6
4 КРАЇНА 110 069,9 20,0 216,2 43 163,8 39,2 0,0
5 КРЕДО 42 837,0 5,5 -40,8 200,0 0,5 49,8
6 ТАС СГ 23 280,2 1,2 43,2 1 218,5 5,2 0,0
7 Ю.Ес.Ай. 14 018,9 3,1 93 359,3 1 590,2 11,3 0,0
8 ГАРДІАН 11 994,4 3,2 421,6 1 433,8 12,0 0,0
9 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 11 366,0 6,9 159,0 2 435,1 21,4 5,5

10 ПРОВІДНА 8 344,9 1,0 1 021,0 255,1 3,1 0,0
11 PZU УКРАЇНА 5 388,1 0,4 -57,2 406,8 7,6 0,0
12 ОРАНТА 4 627,1 0,5 4 208,3 215,9 4,7 0,0
13 УНІВЕРСАЛЬНА 4 507,6 0,5 312,7 435,6 9,7 0,0
14 КРОНА 3 697,7 3,2 65,2 0,0 0,0 38,7
15 МЕГА-ГАРАНТ 2 866,4 2,9 -74,0 0,0 0,0 7,0
16 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 2 372,0 0,1 22,1 4 871,0 205,4 0,0
17 UPSK 2 356,6 0,3 -32,4 477,4 20,3 0,0
18 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 095,0 0,9 3 074,2 3,1 0,2 0,0
19 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 1 774,0 0,69 25 988,24 0,0 0,00 0,00
20 УСГ 1 413,3 0,07 0,00 157,5 11,14 0,00
21 ОБЕРІГ 1 210,6 0,64 768,44 118,9 9,82 0,00
22 ВЕЛТЛІНЕР 1 155,0 3,57 144 275,00 139,5 12,08 0,00
23 АСКА 958,0 0,10 -20,89 199,0 20,77 0,00
24 САЛАМАНДРА 892,0 0,76 -44,70 0,0 0,00 0,00
25 ОМЕГА 744,3 0,67 1 185,49 14,0 1,88 0,00

Разом 763 101,7 2,43 62,64 154 805,3 20,29 6,93

ТОП10 на ринку добровільного страхування водного транспорту за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.

грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 МЕГАПОЛІС СТ 9 253,6 1,94 21,15 304,5 3,29 0,00
2 УСГ 7 539,4 0,39 0,00 3 414,7 45,29 14,28
3 УНІКА 2 625,4 0,11 54,47 0,0 0,00 38,14
4 ІНГО 2 128,0 0,13 30,51 0,0 0,00 24,39
5 ТЕКОМ 1 188,9 0,72 -27,35 0,0 0,00 26,65
6 ПЕРША 1 045,2 0,23 33,16 0,0 0,00 67,78
7 АЛЬЯНС 977,0 0,11 -35,30 0,0 0,00 35,01
8 НІКО СТРАХУВАННЯ 648,3 1,39 161 975,00 0,0 0,00 13,34
9 UPSK 567,8 0,07 1 352,17 0,0 0,00 15,13

10 БРОКБІЗНЕС 318,2 0,16 -34,54 0,0 0,00 42,24
Разом 26291,8 0,01 1 509,09 33,0 18,64 11,30

ТОП10 на ринку добровільного страхування відповідальності  
власників водного транспорту за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.

грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхуван-

ня, %

1 УСГ 6 220,4 0,33 0,00 0,0 0,00 11,97
2 ІНГО 721,0 0,04 -27,55 0,0 0,00 53,40
3 КРАЇНА 409,7 0,07 586,26 0,0 0,00 6,05
4 АЛЬЯНС 402,0 0,04 66,12 0,0 0,00 101,74
5 UPSK 242,5 0,03 247,92 0,0 0,00 54,80
6 БРОКБІЗНЕС 151,0 0,08 -10,97 0,0 0,00 42,91
7 ТЕКОМ 93,0 0,06 3,68 0,0 0,00 0,00
8 ПРОВІДНА 69,1 0,01 -62,93 0,0 0,00 0,87
9 PZU УКРАЇНА 65,2 0,00 48,86 0,0 0,00 6,90

10 ПЕРША 47,2 0,01 0,00 0,0 0,00 56,78
Разом 8 591,1 0,03 276,29 0,0 0,00 21,01

Джерело: Insurance TOP
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ТОП на ринку ОСАЦВ за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 
платежів, 

%

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень 
перестра-

хування, %

1 ТАС СГ 716 400,7 35,34 18,51 328 963,5 45,92 0,00

2 ОРАНТА 608 138,1 63,47 15,40 246 472,3 40,53 0,00

3 UPSK 406 829,4 51,72 -1,71 205 217,2 50,44 1,62

4 КНЯЖА 321 130,6 38,99 27,35 142 844,8 44,48 46,38

5 Ю.Ес.Ай. 266 553,4 58,24 1,88 158 677,6 59,53 0,00

6 PZU УКРАЇНА 255 201,7 17,18 19,60 116 251,5 45,55 37,12

7 ARX 218 765,9 8,16 30,36 101 429,4 46,36 0,23

8 ВУСО 201 398,8 17,33 -3,90 103 195,7 51,24 0,07

9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 195 313,0 10,58 17,75 102 775,0 52,62 0,00

10 ГАРДІАН 180 919,1 48,72 85,71 53 815,9 29,75 0,00

11 КРЕДО 180 901,0 23,27 200,13 70 107,0 38,75 5,26

12 АЛЬФА-ГАРАНТ 174 525,0 73,46 -9,31 113 717,5 65,16 15,37

13 ЄВРОІНС УКРАЇНА 169 005,6 49,10 47,94 58 832,3 34,81 12,93

14 ІНГО 162 137,0 9,85 36,03 103 031,0 63,55 0,00

15 УСГ 160 540,5 8,39 0,00 72 252,4 45,01 25,99

16 УНІКА 146 748,6 5,88 -10,75 89 951,5 61,30 0,00

17 ОБЕРІГ 131 751,0 69,43 3 624,30 21 748,1 16,51 15,29

18 КРАЇНА 120 767,6 21,94 14,78 52 346,0 43,34 0,00

19 ЕТАЛОН 113 137,0 45,57 29,35 45 999,0 40,66 11,35

20 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 111 559,6 43,16 9,44 48 502,9 43,48 0,00

21
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

110 556,3 87,58 153,11 36 962,4 33,43 0,00

22 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 107 151,3 65,44 -3,00 72 508,2 67,67 0,19

23 ПРОВІДНА 82 569,6 9,82 -12,11 53 009,1 64,20 0,00

24 МЕГА-ГАРАНТ 78 296,6 80,37 16,24 30 058,7 38,39 0,00

25 УНІВЕРСАЛЬНА 76 972,2 8,07 12,11 33 047,0 42,93 0,00

26 ПЕРША 66 609,6 14,75 0,22 34 805,8 52,25 0,00

27 АСКА 52 578,0 5,61 -37,78 54 526,0 103,70 0,00

28 БРОКБІЗНЕС 51 128,8 25,88 14,00 28 791,2 56,31 0,00

29 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 48 947,8 4,25 15,09 28 779,6 58,80 0,00

30 ІНТЕР-ПОЛІС 42 605,5 51,20 0,00 14 417,1 33,84 0,00

31
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

38 883,5 11,59 3,34 18 054,7 46,43 8,37

32
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНАЯ СК

34 378,4 84,99 -16,40 21 595,8 62,82 0,00

33 ВАН КЛІК 34 300,0 63,59 54,20 11 602,0 33,83 0,00

34 UTICO 32 530,0 19,33 36,55 12 611,7 38,77 0,00

35 САЛАМАНДРА 32 384,0 27,50 -5,87 23 738,0 73,30 11,43

36 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 31 159,8 7,08 27,57 17 732,2 56,91 0,00

37 ГРАВЕ УКРАЇНА 26 716,2 22,99 17,20 17 905,4 67,02 0,00

38 ОМЕГА 23 181,9 20,90 -25,85 18 629,5 80,36 0,00

39 МОТОР-ГАРАНТ 13 455,7 9,99 356,14 2 417,3 17,96 0,00

40 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 6 878,0 2,23 35,15 3 345,0 48,63 0,00

Разом 5 833 006,8 18,58 23,32 2 770 667,3 47,50 6,70

Джерело: Insurance TOP
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ТОП25 на ринку ДЦВ за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума 
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага виду у 
портфелі 

страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 ТАС СГ 54 156,2 2,67 16,49 5 831,6 10,77 2,06
2 ПЕРША 44 786,1 9,92 -6,87 4 330,4 9,67 31,86
3 ARX 34 523,4 1,29 27,63 5 703,8 16,52 0,16
4 МЕГАПОЛІС СТ 28 136,8 5,90 -14,61 795,9 2,83 0,00
5 УСГ 26 194,7 1,37 0,00 3 943,5 15,05 4,82
6 УНІКА 25 045,5 1,00 23,10 2 210,5 8,83 6,21
7 UPSK 23 396,4 2,97 133,12 1 127,8 4,82 0,09
8 ІНГО 23 376,0 1,42 7,60 4 594,0 19,65 0,00
9 PZU УКРАЇНА 21 014,4 1,41 -16,85 7 829,4 37,26 10,83

10 ОРАНТА 17 219,6 1,80 68,66 2 271,3 13,19 0,00

11
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

16 503,0 0,89 21,53 1 359,0 8,23 3,84

12 ВУСО 14 024,5 1,21 61,34 1 475,3 10,52 24,55
13 ALLIANZ УКРАЇНА 11 151,9 4,91 30,66 9 199,8 82,50 12,04
14 КНЯЖА 10 116,1 1,23 11,10 1 503,0 14,86 4,46
15 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 9 477,5 3,67 6,85 1 223,5 12,91 2,29
16 ЄВРОІНС УКРАЇНА 7 422,4 2,16 49,87 983,5 13,25 13,73
17 УНІВЕРСАЛЬНА 7 354,6 0,77 -3,02 89,0 1,21 -0,06
18 КРАЇНА 6 464,7 1,17 -7,72 676,8 10,47 45,52
19 ГАРДІАН 6 306,4 1,70 48,81 1 226,8 19,45 5,52
20 БРОКБІЗНЕС 5 908,4 2,99 33,58 598,6 10,13 0,00
21 АЛЬФА-ГАРАНТ 5 019,0 2,11 112,13 55,7 1,11 0,00
22 САЛАМАНДРА 3 715,0 3,16 120,87 325,0 8,75 0,00
23 Ю.Ес.Ай. 3 476,3 0,76 53,74 626,1 18,01 12,28
24 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 3 142,7 0,27 -33,05 675,6 21,50 7,07
25 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 2 794,5 0,64 18,04 1 867,6 66,83 0,00

Разом 436 951,5 1,39 21,85 65 692,7 15,03 7,85

Джерело: Insurance TOP

ТОП25 на ринку добровільного страхування медичних витрат за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія
Сума страхових 

платежів,  
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума стра-
хових 

виплат, 
тис.грн.

Рівень 
виплат, 

%

Рівень 
перестра-

хування, %

1 ВУСО 175 041,8 15,06 11,70 42 427,1 24,24 11,17
2 PZU УКРАЇНА 140 524,1 9,46 -47,50 40 059,9 28,51 0,20

3
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

121 027,0 66,34 -41,20 57 929,0 47,86 1,75

4 ТАС СГ 84 125,3 4,15 -7,04 20 415,0 24,27 0,62
5 ГАРДІАН 74 548,9 20,08 -53,00 9 076,2 12,17 38,17
6 КНЯЖА 71 454,2 8,67 -58,50 7 681,1 10,75 1,79
7 Ю.Ес.Ай. 62 298,9 13,61 595,40 9 784,7 15,71 0,00

8 ПРОВІДНА 34 852,5 4,14 -40,22 3 532,6 10,14 0,00

9 ARX 28 889,1 1,08 -41,25 15 632,7 54,11 0,00
10 ПЕРША 26 915,5 5,96 -17,65 6 561,3 24,38 0,00
11 ІНТЕР-ПЛЮС 21 137,6 47,52 79,77 816,3 3,86 0,00
12 УСГ 19 706,5 1,03 0,00 1 322,1 6,71 2,80
13 УНІВЕРСАЛЬНА 15 382,6 1,61 -67,37 5 868,5 38,15 0,00
14 НІКО СТРАХУВАННЯ 13 258,7 28,33 20,09 2 056,2 15,51 0,00
15 ЕТАЛОН 12 311,0 4,96 -43,71 1 356,0 11,01 7,41
16 ІНГО 10 815,0 0,66 -65,63 2 863,0 26,47 1,00
17 СПЕЙР 10 216,8 76,13 0,00 27,0 0,26 21,78
18 УНІКА 9 893,0 0,40 -63,25 8 023,4 81,10 0,59
19 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 9 841,0 0,53 -38,41 3 313,0 33,67 1,01
20 ОРАНТА 8 785,4 0,92 -61,30 5 531,3 62,96 0,00
21 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 8 397,2 0,73 -27,05 4 989,7 59,42 6,63
22 КРОНА 6 756,2 5,75 -69,86 203,3 3,01 46,08
23 UPSK 6 320,0 0,80 -52,33 1 052,7 16,66 0,00
24 АСКА 5 839,0 0,62 -55,01 2 315,0 39,65 2,19
25 ГРАВЕ УКРАЇНА 3 879,2 3,34 -67,21 587,2 15,14 20,47

Разом 1 000 322,0 3,19 -33,16 256 223,9 25,61 6,17



51

Ризикове страхування

www.insurancetop.com Insurance Top #1(77)2021

ТОП25 на ринку страхування майна за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 ARX 333 108,5 12,43 13,44 54 558,7 16,38 20,29
2 МЕГАПОЛІС СТ 269 480,2 56,55 2 479,25 6 365,3 2,36 0,01
3 УСГ 214 313,8 11,20 0,00 1 012,5 0,47 80,94
4 АЛЬЯНС 209 128,0 23,13 -5,82 168,0 0,08 87,14
5 PZU УКРАЇНА 166 521,2 11,21 1,98 178 014,0 106,90 46,34
6 ІНГО 161 711,0 9,83 4,14 16 482,0 10,19 49,69
7 АСКА 152 001,0 16,22 -37,25 34 047,0 22,40 87,58
8 УНІКА 149 543,5 5,99 20,41 11 500,5 7,69 50,62
9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 127 325,0 6,90 -43,17 2 697,0 2,12 42,02

10 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 123 044,3 10,69 8,10 3 173,7 2,58 9,12

11
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

79 233,7 23,62 104,30 864,2 1,09 85,92

12 ВУСО 56 034,9 4,82 -15,48 11 018,3 19,66 19,51
13 УНІВЕРСАЛЬНА 55 983,4 5,87 -38,42 13 165,7 23,52 19,10
14 ALLIANZ УКРАЇНА 49 759,0 21,91 -3,82 767,5 1,54 59,76
15 UPSK 49 136,9 6,25 1,52 3 347,1 6,81 5,78
16 ТАС СГ 44 061,0 2,17 6,36 3 656,3 8,30 12,86
17 ТЕКОМ 42 845,6 25,85 70,21 4 048,3 9,45 17,18
18 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 33 066,0 10,74 10,29 950,0 2,87 20,05
19 ЕТАЛОН 32 237,0 12,98 -55,52 0,0 0,00 39,34
20 УЛЬТРА 32 076,0 50,95 0,00 0,0 0,00 78,06
21 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 25 095,0 31,19 30,39 0,0 0,00 1,55
22 ГАРДІАН 15 942,1 4,29 30,68 7 904,5 49,58 1,98
23 ЄВРОІНС УКРАЇНА 13 592,9 3,95 43,28 709,1 5,22 71,13
24 ОМЕГА 11 186,1 10,09 14,38 430,6 3,85 58,42
25 БРОКБІЗНЕС 10 268,8 5,20 -18,52 57,5 0,56 23,05

Разом 2 527 652,6 8,05 16,76 360 497,2 14,26 42,51

Джерело: Insurance TOP

ТОП25 на ринку добровільного страхування від вогню та стихійних явищ  
за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума стра-
хових 

платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень 
перестраху-

вання, %

1 УСГ 212 681,6 11,12 0,00 71 033,2 33,40 80,57
2 АСКА 145 421,0 15,52 -43,28 10 163,0 6,99 89,07
3 УНІКА 118 789,5 4,76 14,45 305 712,1 257,36 51,57
4 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 118 476,0 6,42 -54,33 74 272,0 62,69 44,00
5 ОРАНТА 86 307,3 9,01 2,28 9 228,0 10,69 0,38
6 АЛЬЯНС 79 076,0 8,75 -13,31 18 145,0 22,95 81,98
7 ВУСО 75 854,2 6,53 114,02 740,9 0,98 14,54
8 ІНГО 49 862,0 3,03 -17,63 57 869,0 116,06 22,05
9 ALLIANZ УКРАЇНА 41 251,4 18,16 9,07 1 018,7 2,47 62,35

10 ТАС СГ 39 630,9 1,96 16,24 2 853,4 7,20 12,89
11 МЕГАПОЛІС СТ 34 685,5 7,28 437,09 0,0 0,00 0,08
12 ЕТАЛОН 26 087,0 10,51 -47,07 11,0 0,04 44,04
13 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 23 439,8 29,13 21,54 0,0 0,00 1,67
14 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 20 737,0 6,74 17,00 1 567,0 7,56 17,12
15 ОМЕГА 19 013,5 17,15 17,21 0,0 0,00 34,37
16 КНЯЖА 18 312,7 2,22 -14,59 1 683,1 9,19 23,02
17 УЛЬТРА 16 793,5 26,67 0,00 429,9 2,56 86,77
18 МОТОР-ГАРАНТ 13 973,6 10,38 -28,56 0,0 0,00 94,12
19 ЄВРОІНС УКРАЇНА 13 691,4 3,98 43,23 152,0 1,11 70,76
20 БРОКБІЗНЕС 10 266,8 5,20 -18,06 74,1 0,72 22,62
21 ГАРДІАН 7 241,2 1,95 49,68 38,2 0,53 4,37
22 ПЕРША 6 077,4 1,35 14,29 64,7 1,06 23,30
23 Ю.Ес.Ай. 5 567,3 1,22 228,28 0,0 0,00 3,18
24 УНІВЕРСАЛЬНА 4 506,4 0,47 -36,08 771,6 17,12 17,72

25
МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ

4 352,3 3,45 146,67 0,0 0,00 0,00

Разом 1 218 838,2 3,88 3,15 556 133,3 45,63 49,81
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ТОП25 на ринку добровільного страхування вантажів і багажу за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст стра-
хових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬЯНС 124 196,0 13,74 7,22 0,0 0,00 86,33
2 ALLIANZ УКРАЇНА 60 350,0 26,57 1,63 15 735,1 26,07 33,90
3 УНІКА 59 620,9 2,39 36,73 2 670,9 4,48 81,41
4 ТЕКОМ 55 757,7 33,65 792,88 0,0 0,00 0,85
5 КВОРУМ 49 283,2 99,39 37,89 7 677,6 15,58 39,00
6 УСГ 46 579,0 2,43 0,00 45 662,8 98,03 38,98
7 UTICO 45 679,0 27,14 21,44 360,0 0,79 0,00
8 АСКА 44 316,0 4,73 -1 280,50 93,0 0,21 94,88
9 РЕСПЕКТ 43 448,7 71,25 0,00 1 551,8 3,57 72,22

10 ІНГО 40 187,0 2,44 4,72 9 872,0 24,57 50,55
11 МЕГАПОЛІС СТ 39 717,3 8,34 -44,13 9 521,0 23,97 8,23
12 ARX 27 610,3 1,03 35,15 6 006,5 21,75 61,51
13 PZU УКРАЇНА 20 689,2 1,39 -25,45 3 267,0 15,79 31,33
14 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 14 974,1 18,61 1,10 11,3 0,08 4,27
15 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 12 635,0 4,10 -3,52 864,0 6,84 14,78
16 ЄВРОІНС УКРАЇНА 11 994,2 3,48 10,92 963,4 8,03 39,98
17 ГРАВЕ УКРАЇНА 9 322,5 8,02 27,37 1 674,8 17,97 45,50

18
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

8 981,0 0,49 -88,17 463,0 5,16 17,06

19
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

7 654,0 4,20 -65,88 8,0 0,10 0,00

20 САЛАМАНДРА 7 140,0 6,06 210,56 0,0 0,00 0,00
21 ОБЕРІГ 6 327,0 3,33 316,63 0,0 0,00 0,00

22
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

6 077,9 1,81 -27,69 0,0 0,00 60,51

23 УНІВЕРСАЛЬНА 6 054,9 0,63 -5,52 10,2 0,17 6,82
24 ТАС СГ 5 601,8 0,28 -40,56 342,4 6,11 8,62
25 ПЕРША 5 333,6 1,18 84,43 182,4 3,42 21,64

Разом 804 523,6 2,56 17,05 110 783,3 13,77 45,25

ТОП25 на ринку добровільного страхування фінансових ризиків за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 АЛЬЯНС 340 912,0 37,70 539,17 0,0 0,00 70,37
2 АСКА 265 076,0 28,28 1 004,39 0,0 0,00 96,16
3 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 91 542,0 4,96 119,83 16 336,0 17,85 24,12
4 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 86 046,7 7,48 -11,46 59,1 0,07 0,09
5 УНІКА 83 104,7 3,33 30,50 26 289,8 31,63 49,47
6 МЕГАПОЛІС СТ 45 899,1 9,63 129,66 0,0 0,00 0,00
7 КРЕДО 42 790,0 5,50 -41,61 663,0 1,55 49,80
8 ІНГО 40 896,0 2,49 -8,15 0,0 0,00 75,58
9 ТАС СГ 40 001,6 1,97 51,95 629,3 1,57 0,00

10 ВУСО 37 064,1 3,19 31,52 15 357,0 41,43 17,47

11
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

21 159,0 11,60 -19,59 13 609,0 64,32 0,25

12 PZU УКРАЇНА 21 033,5 1,42 3,53 7 776,3 36,97 78,66
13 ARX 16 757,0 0,63 104,90 292,3 1,74 56,08
14 ALLIANZ УКРАЇНА 11 866,6 5,22 -52,24 1 581,4 13,33 64,23
15 Ю.Ес.Ай. 10 752,7 2,35 3 793,08 1 826,1 16,98 0,00
16 ТЕКОМ 6 589,9 3,98 1 446,92 0,0 0,00 13,48
17 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 6 371,0 7,92 154,21 0,0 0,00 1,86
18 UTICO 6 038,0 3,59 -12,64 0,0 0,00 0,00
19 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 5 035,0 1,64 12,61 0,0 0,00 15,81
20 ЕТАЛОН 4 702,0 1,89 -2,42 20,0 0,43 0,00
21 МЕГА-ПОЛІС 4 201,0 7,01 1 018,18 0,0 0,00 84,46
22 УНІВЕРСАЛЬНА 3 720,4 0,39 -61,16 13 694,5 368,09 53,48
23 ЄВРОІНС УКРАЇНА 3 685,2 1,07 61,99 0,0 0,00 81,40
24 ПЕРША 2 649,5 0,59 74,09 20,0 0,75 0,00
25 РЕСПЕКТ 1 681,4 2,76 0,00 0,0 0,00 88,56
Разом 1 202 502,3 3,83 102,95 98 189,5 8,17 55,22

Джерело: Insurance TOP
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ТОП10 на ринку страхування сільськогосподарської продукції за 12 місяців 2020 р.

ТОП10 на ринку добровільного страхування повітряного транспорту за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 PZU УКРАЇНА 99 226,7 6,68 0,86 230 122,5 231,92 87,77
2 УНІВЕРСАЛЬНА 15 286,0 1,60 95,04 1 754,2 11,48 28,98

3
УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

11 953,4 50,87 0,00 54 738,5 457,93 77,91

4 ARX 9 300,0 0,35 -78,86 8 627,0 92,76 46,98
5 ЕТАЛОН 8 771,0 3,53 -70,89 52 787,0 601,84 4,13
6 ІНГО 8 146,0 0,50 -34,18 2 588,0 31,77 53,60
7 АСКА 7 842,0 0,84 -60,35 0,0 0,00 58,30
8 АЛЬЯНС 6 370,0 0,70 680,64 0,0 0,00 60,06
9 ОРАНТА 4 637,6 0,48 0,00 990,1 21,35 0,00

10 UPSK 1 165,1 0,15 -31,23 95,6 8,21 3,11
Разом 175 153,5 0,56 -22,41 351 836,0 200,87 67,95

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхових 
виплат, тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 БУСІН 32 810,3 19,03 35,61 0,0 0,00 39,45
2 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 129,0 0,06 0,00 0,0 0,00 74,76
3 ALLIANZ УКРАЇНА 532,3 0,23 0,00 0,0 0,00 87,04
4 ТЕКОМ 495,3 0,30 -93,56 0,0 0,00 22,57
5 БРОКБІЗНЕС 249,3 0,13 249,16 0,0 0,00 3,61
6 UPSK 112,4 0,01 154,88 0,0 0,00 0,00
7 ІНГО 85,0 0,01 -63,24 0,0 0,00 -563,53
8 АСКА 67,0 0,01 204,55 0,0 0,00 0,00
9 PZU УКРАЇНА 28,8 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

10 Ю.Ес.Ай. 10,8 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
Разом 35 520,2 0,45 10,12 0,0 0,00 39,12

ТОП15 на ринку обов'язкового страхування цивільної авіації за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія

Сума  
страхових 
платежів, 
тис.грн.

Питома вага 
виду у 

портфелі стра-
ховика, %

Приріст  
страхових 

платежів, %

Сума  
страхових 
виплат,  
тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%

1 УНІВЕРСАЛЬНА 129 714,9 13,60 7,86 69,60 0,05 81,74
2 БУСІН 115 743,8 67,14 -11,12 4 048,10 3,50 70,51
3 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 112 485,0 6,09 -370,83 1 120,00 1,00 75,77
4 Ю.Ес.Ай. 51 283,8 11,20 0,00 0,00 0,00 114,07
5 МОТОР-ГАРАНТ 30 644,0 22,76 -45,55 0,00 0,00 50,48
6 АЛЬЯНС 30 369,0 3,36 10,31 0,00 0,00 72,15
7 ІНГО 25 849,0 1,57 319,81 6 479,00 25,06 46,18
8 АСКА 16 550,0 1,77 10,14 0,00 0,00 90,41
9 УСГ 14 159,5 0,74 0,00 126 000,00 889,86 68,52

10 ТАС СГ 13 303,2 0,66 21,00 1 171,50 8,81 66,52
11 БРОКБІЗНЕС 12 031,2 6,09 -15,51 0,00 0,00 62,59
12 ВУСО 11 311,8 0,97 -28,25 0,00 0,00 75,85
13 PZU УКРАЇНА 9 579,7 0,64 -10,10 0,00 0,00 -36,74
14 УЛЬТРА 7 697,2 12,23 0,00 0,00 0,00 46,63
15 UPSK 4 168,0 0,53 70,71 0,00 0,00 11,28

Разом 588 602,8 1,87 56,70 138 909,00 23,60 73,42

ТОП на ринку обов'язкового страхування "Зелена карта" за 12 місяців 2020 р.

№ Страхова компанія
Сума страхо-
вих платежів, 

тис.грн.

Питома вага 
виду у портфелі 
страховика, %

Приріст 
страхових 

платежів, %

Сума страхо-
вих виплат, 

тис.грн.

Рівень 
виплат, %

Рівень пере-
страхування, 

%
1 УСГ 347 556,4 18,17 0,00 113 237,6 32,58 21,85
2 ТАС СГ 267 320,2 13,19 -27,24 136 761,2 51,16 27,82
3 ПЕРША 203 925,5 45,16 -22,01 135 381,4 66,39 33,40
4 ІНГО 124 460,0 7,56 -35,97 92 862,0 74,61 30,92
5 КНЯЖА 110 828,2 13,45 -37,08 35 187,6 31,75 57,70
6 ОРАНТА 101 757,9 10,62 -32,71 90 509,1 88,95 34,52
7 PZU УКРАЇНА 88 653,3 5,97 -39,26 36 391,5 41,05 10,55
8 UTICO 63 573,0 37,78 -11,80 37 350,8 58,75 40,94
9 АСКА 33 236,0 3,55 -53,98 30 247,0 91,01 27,35

Разом 1 341 310,5 4,27 -6,91 708 404,9 52,81 29,89

Джерело: Insurance TOP
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Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО          КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 КНЯЖА 77 376,8 9 610,8 48 679,7 88,1 853,4 2 465,9 8 482,1 101,9 5 464,0 1 630,9 28 465,6

2 ARX 62 153,9 49 403,8 4 564,2 4 304,9 114,1 2 103,5 136,8 332,4 0,0 1 194,2 н/д

3 СГ ТАС 43 352,4 8 097,8 26 039,6 65,8 533,7 1 310,9 1 589,4 115,3 2 290,5 3 309,4 20 622,8

4 ОРАНТА 36 672,9 728,9 27 934,9 2 299,3 226,7 2 051,4 191,7 0,1 1 986,6 1 253,3 8 656,6

5 КРАЇНА 31 732,5 1 450,8 9 699,0 19 016,5 48,5 140,3 0,0 0,0 0,0 1 377,4 5 209,2

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

25 684,3 23 211,7 1 603,0 0,0 35,2 728,2 60,5 7,4 0,0 38,3 11 054,8

7 PZU УКРАЇНА 23 815,4 7 683,5 6 230,9 142,7 1 553,4 440,7 5 092,9 208,4 1 356,3 1 106,6 7 099,8

8 ІНГО УКРАЇНА 14 430,8 8 306,0 3 141,3 65,1 57,0 609,8 55,8 0,0 1 904,1 291,7 н/д

9
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

3 851,4 1 970,9 1 100,7 0,0 131,1 163,7 25,7 15,1 191,6 252,7 3 006,9

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 319 070,4 110 464,2 128 993,3 25 982,4 3 553,1 10 014,4 15 634,9 780,6 13 193,1 10 454,5 84 115,7

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 87 430,4 15 986,2 23 725,9 1 073,8 668,4 1 584,8 2 802,5 35,3 35 058,8 6 494,7 43 428,5

2
УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 
ГРУПА

65 024,6 20 437,9 5 467,4 56,4 40,9 4 190,0 553,1 97,1 33 121,0 1 060,8 31 086,1

3 PZU УКРАЇНА 50 006,7 10 321,5 16 239,6 470,1 2 055,5 1 756,6 5 258,7 142,8 10 867,7 2 894,2 21 250,0

4 ОРАНТА 27 282,8 538,5 14 553,5 99,7 149,3 4 910,3 116,4 0,0 6 119,2 795,9 8 129,8

5 КНЯЖА 26 305,2 4 963,8 5 992,6 407,0 165,5 757,6 381,9 226,1 12 392,8 1 017,9 13 061,3

6 ARX 12 658,8 9 763,9 1 317,8 182,4 7,7 465,0 149,8 0,0 0,0 772,2 н/д

7 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 10 643,2 8 631,4 625,2 9,0 52,7 552,5 55,5 0,0 0,0 716,9 4 340,4

8 ІНГО УКРАЇНА 9 124,8 2 497,8 1 459,8 0,6 9,0 1 122,8 77,6 19,8 3 361,4 576,0 н/д

9 КРАЇНА 4 421,5 679,2 1 259,7 0,0 1,3 7,2 0,0 0,0 0,0 2 474,1 1 697,9

10 АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ 2 060,0 447,5 1 439,5 0,0 11,1 42,5 0,0 0,0 0,0 119,4 1 037,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 294 958,0 74 267,7 72 081,0 2 299,0 3 161,4 15 389,3 9 395,5 521,1 100 920,9 16 922,1 124 031,0

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 АЛЬЯНС 803 727,0 29 325,0 0,0 2 523,0 627,0 250 035,0 1 111,0
123 

299,0
0,0 396 807,0 31 514,0

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

304 078,7 140 650,5 25 224,2 9 491,4 846,9 45 492,6 333,9 2 775,9 0,0 79 263,3 71 874,3

3 ARX 280 673,4 128 098,4 21 809,0 2 750,9 216,2 120 873,8 558,3 2 261,9 0,0 4 104,9 н/д

4 PZU УКРАЇНА 99 191,8 27 426,8 29 029,5 4 455,1 5 543,7 6 664,6 13 775,1 1 747,3 5 973,7 4 576,0 62 167,4

5 СГ ТАС 91 899,7 22 929,1 46 970,5 5 841,6 738,5 2 780,6 3 170,8 284,2 2 350,7 6 833,7 37 017,8

6 ІНГО УКРАЇНА 50 957,8 27 298,6 7 617,9 9 238,1 31,9 1 687,2 91,7 429,1 1 970,7 2 592,6 н/д

7 КНЯЖА 47 035,9 2 493,9 14 989,9 22 867,7 386,0 2 778,3 1 180,9 0,7 901,5 1 437,0 13 977,0

8 КРАЇНА 46 514,4 2 803,2 6 520,5 36 304,1 85,0 45,2 0,0 108,1 0,0 648,3 4 490,7

9
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

43 359,7 27 220,5 5 165,8 3 123,3 66,9 2 835,7 328,3 22,6 3 811,3 785,4 24 832,6

10 ОРАНТА 35 661,8 1 950,2 30 677,7 365,4 338,0 209,4 273,9 259,9 561,9 1 025,4 13 137,8

11
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

3 314,0 1 196,2 1 802,7 107,4 43,9 106,5 0,0 0,0 0,0 57,3 1 772,0

12 НІКО СТРАХУВАННЯ 668,8 668,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 638,0

13 МОТОР-ГАРАНТ 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 1 807 086,9 412 061,2 189 811,6 97 068,0 8 924,0 433 508,9 20 823,9 131 188,7 15 569,8 498 130,9 261 421,6

Донецька область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

120 910,0 2 215,8 79 422,1 24 090,1 2 058,5 1 653,1 0,0 159,5 0,0 11 310,9 74 455,0

2 СГ ТАС 110 476,8 7 462,8 27 697,3 69 169,2 307,4 1 448,4 870,8 2,1 1 633,1 1 885,7 60 379,2

3 ARX 6 777,4 5 926,3 655,9 28,9 10,8 72,5 27,0 0,0 0,0 56,0 н/д

4 PZU УКРАЇНА 6 099,1 825,0 1 793,4 57,7 378,0 28,5 1 110,2 3,3 1 678,9 224,1 1 638,1

5 КРАЇНА 2 566,3 31,5 345,7 2 186,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 50,8

6 МОТОР-ГАРАНТ 483,7 0,0 460,0 0,0 6,5 0,0 0,6 0,0 0,0 16,6 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 247 313,3 16 461,4 110 374,4 95 531,9 2 761,6 3 202,5 2 008,6 164,9 3 312,0 13 496,0 136 523,1
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Житомирська область

Закарпатська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО     КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 101 084,1 32 784,5 48 672,2 18,4 965,7 5 810,1 1 800,8 59,1 4 626,2 6 347,1 34 041,8

2 ОРАНТА 28 680,1 366,5 18 397,6 637,7 209,5 7 337,3 162,3 0,0 343,1 1 226,1 7 394,8

3 КНЯЖА 21 513,7 1 794,6 12 202,4 4 017,4 284,1 339,9 1 092,2 0,0 1 135,2 647,9 6 935,6

4 PZU УКРАЇНА 17 358,1 4 896,7 5 230,5 176,8 1 242,2 154,4 3 547,0 13,6 1 280,0 816,9 5 694,5

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

14 511,0 9 906,5 2 343,6 150,0 244,3 1 589,6 46,0 0,0 0,0 231,0 6 779,5

6 ARX 12 094,2 10 217,0 1 168,2 187,8 6,1 323,4 57,2 0,0 0,0 134,5 н/д

7
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

11 517,8 2 922,3 3 681,5 523,4 21,8 712,5 174,1 21,2 2 446,7 1 014,3 3 470,1

8 ІНГО УКРАЇНА 8 376,1 5 224,5 1 190,9 24,4 -8,0 566,1 61,1 66,5 406,3 844,3 н/д

9 КРАЇНА 2 519,1 239,1 1 268,9 4,3 3,4 3,3 0,0 9,6 0,0 990,5 661,1

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 217 654,2 68 351,7 94 155,8 5 740,2 2 969,1 16 836,6 6 940,7 170,0 10 237,5 12 252,6 64 977,4

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО       КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

71 584,5 4 771,0 8 081,5 252,0 28,7 1 354,2 7 974,4 19,8 47 893,0 1 210,0 19 108,7

2 СГ ТАС 45 452,5 11 618,4 11 711,6 2,8 109,5 1 740,6 2 004,6 24,4 16 105,7 2 134,9 28 623,8

3 ОРАНТА 40 551,7 1 290,8 16 625,5 581,4 337,8 4 611,0 1 229,2 0,0 14 675,0 1 201,0 6 314,8

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

32 036,8 23 102,0 3 100,6 16,5 96,9 4 029,4 197,0 1,3 0,0 1 493,1 11 803,4

5 PZU УКРАЇНА 26 285,0 5 428,6 7 290,5 164,0 1 093,2 1 028,8 2 858,4 19,8 7 612,6 789,1 7 875,4

6 ARX 22 993,6 15 923,9 4 578,3 310,6 10,2 1 340,7 185,1 9,0 0,0 635,8 н/д

7 КНЯЖА 21 205,1 888,4 5 478,9 0,7 113,6 426,7 3 171,9 1,6 10 992,3 131,0 4 725,5

8 ІНГО УКРАЇНА 13 216,5 2 326,0 2 630,1 219,0 69,2 41,6 142,8 0,0 6 550,0 1 237,8 н/д

9 КРАЇНА 4 362,2 803,2 3 477,1 13,0 2,1 1,8 0,0 0,0 0,0 65,0 1 382,6

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 277 687,9 66 152,3 62 974,1 1 560,0 1 861,2 14 574,8 17 763,4 75,9 103 828,6 8 897,7 79 834,2

Запорізька область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО       КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 КРЕДО 777 444,0 3 609,0 180 900,0 4 638,0 497 259,0 741,0 0,0 229,0 0,0 90 068,0 176 068,0

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

235 429,5 139 535,2 45 915,0 4 255,2 549,0 25 633,5 1 150,3 1 479,2 0,0 16 912,1 124 639,0

3 МОТОР-ГАРАНТ 123 678,9 3 702,7 6 438,5 51 661,1 491,6 9 108,0 1 660,4 3 688,4 0,0 46 928,2 24 044,9

4 ARX 92 314,8 70 637,3 11 406,9 2 656,9 130,7 4 718,1 502,9 8,7 0,0 2 253,3 н/д

5 СГ ТАС 77 603,7 13 440,2 28 419,0 21 776,3 676,0 1 334,1 7 352,4 59,4 1 250,7 3 295,6 31 282,1

6 КРАЇНА 42 386,8 4 442,7 7 234,4 30 292,3 16,1 18,1 0,0 56,3 0,0 326,9 4 343,2

7 PZU УКРАЇНА 30 111,5 8 445,4 6 545,8 247,4 1 915,7 2 151,6 5 862,5 986,6 2 535,1 1 421,4 11 604,0

8 ОРАНТА 26 791,6 2 864,9 19 816,5 408,7 128,8 161,6 148,3 115,5 2 659,2 488,1 9 216,7

9 ІНГО УКРАЇНА 23 904,3 1 327,9 1 412,2 20 005,8 469,0 403,0 91,7 4,5 92,4 97,8 н/д

10
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

15 597,8 9 516,4 2 019,1 3,0 327,0 784,2 40,3 1,2 2 567,4 339,3 7 491,0

11 КНЯЖА 12 829,9 1 887,2 9 738,7 1,6 55,0 247,0 247,7 4,1 413,0 235,6 3 605,7

12 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 12 361,0 2 101,8 9 203,8 329,2 145,3 148,3 15,4 0,0 0,0 417,20 8 040,1

13
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

8 090,0 482,1 4 832,9 1 289,2 457,4 77,0 0,0 0,0 0,0 951,4 3 677,0

14 НІКО СТРАХУВАННЯ 766,7 766,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 1 479 310,5 262 759,5 333 882,8 137 564,7 502 620,6 45 525,5 17 071,9 6 632,9 9 517,8 163 734,9 404 761,7
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м.Київ та Київська обл.

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО     КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 1 574 805,5 841 338,0 100 153,2 322 636,7 1 215,8 183 289,9 23 674,3 22 785,5 0,0 79 712,1 н/д

2 ІНГО УКРАЇНА 1 329 758,1 313 901,5 101 761,8 396 351,1 36 517,8 192 191,2 7 466,4 38 274,0 68 777,1 174 517,2 н/д

3
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

1 265 905,5 381 302,0 79 520,6 204 413,8 5 311,8 395 692,5 2 970,9 29 784,5 96 936,3 69 973,2 636 543,9

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

725 178,8 294 018,5 59 539,8 58 685,7 10 767,1 143 458,9 5 168,1 4 053,1 0,0 149 487,6 256 506,8

5 СГ ТАС 711 978,1 200 316,1 147 732,9 83 214,2 9 408,2 45 509,6 30 816,4 4 570,5 65 172,7 125 237,5 328 760,3

6 PZU УКРАЇНА 698 986,1 125 282,4 63 068,4 135 546,7 17 730,2 129 875,0 39 763,9 15 395,8 7 206,9 165 116,8 540 913,6

7 Ю.Ес.Ай. 457 702,9 8 263,1 266 553,5 5 641,6 5 979,8 10 816,4 62 299,0 1 923,6 0,0 96 225,9 184 629,7

8
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

324 142,0 55 539,6 34 197,5 94 169,0 2 053,6 79 200,5 0,0 5 842,4 0,0 53 139,4 87 362,0

9 КРАЇНА 317 315,8 46 429,5 29 665,7 115 991,3 5 233,6 1 120,6 0,0 1 229,7 0,0 117 645,4 217 685,8

10 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 307 865,0 86 569,0 6 878,0 91 514,0 1 849,0 53 802,0 0,0 12 635,0 0,0 54 618,0 94 395,0

11 ОРАНТА 252 144,2 22 287,2 133 385,6 7 325,7 2 030,3 10 749,9 2 260,4 277,6 38 144,7 35 682,8 174 805,1

12 ВІ ДІ СТРАХУВАННЯ 230 990,3 229 805,2 0,0 0,0 103,5 1 069,8 0,2 2,6 0,0 9,0 83 912,6

13 АЛЬЯНС Україна 227 124,7 3 056,3 0,0 0,0 0,0 91 538,9 0,0 60 350,0 0,0 72 179,5 106 451,3

14 НАФТАГАЗСТРАХ 223 702,3 40,1 0,0 223 326,5 25,7 19,1 0,0 0,0 0,0 290,9 103 884,6

15 КНЯЖА 209 633,6 80 114,5 40 164,9 67 477,0 742,4 4 315,1 3 879,9 2 819,8 5 135,7 4 984,3 99 463,4

16 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 187 338,2 62 783,7 65 014,0 30 545,4 1 572,4 5 016,7 697,0 1 512,5 0,0 20 196,50 65 402,4

17
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 
ТУРИСТИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ

182 440,0 0,0 0,0 0,0 22 718,0 0,0 121 027,0 7 654,0 0,0 31 041,0 72 262,0

18 КРОНА 117 523,7 2 723,6 0,0 93 371,5 3 732,4 2 092,3 6 756,2 30,5 0,0 8 817,2 34 532,2

19 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 80 456,7 398,2 0,0 0,0 58,4 48 534,8 0,0 14 974,1 0,0 16 491,2 162,1

20 РАРИТЕТ 62 367,0 95,0 0,0 60 020,7 150,0 44,0 0,0 1 770,0 0,0 287,3 19 647,7

21 КВОРУМ 49 585,8 0,0 0,0 0,0 265,1 37,0 0,0 49 283,2 0,0 0,5 7 691,1

22 НІКО СТРАХУВАННЯ 38 504,2 19 312,4 0,0 245,4 1 226,3 123,8 13 258,7 816,0 0,0 3 521,6 11 569,2

23 АЛЬЯНС 14 345,0 6 939,0 0,0 42,0 1,0 1 135,0 8,0 1,0 0,0 6 219,0 3 427,0

24
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

6 119,0 1 152,1 4 438,5 108,3 20,3 36,4 0,0 0,0 0,0 363,4 2 638,0

25 МОТОР-ГАРАНТ 470,6 215,1 205,0 0,0 3,2 3,0 0,0 0,0 0,0 44,3 784,8

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 9 596 383,1 2 781 882,1 1 132 279,4 1 990 626,6 128 715,9 1 399 672,4 320 046,4 275 985,4 281 373,4 1 285 801,6 3 133 430,6

Кіровоградська область

Луганська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО      КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 31 728,9 6 807,8 18 796,3 1,5 343,9 1 145,9 1 258,1 0,0 792,3 2 583,1 12 038,2

2 PZU УКРАЇНА 19 080,7 7 659,4 3 871,3 1 058,0 920,5 785,5 3 108,8 8,9 1 147,1 521,2 6 666,4

3 ОРАНТА 18 422,9 2 612,0 13 627,2 194,1 236,1 792,1 179,7 0,0 220,8 560,9 6 003,2

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

12 605,6 10 224,9 908,5 0,0 21,6 1 404,8 17,7 0,0 0,0 28,1 3 790,2

5 ARX 11 178,8 8 777,9 1 579,7 207,4 8,2 460,9 63,9 4,7 0,0 76,1 н/д

6 КРАЇНА 7 687,1 570,3 6 854,6 78,2 9,0 19,8 0,0 0,0 0,0 155,2 3 062,0

7
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

3 741,4 2 685,3 844,0 2,5 3,0 166,9 15,2 0,0 20,7 3,8 594,2

8 ІНГО УКРАЇНА 3 511,1 1 607,1 874,7 7,6 11,2 357,3 24,9 10,8 417,9 199,6 н/д

9 МОТОР-ГАРАНТ 2 220,9 141,0 1 893,3 0,0 12,6 41,6 0,0 0,0 0,0 132,4 346,9

10 КНЯЖА 2 146,0 42,9 1 815,9 0,0 20,2 68,8 104,6 0,0 71,8 21,8 687,3

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 112 323,4 41 128,6 51 065,5 1 549,3 1 586,3 5 243,6 4 772,9 24,4 2 670,6 4 282,2 33 188,4

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 11 748,1 2 088,3 6 150,8 0,0 39,7 282,6 141,6 6,3 2 424,7 614,1 2 935,0

2
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

9 761,0 393,7 6 546,9 608,5 764,6 521,9 0,0 0,0 0,0 925,4 3 083,0

3 PZU УКРАЇНА 7 162,3 41,7 5 375,7 11,3 122,0 7,8 313,7 0,0 1 172,3 117,8 1 618,4

4
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

2 605,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 2 603,5 0,0 684,2

5 КРАЇНА 2 512,8 114,8 2 150,4 0,8 4,9 33,2 0,0 0,0 0,0 208,7 627,7

6 ARX -86,6 -62,3 -13,6 0,0 0,0 -5,4 1,3 0,0 0,0 -6,6 н/д

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 33 703,4 2 576,2 20 210,2 620,6 931,2 840,1 458,9 6,3 6 200,5 1 859,4 8 948,3
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Івано-Франківська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО        КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 67 978,8 8 265,3 32 467,0 0,0 316,5 548,0 5 946,4 0,0 18 744,2 1 691,4 23 865,4

2 КНЯЖА 47 199,2 10 668,6 14 401,4 1 972,1 256,2 4 072,6 10 288,5 0,0 4 077,0 1 462,8 12 244,3

3 ОРАНТА 28 179,1 651,1 16 344,8 327,7 257,8 7 942,1 153,4 2,2 1 195,3 1 304,7 9 298,8

4
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

19 738,2 3 539,6 2 197,4 55,9 78,7 2 741,8 2 185,4 0,0 8 756,1 183,3 3 567,9

5 PZU УКРАЇНА 18 493,8 2 706,5 6 008,6 251,5 1 429,4 680,9 4 489,8 17,9 1 750,4 1 158,8 4 564,5

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

12 815,9 11 050,1 1 412,3 4,5 77,0 134,2 66,8 0,0 0,0 71,0 3 624,5

7 ARX 11 708,1 7 347,2 1 029,7 2 634,1 21,7 438,5 109,7 33,0 0,0 94,2 н/д

8 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 10 448,9 4 110,8 5 898,1 19,7 54,9 179,0 22,6 0,0 0,0 163,80 3 789,5

9 ІНГО УКРАЇНА 6 209,6 1 738,2 816,6 312,6 17,8 2 210,4 100,3 0,0 602,9 410,8 н/д

10 КРАЇНА 2 157,2 722,0 1 005,8 67,8 105,6 37,9 0,0 0,0 0,0 218,1 988,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 224 928,8 50 799,4 81 581,7 5 645,9 2 615,6 18 985,4 23 362,9 53,1 35 125,9 6 758,9 61 942,9

Львівська область

Миколаївська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 PZU УКРАЇНА 144 819,3 52 624,4 35 649,9 2 779,2 4 510,9 10 510,3 10 970,2 1 052,4 15 931,0 10 791,0 85 915,9

2 КНЯЖА 118 109,4 18 841,9 29 702,3 2 060,1 847,1 775,1 24 884,9 24,7 38 593,2 2 380,1 44 720,6

3
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

108 043,2 28 330,1 11 789,1 10 111,5 432,0 8 083,0 934,6 1 769,6 43 541,1 3 052,2 47 141,3

4 ARX 98 329,7 71 803,5 16 011,6 3 756,3 215,5 2 775,4 898,4 189,3 0,0 2 679,7 н/д

5 СГ ТАС 90 744,1 3,0 33 546,5 235,5 968,9 1 344,3 5 823,8 1,9 27 773,8 21 046,4 45 806,5

6 ІНГО УКРАЇНА 64 419,8 21 073,1 13 641,0 2 524,8 69,5 843,0 864,5 310,6 21 339,6 3 753,7 н/д

7 ОРАНТА 63 149,5 1 486,0 31 794,3 289,7 456,7 9 276,4 239,2 0,0 17 697,4 1 909,8 22 555,1

8
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

51 148,0 45 516,2 4 376,3 3,0 31,5 610,6 207,0 1,8 0,0 401,6 25 963,6

9
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

7 855,0 2 676,0 3 159,7 0,0 1,3 94,7 0,0 13,5 0,0 1 909,8 4 240,0

10 НІКО СТРАХУВАННЯ 5 887,9 5 887,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 275,1

11
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

4 892,0 674,9 2 165,6 882,2 282,4 175,0 0,0 0,0 0,0 711,9 2 231,0

12 КРАЇНА 4 117,3 1 896,6 1 067,7 729,6 15,3 76,6 0,0 1,8 0,0 329,7 1 837,9

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 761 515,2 250 813,6 182 904,0 23 371,9 7 831,1 34 564,4 44 822,6 3 365,6 164 876,1 48 965,9 282 687,0

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 40 515,3 4 595,8 9 117,7 19 049,0 510,0 613,9 5 108,9 0,0 248,2 1 271,8 19 153,9

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

29 766,9 22 624,9 3 993,0 0,0 32,7 2 485,6 102,2 45,1 0,0 483,4 15 752,9

3 ARX 20 241,9 14 885,9 2 308,4 245,3 20,2 2 565,7 108,0 0,0 0,0 108,4 н/д

4 ОРАНТА 19 568,5 1 051,6 16 073,6 219,6 299,2 738,5 211,0 10,3 339,9 624,8 6 749,8

5
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

18 560,0 7 682,4 2 952,2 174,5 12,9 1 908,5 55,4 82,8 5 303,9 387,4 5 390,3

6 КНЯЖА 15 479,1 1 783,4 10 116,0 0,4 118,3 530,0 830,2 805,8 390,9 904,1 5 740,7

7 PZU УКРАЇНА 15 255,6 1 911,9 6 044,6 219,7 1 477,8 241,7 3 775,2 15,3 780,2 789,2 5 466,8

8 ІНГО УКРАЇНА 13 386,5 7 034,1 2 820,6 993,8 64,5 520,6 244,3 22,2 730,6 955,8 н/д

9 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 12 356,5 2 172,4 9 679,4 24,3 60,6 25,4 17,0 82,7 0,0 294,70 6 228,5

10 МОТОР-ГАРАНТ 477,2 185,7 286,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 48,7

11 КРАЇНА 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 185 608,5 63 928,1 63 391,6 20 926,6 2 596,2 9 630,9 10 452,2 1 064,2 7 793,7 5 825,0 64 531,6



58 www.insurancetop.com

Підсумки регіонів

Insurance Top #1(77)2021

Одеська область

Полтавська область

Харківська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

102 950,5 81 211,6 10 706,7 327,4 498,0 6 278,3 249,2 120,3 0,0 3 559,0 37 445,7

2 ARX 91 857,6 75 359,4 10 795,9 559,0 137,4 2 874,5 302,9 550,4 0,0 1 278,1 н/д

3 АЛЬЯНС 86 086,0 249,0 0,0 3 954,0 0,0 38 417,0 27,0 896,0 0,0 42 543,0 3 935,0

4 PZU УКРАЇНА 76 517,0 27 177,2 16 948,0 13 395,7 3 336,2 1 482,5 6 949,6 493,4 2 233,4 4 501,0 37 991,8

5
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

73 707,3 20 944,6 8 361,8 1 100,5 378,8 2 166,8 804,0 13 126,6 11 359,1 15 465,1 52 753,8

6 СГ ТАС 63 458,9 12 352,8 40 164,3 0,0 398,5 1 789,4 1 791,8 275,5 4 045,0 2 641,6 25 974,1

7 КНЯЖА 51 170,0 4 122,0 29 700,9 140,4 149,2 863,5 4 616,2 53,1 10 752,3 772,4 17 271,9

8 ОРАНТА 31 359,9 1 411,2 25 105,3 913,5 341,4 897,9 664,4 3,2 1 082,8 940,2 10 808,0

9 КРАЇНА 22 622,9 6 455,2 10 599,5 13,2 7,5 164,9 0,0 1 146,3 0,0 4 236,3 8 528,5

10
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС

3 514,0 1 506,8 1 526,3 18,4 50,5 172,2 0,0 222,0 0,0 17,8 1 780,0

11 ІНГО УКРАЇНА 2 141,8 517,1 438,3 31,2 6,9 135,6 47,6 675,8 21,0 268,3 н/д

12 МОТОР-ГАРАНТ 682,4 79,0 523,9 0,0 2,6 0,0 6,7 0,0 0,0 70,2 193,1

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 606 068,3 231 385,9 154 870,9 20 453,3 5 307,0 55 242,6 15 459,4 17 562,6 29 493,6 76 293,0 196 681,9

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 91 694,4 68 491,1 9 057,3 919,4 302,5 9 415,7 280,8 743,1 0,0 2 484,5 н/д

2 ОРАНТА 47 283,9 3 421,8 37 290,0 641,1 735,8 2 214,3 367,5 31,9 1 088,8 1 492,7 14 740,1

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

35 434,7 28 984,7 4 063,0 0,0 346,3 1 527,3 102,8 78,8 0,0 331,8 10 790,4

4 СГ ТАС 34 673,7 3 698,4 26 233,0 0,0 252,4 826,1 836,0 2,7 1 556,9 1 268,2 11 982,9

5 PZU УКРАЇНА 18 751,9 9 489,5 2 382,4 72,9 962,9 372,6 2 484,6 16,4 2 093,4 877,2 4 826,6

6 ІНГО УКРАЇНА 17 683,8 7 005,3 4 181,3 341,5 119,9 2 760,3 169,7 126,5 2 333,1 646,2 н/д

7 КРАЇНА 15 047,6 639,8 12 652,0 980,6 25,3 56,1 0,0 0,0 0,0 693,8 5 735,0

8
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

6 390,9 3 830,3 1 153,1 14,8 220,8 1 069,2 32,1 0,0 42,5 28,2 2 394,6

9 КНЯЖА 5 886,5 298,2 4 042,1 0,4 22,4 31,0 1 057,1 0,0 353,5 81,8 1 990,9

10
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

1 691,0 44,6 1 314,6 113,3 40,6 63,1 0,0 0,0 0,0 114,8 1 459,0

11 МОТОР-ГАРАНТ 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 274 547,5 125 903,7 102 377,9 3 084,0 3 028,9 18 335,7 5 330,6 999,4 7 468,2 8 019,2 53 930,9

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

146 812,1 124 204,1 10 711,1 64,5 1 112,0 8 677,4 372,5 313,5 0,0 1 357,0 44 201,9

2 ARX 134 034,2 107 542,7 14 899,3 5 173,5 80,9 3 044,6 891,9 167,7 0,0 2 233,6 н/д

3
МІЖНАРОДНА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

126 232,0 1 746,1 110 556,3 0,0 3 569,6 5 823,1 333,7 1 873,8 0,0 2 329,4 39 828,0

4 PZU УКРАЇНА 110 293,6 50 920,8 17 294,7 6 108,0 3 220,5 5 469,3 8 187,6 502,4 13 365,2 5 225,1 44 489,1

5 МЕГА-ГАРАНТ 97 416,8 2 876,4 78 296,2 26,6 6 537,1 6 895,8 42,5 0,0 0,0 2 742,2 30 370,5

6 ОРАНТА 69 688,2 6 772,8 53 514,4 967,3 1 082,2 2 397,3 610,7 33,6 2 203,5 2 106,4 25 929,5

7 СГ ТАС 66 555,6 19 751,2 29 885,6 115,0 684,4 3 786,8 2 150,6 85,1 6 493,2 3 603,7 25 888,0

8
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

42 944,2 13 962,5 4 152,2 1 104,2 252,0 3 165,5 164,4 396,2 19 381,9 365,4 16 138,9

9
ХАРКІВСЬКА 
МУНІЦИПАЛЬНА СК

40 452,2 54,4 34 378,4 0,0 3 606,1 1 692,3 637,1 0,0 0,0 83,9 21 749,8

10 ІНГО УКРАЇНА 31 141,8 12 561,6 2 391,5 9 148,2 506,8 2 678,9 210,7 50,7 493,0 3 100,4 н/д

11 КНЯЖА 27 546,5 5 680,8 15 767,5 213,7 260,3 213,2 2 139,1 65,1 2 777,2 429,6 10 017,8

12 КРАЇНА 15 530,9 3 095,3 10 059,1 554,1 25,6 32,9 0,0 30,2 0,0 1 733,7 5 610,4

13 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 11 978,3 3 108,6 7 081,3 711,4 227,4 276,7 18,1 0,0 0,0 554,80 4 303,7

14
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

5 666,0 1 218,7 4 143,4 4,0 15,9 109,5 0,0 0,0 0,0 174,5 3 227,0

15 МОТОР-ГАРАНТ 5 047,1 1 132,7 2 176,9 1 293,7 6,8 113,7 50,6 114,2 0,0 158,5 320,4

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 931 339,5 354 628,7 395 307,9 25 484,2 21 187,6 44 377,0 15 809,5 3 632,5 44 714,0 26 198,2 272 075,0
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Сумська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Рівненська область

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 35 446,9 7 475,1 15 937,7 1 409,5 382,9 1 767,4 1 895,3 0,0 4 558,5 2 020,5 12 890,1

2 ОРАНТА 34 612,9 1 250,3 20 915,7 527,2 502,8 8 546,5 269,7 0,1 1 272,5 1 328,1 7 822,7

3 PZU УКРАЇНА 27 649,5 9 578,7 4 530,5 133,6 1 262,0 616,6 3 219,7 5,1 5 964,9 2 338,4 12 013,7

4
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

24 881,4 1 550,9 3 052,9 104,7 128,2 455,2 1 072,5 0,0 18 292,4 224,5 7 006,5

5 ARX 13 096,3 9 668,9 1 779,7 574,9 103,5 393,6 84,2 69,5 0,0 422,0 н/д

6 КНЯЖА 10 925,8 902,3 5 807,4 249,9 82,0 225,7 2 164,9 0,0 759,7 733,9 3 106,3

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

9 573,7 7 244,0 1 280,2 0,0 300,6 664,9 68,5 0,0 0,0 15,5 4 692,1

8 КРАЇНА 4 405,6 126,2 3 299,4 166,5 39,4 17,5 0,0 0,0 0,0 756,6 1 507,2

9 ІНГО УКРАЇНА 1 401,8 135,8 724,7 5,7 0,2 2,4 19,0 0,0 249,7 264,3 н/д

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 161 993,9 37 932,2 57 328,2 3 172,0 2 801,6 12 689,8 8 793,8 74,7 31 097,7 8 103,8 49 038,6

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 35 671,2 9 275,4 19 552,1 27,1 150,2 2 041,7 917,1 22,7 2 322,3 1 362,6 13 612,1

2 ОРАНТА 32 202,9 1 724,4 18 710,9 3 114,1 586,2 2 158,6 275,4 6,6 3 599,6 2 027,1 8 598,0

3
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

22 901,7 13 853,5 1 910,9 162,9 67,5 3 517,9 129,1 713,2 1 905,3 641,5 14 289,1

4 КНЯЖА 18 060,4 3 126,4 11 822,8 0,0 78,9 180,4 805,9 0,0 1 332,8 713,2 5 768,7

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

17 063,1 13 483,4 1 479,5 0,0 228,0 1 505,0 34,3 54,3 0,0 278,6 5 241,2

6 ARX 16 633,0 12 389,2 2 440,8 156,8 37,9 599,7 98,8 339,8 0,0 570,0 н/д

7 PZU УКРАЇНА 10 552,8 1 427,6 3 835,1 78,0 893,4 174,3 2 562,6 5,9 1 142,0 433,9 2 135,0

8 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 3 270,8 334,6 2 702,9 50,8 32,1 10,0 23,2 0,0 0,0 117,20 2 006,9

9 КРАЇНА 2 268,0 356,6 138,5 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 1 769,2 348,4

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 158 623,9 55 971,1 62 593,5 3 589,7 2 074,3 10 191,2 4 846,4 1 142,5 10 302,0 7 913,3 51 999,4

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону
1 СГ ТАС 100 156,6 13 292,2 28 051,5 0,0 125,5 1 375,3 3 059,5 0,0 47 457,6 6 795,0 36 506,4

2 КНЯЖА 34 795,8 1 938,1 19 030,5 8 808,5 153,0 488,6 1 536,4 5,1 1 950,5 885,1 12 972,0

3 ОРАНТА 25 798,7 713,5 17 031,8 200,4 141,0 4 990,3 220,2 0,0 1 572,3 929,2 8 176,7

4 PZU УКРАЇНА 21 874,8 11 893,2 3 631,1 268,9 916,8 2 327,7 1 471,1 10,6 562,0 793,4 5 950,3

5 ARX 16 980,6 13 260,5 2 000,6 117,0 34,7 801,8 259,6 0,0 0,0 506,4 н/д

6
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

13 967,5 816,0 1 226,5 19,1 7,0 71,4 732,4 0,0 10 830,3 264,8 5 024,4

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

12 679,5 5 633,0 4 455,2 1,5 119,6 991,8 1 137,5 0,0 0,0 340,9 6 182,5

8 ІНГО УКРАЇНА 8 067,5 3 310,0 1 406,3 22,6 1,5 422,1 92,5 0,0 2 690,8 121,7 н/д
9 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 7 161,1 828,8 3 577,6 1 768,2 124,9 315,7 122,3 0,0 0,0 423,60 1 386,3

10 КРАЇНА 3 981,1 318,3 2 389,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1 272,2 1 053,5

11 МОТОР-ГАРАНТ 1 430,4 0,0 1 326,4 0,0 12,7 5,6 16,9 0,0 0,0 68,8 99,3

12
АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ

1 247,0 53,4 1 045,1 0,0 31,7 20,5 0,0 0,0 0,0 96,3 346,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 248 140,6 52 057,0 85 171,6 11 206,2 1 668,4 11 812,4 8 648,4 15,7 65 063,5 12 497,4 77 697,4

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО    КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону
1 СГ ТАС 57 345,5 7 222,6 32 459,0 12,8 173,8 1 981,8 1 171,5 0,0 10 994,8 3 329,2 21 144,6

2 ARX 28 395,9 25 255,4 2 091,8 67,9 18,9 387,9 87,6 93,3 0,0 393,1 н/д
3 ОРАНТА 26 646,2 881,1 19 321,8 176,4 344,2 3 847,2 227,2 0,1 904,0 944,2 7 503,0

4
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

26 551,6 13 722,5 6 662,2 95,6 315,1 333,2 469,4 201,3 4 532,6 219,7 9 714,0

5 PZU УКРАЇНА 18 926,3 5 753,5 5 014,5 197,2 1 263,8 582,5 4 060,8 7,0 1 010,5 1 036,5 4 508,0

6 ІНГО УКРАЇНА 11 007,1 4 277,7 4 135,6 25,0 89,6 267,9 229,3 100,3 1 504,1 377,6 н/д

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

8 720,4 7 571,8 802,7 0,0 76,8 43,1 52,0 0,0 0,0 174,0 3 666,2

8 КНЯЖА 5 630,0 58,0 3 283,7 0,0 6,6 74,0 1 356,3 0,0 600,6 250,8 1 890,0

9 КРАЇНА 1 775,6 196,5 1 015,3 0,1 9,7 7,8 0,0 0,0 0,0 546,2 665,8

10 МОТОР-ГАРАНТ 143,1 0,0 136,8 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 2,3 30,0

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 185 141,7 64 939,1 74 923,4 575,0 2 298,5 7 525,4 7 658,1 402,0 19 546,6 7 273,6 49 121,6
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№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ARX 44 161,0 36 951,8 4 212,4 573,0 25,2 977,3 148,6 22,1 0,0 1 250,6 н/д

2 СГ ТАС 32 885,9 5 344,2 22 548,7 58,6 292,8 920,1 698,4 57,3 689,5 2 276,3 9 526,4

3 ОРАНТА 25 187,3 1 249,3 18 675,2 849,6 795,0 1 233,4 277,2 0,4 480,4 1 626,8 7 079,5

4
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

18 469,1 14 512,9 1 287,9 49,4 167,5 980,5 90,7 121,6 727,5 531,1 6 657,5

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

13 019,5 11 064,6 1 589,4 0,0 154,3 35,1 20,5 51,2 0,0 104,4 5 172,2

6 PZU УКРАЇНА 10 051,8 2 283,9 2 572,1 125,1 1 302,6 155,1 2 659,8 6,7 410,2 536,3 2 892,3

7 КРАЇНА 5 810,7 824,8 4 152,2 4,5 127,6 136,4 0,0 0,0 0,0 565,2 2 142,8

8 ІНГО УКРАЇНА 5 301,3 3 300,1 910,1 52,5 81,7 449,9 54,1 0,0 293,7 159,2 н/д

9 КНЯЖА 3 121,3 151,5 2 486,0 0,4 46,7 50,9 180,1 0,0 160,3 45,4 844,5

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 158 007,9 75 683,1 58 434,0 1 713,1 2 993,4 4 938,7 4 129,4 259,3 2 761,6 7 095,3 34 315,2

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 СГ ТАС 65 515,6 20 312,5 30 958,5 9,5 560,1 3 938,1 1 997,9 0,0 2 576,2 5 162,8 32 810,2

2 КНЯЖА 38 377,9 5 475,8 21 170,7 7 846,9 170,3 946,3 1 457,9 4,6 850,9 454,5 17 344,3

3 ОРАНТА 32 229,5 3 024,8 22 862,5 778,2 377,5 2 484,8 390,4 16,4 556,0 1 738,9 10 679,0

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

29 280,0 13 717,3 8 365,0 7,7 230,4 4 385,8 269,7 0,0 0,0 2 304,1 9 389,7

5 ARX 13 960,6 11 562,3 1 560,7 85,5 8,8 380,8 30,8 0,0 0,0 331,7 н/д

6 PZU УКРАЇНА 12 238,2 4 006,0 1 930,4 70,6 1 096,9 226,5 3 879,8 3,6 331,7 692,7 3 271,9

7
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

10 227,8 4 879,6 2 242,8 627,0 9,4 259,0 169,6 123,5 1 597,1 319,7 4 384,4

8 ІНГО УКРАЇНА 8 036,1 1 111,9 4 314,8 19,0 10,0 1 051,5 115,1 0,0 1 072,9 340,9 н/д

9 КРАЇНА 5 400,1 778,5 2 231,8 1 887,9 34,5 108,6 0,0 0,0 0,0 358,8 1 239,1

10 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 5 328,4 2 241,1 2 707,9 12,9 44,9 43,7 0,0 0,0 0,0 277,90 1 842,8

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 220 594,2 67 109,8 98 345,1 11 345,2 2 542,8 13 825,1 8 311,2 148,1 6 984,8 11 982,0 80 961,4

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО   КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

37 422,7 1 435,0 6 676,8 382,4 14,9 220,6 725,8 82,7 26 937,7 946,8 11 401,9

2 КНЯЖА 20 018,4 471,4 10 046,8 0,1 63,8 172,8 817,0 0,0 8 347,3 99,2 9 209,4

3 PZU УКРАЇНА 13 879,0 3 277,3 2 314,5 42,3 1 349,8 232,3 3 715,5 10,3 1 669,8 1 267,2 16 494,2

4 ОРАНТА 13 670,4 277,1 8 484,7 403,3 169,5 1 065,3 111,2 0,0 2 737,0 422,3 2 197,4

5 ІНГО УКРАЇНА 11 454,3 1 225,6 2 041,6 109,5 19,7 47,3 608,0 24,7 7 032,6 345,3 н/д

6 СГ ТАС 8 416,5 480,7 3 151,0 0,0 24,0 300,2 568,5 0,0 3 714,6 177,5 3 262,8

7 ARX 5 224,2 3 329,5 866,3 411,7 93,4 340,9 114,7 0,0 0,0 67,7 н/д

8 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 4 070,4 66,5 3 241,9 457,7 16,4 32,8 5,8 0,0 0,0 249,30 1 192,9

9 КРАЇНА 1 217,4 22,6 1 169,2 3,0 3,1 5,3 0,0 0,0 0,0 14,2 350,7

10 НІКО СТРАХУВАННЯ 971,2 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 453,4

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 116 344,5 11 556,9 37 992,8 1 810,0 1 754,6 2 417,5 6 666,5 117,7 50 439,0 3 589,5 44 562,7

№ Компанія

Страхові платежі, тис. грн. ВИПЛАТИ

ВСЬОГО  КАСКО ОСАЦВ ДМС НВ Майно Туристичне Вантажі Зел. карта Інші види
Всього по 

регіону

1 ОРАНТА 42 378,7 1 028,9 26 994,6 1 207,6 871,3 8 066,6 206,0 0,2 2 317,9 1 685,6 11 322,2

2 ARX 18 139,8 13 747,8 2 491,8 247,4 30,3 1 207,0 116,4 0,0 0,0 299,1 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ

14 955,6 9 227,1 2 701,4 0,0 105,2 2 362,5 114,5 0,0 0,0 444,9 3 998,2

4 СГ ТАС 14 800,0 2 743,6 6 412,0 164,9 51,9 279,2 352,1 0,0 4 439,7 356,6 6 044,4

5 ІНГО УКРАЇНА 11 922,3 2 501,6 4 225,6 1 107,8 23,3 1 058,2 47,3 72,8 2 616,3 269,4 н/д

6 КНЯЖА 9 334,3 170,0 4 689,6 0,9 43,7 80,6 778,5 0,0 3 375,7 195,3 3 445,1

7 PZU УКРАЇНА 8 172,2 1 869,5 2 369,6 61,5 479,5 555,7 1 406,5 15,8 577,7 836,4 2 371,0

8
УКРАЇНСЬКА 
СТРАХОВА ГРУПА

6 212,3 100,8 994,0 0,3 16,9 101,9 57,1 0,0 4 757,5 183,8 1 303,8

9 ПРОСТО СТРАХУВАННЯ 4 162,4 967,5 2 452,7 82,0 249,7 194,4 18,2 0,0 0,0 197,90 1 464,3

10 КРАЇНА 4 151,2 1 268,8 2 512,3 0,0 7,7 48,9 0,0 0,0 0,0 313,5 2 022,6

ВСЬОГО ПО КОМПАНІЯХ 134 228,8 33 625,6 55 843,6 2 872,4 1 879,5 13 955,0 3 096,6 88,8 18 084,8 4 782,5 31 971,6




