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ÇÌ²ÑÒ

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".

Îáñÿã M&A-óãîä â ñâ³ò³ â 2020 ðîö³ ñêîðîòèâñÿ äî $3,6 òðëí. � 13%
ïðèïàäàº íà ô³íàíñîâèé ñåêòîð
Îáñÿã ñâ³òîâîãî ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ â 2020 ðîö³ ñêëàâ $7,8 ìëðä., äî
2025�ãî � çðîñòå äî $20,4 ìëðä.

Swiss Re ïðîãíîçóº âòðàòè ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè äî 18% ÂÂÏ ÷åðåç çì³íè êë³ìàòó
Ãëîáàëüíèé ðèíîê ïåðåñòðàõóâàííÿ â 2020 ðîö³ âèð³ñ íà 7% äî $658 ìëðä.
Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä áëîêóâàííÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó $150–250 ìëí.
Ïàíäåì³ÿ ïîçèòèâíî âïëèíóëà íà ðîçâèòîê øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
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Insurance TOP â³äçíà÷èâ ë³äåð³â ðèíêó
Журнал " Insurance TOP" провів Щорічну Презентацію для
топ�менеджерів страхових компаній, банків та інших учасників
фінансового ринку, присвячену підведенню підсумків страхового
ринку України за 2020 рік

Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 2020 ð³ê 
У IV кварталі 2020 року в небанківському фінансовому секторі
майже не змінювалися обсяги операцій та активів. Загалом за
результатами року більшість сегментів наростила активність та
зафіксувала суттєвий прибуток. Для страховиків цьогорічний
фінансовий результат найвищий за останні п'ять років.

Àêòèâí³ñòü ñòðàõîâèê³â â M&A-ñôåð³ â 2021 ðîö³
Аналіз, проведений S&P, підтверджує, що в 2021 році діяльність зі
злиттів і поглинань страхових компаній стане переломним роком, при
цьому загальна сума M&A�угод може досягти $71,7 млрд.

Âíàñë³äîê àâàð³¿ ãåë³êîïòåðà çàãèíóâ âëàñíèê
ô³íàíñîâî-ñòðàõîâî¿ ãðóïè PPF Ïåòð Êåëëíåð
Власник 98% частки в PPF Group Петр Келлнер (Petr Kellner)
загинув в результаті аварії гелікоптера на Алясці 27 березня.
Келлнер захоплювався екстремальними видами спорту.

Ñòðàõóâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí. ßê³ ðèçèêè ³ õâîðîáè íå
ïîêðèâàº ñòðàõîâèé ïîë³ñ?
Якщо ви купуєте страховку для домашніх тварин, важливо
розуміти які винятки не поширюються на дію страхового поліса.
Страхування домашніх тварин зазвичай не покриває жодних
витрат, пов'язаних з існуючими чи хронічними захворюваннями

Ñêëàäíèé âèá³ð â³ðíîãî øëÿõó
Незважаючи на пандемію і вибухнувшу потім кризу, страхування
пройшло цей шторм досить успішно. Вячеслав Гавриленко міркує
про ключові моменти страхового бізнесу і про те, як компаніям бути
успішним в цьому динамічному і непростому сегменті.

ÍÁÓ âèçíà÷èâ 5 îçíàê ðèçèêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèê³â ³ ô³íêîìïàí³é
Çâ³ò ÍÁÓ ïî ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ñïîæèâà÷³â ô³íïîñëóã çà 2020 ð³ê

Insurance Europe: ªÑ ïîâèíåí ãðàòè êëþ÷îâó ðîëü â ïðîñóâàíí³ ïåíñ³éíèõ
ïðîãðàì ³ íàêîïè÷óâàëüíîãî ñòðàõóâàííÿ
Ôåäåðàö³ÿ Insurance Europe ïðåäñòàâèëà ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî íîâî¿
êîíöåïö³¿ Solvency II

ÌÒÑÁÓ íàçâàëî êðà¿íè ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ÄÒÏ çà óêðà¿íñüêèìè
ïîë³ñàìè Çåëåíà êàðòêà â 2020 ðîö³
Ïðîäàæ³ åëåêòðîííèõ ïîë³ñ³â ÎÑÀÖÂ çà 2020 ð³ê çðîñëè â 2,5 ðàçè

UBI-ñòðàõóâàííÿ íà îñíîâ³ ôàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ñòàíå ñòàíäàðòîì
ãàëóç³ àâòîñòðàõóâàííÿ

46 ñòðàõîâèê³â òà 9 êðåäèòíèõ ñï³ëîê ïîðóøèëè ó ²²
ï³âð³÷÷³ 2020 ðîêó îáîâ'ÿçêîâ³ íîðìàòèâè
НБУ за результатами перевірки звітності за друге півріччя 2020
року встановив низку порушень обов'язкових фінансових
нормативів, які мають вплив на платоспроможність страховиків

Ï³äñóìêè ðèíêó àâòîöèâ³ëêè çà 2020 ð³ê
Страховики ОСЦПВ виплатили 812 млн. грн. відшкодувань
постраждалим в ДТП за 4�й кв. 2020 року. Кількість укладених
договорів ОСЦПВ склала 2 млн. шт., що на 7,5% більше, ніж за
аналогічний період минулого року. 

5 êëþ÷îâèõ ðèçèê³â, ÿê³ òóðáóþòü òîï-ìåíåäæåð³â
â 2021 ðîö³
Кібератаки і втрата даних є ключовими ризиками, з якими
стикається топ�менеджмент компаній, при цьому пов'язані з
пандемією зміни в методах роботи підсилюють ці побоювання. Про це
йдеться в результатах дослідження D&O

86% îïèòàíèõ àâòîâëàñíèê³â õî÷óòü ñàì³ âèáèðàòè
ðèçèêè ïðè ñòðàõóâàíí³ ÊÀÑÊÎ àâòîìîá³ëÿ
Страховику необхідно відстежувати тенденції в сфері страхування,
щоб своєчасно реагувати на нові запити. Останнім часом, особливо під
час карантину і обмежень через пандемію, спостерігається зростання
попиту на продукти�конструктори з вибором опцій
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Êîìïàí³ÿ Ë³äåð êëàñó

Ë³äåðè Íàö³îíàëüíî¿ Ïðåì³¿ Insurance TOP`2021 (çà àëôàâ³òîì)

ARX Âàëîâ³ òà ÷èñò³ ïðåì³¿, Àâòîñòðàõóâàííÿ, ÊÀÑÊÎ, Ñòðàõóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, Ïðÿìå ñòðàõóâàííÿ

Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ Ñòðàõóâàííÿ çäîðîâ'ÿ

Áóñ³í Àâ³àñòðàõóâàííÿ: ïðåì³¿ òà âèïëàòè, Àâ³àêàñêî

ÂÓÑÎ Ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â: çà ïðåì³ÿìè òà ê³ëüê³ñòþ ïðîäàíèõ ïîë³ñ³â

ªâðîïåéñüêå òóðèñòè÷íå ñòðàõóâàííÿ   Ñòðàõóâàííÿ òóðèñò³â: âèïëàòè

EASY PEASY Insurtech Ñòàðòàï ðîêó

ÌåòËàéô Ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ: ïðåì³¿ òà âèïëàòè, Íàêîïè÷óâàëüíå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ, Àêòèâè òà Ðåçåðâè

Êíÿæà Åëåêòðîíí³ ïðîäàæ³ ÎÑÀÖÂ: çà ïðåì³ÿìè òà ê³ëüê³ñòþ ïðîäàíèõ ïîë³ñ³â

ICU ²íâåñòèö³éíèé ïàðòíåð ñòðàõîâèõ êîìïàí³é

Ìåãàïîë³ñ Ñòðàõóâàííÿ âîäíîãî òðàíñïîðòó

NGS Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ íàñåëåííÿ: ïðåì³¿

Îðàíòà ÎÑÀÖÂ çà îáñÿãîì ïðîäàæ³â

Îáåð³ã Íàéá³ëüøè�é òåìï çðîñòàííÿ� á³çíå�ñó

ÏÇÓ Óêðà¿íà Àãðîñòðàõóâàííÿ

ÏÇÓ Óêðà¿íà Ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ Ðèçèêîâå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

Ïðîâ³äíà Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ íàñåëåííÿ: âèïëàòè

ÒÀÑ ÑÃ Îáîâ'ÿçêîâå àâòîñòðàõóâàííÿ ïî âíóòð³øí³õ òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîðàõ, ÎÑÀÖÂ ïî ïðåì³ÿõ ³ âèïëàòàõ

ÓÍ²ÊÀ Ñòðàõîâ³ âèïëàòè, Êîðïîðàòèâíå ñòðàõóâàííÿ, Ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ, Êîðïîðàòèâíå ÄÌÑ

ÓÍ²ÊÀ Æèòòÿ Êîðïîðàòèâíå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ, Áàíê³âñüêå ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ

UNIVERSALNA Îáîâ`ÿçêîâå àâ³à�ñòðà�õóâàííÿ, ²íøóðòå�õ ïðîå�êò ðîêó (KASKO2GO)

ÓÑÃ Ñòðàõóâàííÿ ìàéíà â³ä âîãíåâèõ ðèçèê³â
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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



Збит ки про де мо н стру ва ли ли ше
кре дитні спілки, які у IV квар талі
сфор му ва ли ре зер ви під кре дитні втра -
ти. Внаслідок ць о го помітно зни зи ла ся
част ка влас но го капіта лу у їхніх дже -
ре лах фінан су ван ня. Без на леж но го за -
па су капіта лу кре дитні спілки ма ють
до сить об ме жені мож ли вості роз вит ку,
особ ли во з ог ля ду на їхню низь ку при -
бут ковість. Для підтри ман ня пла то сп -
ро мож ності і стійкості сек то ру в май -
бутнь о му, кри тич но важ ли вим є прий -
нят тя но вих за конів про фінан сові пос -
лу ги та фінан сові ком панії, стра ху ван -
ня та кре дитні спілки.

Струк ту ра та про ник нен ня сек то ру

У ІV квар талі струк ту ра не банківсь -
ко го фінан со во го сек то ру май же не заз -
на ла змін. Ак ти ви НБФУ де що змен ши -
ли ся, най помітніше � у кре дит них спілок
та лом бардів. Ак ти ви стра хо виків нав па -
ки тро хи зрос ли. За ре зуль та та ми 2020
ро ку на фінан сові ком панії при па дає су -
куп но 72% ак тивів НБФУ під ре гу ляцією
НБУ, на стра хо виків � ще 26%.

Ус та ле ною тен денцією ро ку за ли -
шив ся пос ту по вий вихід з рин ку не ак -
тив них учас ників. Зок ре ма за IV квар тал
кількість НБФУ ско ро ти ла ся на 17.
Здебіль шо го це, як і раніше, ре зуль тат

доб ровіль ної відмо ви від ліцензій не ак -
тив них ком паній. Та кож фінан сові ком -
панії відмов ля ли ся від ліцензій на на дан -
ня фінан со вих га рантій, ад же подібні
опе рації ни ми фак тич но не здійсню ють -
ся. Вод но час на рин ку з'яв ля ли ся нові
ліцензіати, а са ме фінан сові ком панії.

Нап рикінці 2020 та на по чат ку 2021
ро ку роз по ча ло ся ак тив не розк рит тя та
спро щен ня струк тур влас ності фінан со -
вих ком паній. За очіку ван ня ми, у по даль -
шо му цей про цес приш вид шу ва ти меть ся
та спри я ти ме підви щен ню про зо рості
сек то ру.

Стра хо ви ки

У IV квар талі об сяг ак тивів стра хо -
виків зріс порівня но з по пе реднім. Зрос -
тав і об сяг ва ло вих стра хо вих премій
стра хо виків, помітніше � для стра ху ван -
ня жит тя. Од нак за рік су купні ва лові
стра хові премії зни зи ли ся на 12%, перш
за все че рез вихід з рин ку низ ки стра хо -
виків та зни жен ня ри зи ко во го стра ху -
ван ня у кри зо во му ІІ квар талі. Вод но час
об сяг стра хо вих премій тих
non�life�стра хо виків, що по да ли звітність
за 2020 рік, зріс на 11%.

У IV кварталі 2020 року в небанківському фінансовому секторі
майже не змінювалися обсяги операцій та активів. Загалом за
результатами року більшість сегментів наростила активність та,
незважаючи на коронакризу, зафіксувала суттєвий прибуток.
Для страховиків цьогорічний фінансовий результат найвищий
за останні п'ять років. 

Îãëÿä ô³íàíñîâî-ñòðàõîâîãî ðèíêó: 2020 ð³ê
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Уп ро довж ро ку співвідно шен ня вип -
лат до стра хо вих премій за ли ши ло ся май -
же незмінним і ста но вить 35% для ри зи ко -
во го стра ху ван ня та 13% для стра ху ван ня
жит тя.

За ре зуль та та ми ро ку част ка стра хо -
вих премій від пе ре ст ра ху ван ня ста но ви -
ла 17%, а їхній об сяг у IV квар талі де що
ско ро тив ся. У струк турі чис тих стра хо вих
премій 57% от ри ма но від фізич них осіб. За
IV квар тал їхній об сяг нез нач но ско ро тив -
ся, вод но час про тя гом ро ку зрос тан ня ста -
но ви ло 3%, а як що вик лю чи ти з по пе -
редніх періодів дані стра хо виків, які не по -

да ли звітність за 2020 рік � 6%. Це свідчить
про збе ре жен ня по пи ту на се лен ня на пос -
лу ги стра ху ван ня. Стра хові премії від
юри дич них осіб зрос та ли у річно му та
квар таль но му вимірах. За га лом част ка
доб ровіль но го стра ху ван ня стабіль но
скла дає 80%.

Най по ши реніши ми ви да ми стра ху -
ван ня за ли шаєть ся ав то ст ра ху ван ня
(КАС КО, ОСЦПВ і Зе ле на карт ка) та осо -
бис те стра ху ван ня (ме дич не та жит тя). За
рік об ся ги премій за ци ми ви да ми зрос ли.
Порівня но з 2019 ро ком ли ше премії зі
стра ху ван ня май на та вог не вих ри зиків

знач но зни зи ли ся, пе ре важ но че рез вихід
з рин ку лідерів за цим нап ря мом.

По каз ни ки збит ко вості (loss ratio) ри -
зи ко вих видів стра ху ван ня тра диційно
зрос та ють під кінець ро ку. Loss ratio
обов'яз ко вих видів у IV квар талі ста но вив
55%. Для доб ровіль них видів стра ху ван ня
цей по каз ник, заз ви чай, ниж чий, про те
під кінець ро ку сяг нув 66%. Та ке ви со ке
зна чен ня пов'яза не з фор му ван ням знач -
но го об ся гу ре зервів од ним стра хо ви ком.
Як що вик лю чи ти цей ефект, то збит -
ковість доб ровіль них видів стра ху ван ня у
IV квар талі ста но ви ти ме 33%.
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Че рез зрос тан ня loss ratio за май же
незмінних су путніх опе раційних вит рат
опе раційна ефек тивність стра хо виків
non�life погірши ла ся за ре зуль та та ми ро -
ку. Част ка інвес тиційно го до хо ду в за галь -
них до хо дах стра хо виків ста но вить 18%
для life�стра хо виків та всь о го 4% � для
non�life. Про тя гом ро ку зрос ла част ка
інвес тиційно го до хо ду від облігацій, зок -
ре ма ОВДП.

Погіршен ня по каз ників ефек тив ності
у IV квар талі сповіль ни ло зрос тан ня при -
бут ку сек то ру. Про те за ре зуль та та ми
2020 ро ку стра хо ви ки за ро би ли ре кордні
при бут ки � за га лом 2.2 млрд грн. Рен та -
бельність ак тивів ста но вить 3.4%. За цим
по каз ни ком стра хо ви ки ви пе ре ди ли інші
НБФУ.

Кількість по руш ників ви мог до пла то -
сп ро мож ності за ли шаєть ся знач ною. Вод -
но час кіль ка стра хо виків вип ра ви ли по -
ру шен ня і по ки ну ли цей пе релік. Ста ном
на 1 січня 46 стра хо ви ки�ліцензіати не
вико ну ють нор ма тив пла то сп ро мож ності
та дос тат ності капіта лу або ри зи ко вості
ак тивів.

Кре дитні спілки

Кре дитні спілки � най мен ший за
розміром, але найв раз ливіший до криз
сег мент. Втра ти сек то ру внаслідок
погіршен ня якості кре дит но го порт фе ля
поз на чи ли ся на по каз ни ках IV квар та лу.

Че рез зни жен ня пла то сп ро мож ності
по зи чаль ників та за ко но дав чу за бо ро ну
на на ра ху ван ня штрафів за нес воєчас не
обс лу го ву ван ня по зик погірши ла ся
якість кре дит но го порт фе ля. Част ка кре -
дитів, прост ро че них більш як на 90 днів,
за рік зрос ла до 27%, для ви да них на
бізнес�пот ре би кре дитів цей по каз ник
ще ви щий � 54%. Тож нап рикінці ро ку
кре дитні спілки помітно збіль ши ли об ся -
ги відра ху вань у ре зер ви під кре дитні
збит ки.

Ліде ром тут бу ла чи не найбіль ша
досі од на кре дит на спілка, яка сфор му -
ва ла ре зер ви під весь кре дит ний порт -
фель. І хо ча ак ти ви більш як по ло ви ни
кре дит них спілок повіль но зрос та ли,
ком пен су ва ти цю не га тив ну зміну не
вда ло ся. У підсум ку ак ти ви сег мен та за
квар тал ско ро ти ли ся на 11%.

Ва ло вий кре дит ний порт фель збіль -
шуєть ся повіль но. Найш вид ше зрос та -
ють об ся ги кре дитів на прид бан ня,
будівницт во, ре ко н струкцію не ру хо -
мості, од нак зни жуєть ся об сяг ос нов но го
ви ду по зик � спо жив чих. Кре дит ним
спілкам де далі складніше кон ку ру ва ти з
інши ми кре ди то ра ми, зок ре ма бан ка ми
та фінан со ви ми ком паніями. Во ни пос ту -
па ють ся че рез мен ший пе релік су путніх

пос луг та слаб кий роз ви ток он лайн�опе -
рацій. Їхні кре дитні став ки зни зи ли ся та
ста нов лять у се реднь о му 37.5%.

Опе раційна діяльність кре дит них
спілок за ли шаєть ся низь ко е фек тив ною.
Чис тих про це нт них до ходів ба гать ох
кре дит них спілок вис та чає ли ше на пок -
рит тя адміністра тив них вит рат. Поп ри
зни жен ня став ки за кре ди та ми, вартість
де по зитів за ли шаєть ся ви со кою � 22.2%.
Ра зом зі знач ни ми втра та ми від фор му -
ван ня ре зервів та ка си ту ація приз во дить
до збит ко вості сек то ру.

Знач на збит ковість не га тив но впли -
ну ла на влас ний капітал, що помітно ско -
ро тив ся за квар тал. Це не се ри зи ки для
їхньої фінан со вої стійкості: 9 ус та нов не
ви ко ну ють мінімальні ре гу ля торні ви мо -
ги до пла то сп ро мож ності. Вод но час
зберігаєть ся тен денція для ба гать ох кре -
дит них спілок при бут ки спря мо ву ва ти
не на фор му ван ня за па су капіта лу, зок -
ре ма ре зе рв но го, а роз поділя ти між чле -
на ми.

Вод но час відбу ваєть ся пос ту по ва
зміна струк ту ри фон ду ван ня. Зок ре ма,
чле ни кре дит них спілок по вер та ють до -
дат кові пайові внес ки, їхній об сяг та
част ка у струк турі па сивів зни жуєть ся.
Час ти на членів кре дит них спілок на -
томість за ли шає кош ти на де по зи тах, на -
да ю чи пе ре ва гу прог но зо ванішо му до хо -
ду за ни ми.

Фінан сові ком панії

Ак ти ви фінан со вих ком паній де що
зни зи ли ся у ІV квар талі, про те за ре -
зуль та та ми 2020 ро ку спос теріга ло ся
зрос тан ня на 12%. В ос нов но му це відбу -
ло ся зав дя ки знач но му збіль шен ню фак -
то рин го вих опе рацій та ак тив но му кре -
ди ту ван ню у ІІІ�ІV квар та лах. Так, об ся -
ги на да них про тя гом квар та лу кре дитів
до мо гос по да р ствам зрос ли на 20%. Зрос -
ли й об ся ги опе рацій із юри дич ни ми осо -
ба ми, які відоб ра жа ють, швид ше, пе ре -
роз поділ коштів у ме жах груп під спіль -
ним конт ро лем. У IV квар талі стрімко
зрос та ли об ся ги фак то рин го вих опе -
рацій, які май же зрівня ли ся з об ся га ми
кре ди ту ван ня. Більшість із них пов'яза на
із купівлею прост ро че ної за бор го ва ності.
Об сяг опе рацій фінан со во го лізин гу
порівня но з по пе реднім квар та лом зріс
на 44%, хо ча в річно му вимірі де що ско -
ро тив ся. Ос нов ним чин ни ком цих змін є
ак тивність юросіб�лізин го давців, част ка
яких ста но вить 93% за галь но го об ся гу
фінан со во го лізин гу.

У ІV квар талі фінан сові ком панії про -
дов жу ва ли ге не ру ва ти при бут ки. За га -
лом у 2020 році їхній об сяг був ви щим,
ніж рік то му.

Лом бар ди

У ІV квар талі 2020 ро ку об сяг но во го
кре ди ту ван ня лом бар да ми май же не
змінив ся та відповідав по каз ни ку 2019
ро ку. Струк ту ра на да них кре дитів за ви -
да ми зас та ви за ли шаєть ся незмінною
про тя гом усь о го ро ку. Ко ефіцієнт пок -
рит тя кре дитів зас та вою та кож
незмінний на рівні 115%. Нап рикінці ро ку
зрос ли вит ра ти лом бардів на за робітну
пла ту і юри дичні пос лу ги, які в су куп -
ності ста новлять 20% усіх вит рат. Вод но -
час ос нов не дже ре ло до ходів � на ра хо -
вані про цен ти май же не зміни ли ся. Та ка
ди наміка де що погірши ла по каз ни ки
при бут ко вості.

Перс пек ти ви та ри зи ки

Про тя гом ро ку всі сег мен ти не -
банківсь ко го фінан со во го рин ку за ли ша -
ли ся ак тив ни ми та на ро щу ва ли об ся ги
опе рацій, поп ри не га тив ний вплив ко ро -
нак ри зи. Ок ремі сек то ри про де мо н стру -
ва ли ре кордні по каз ни ки при бут ко вості.
Пож вав лен ня їхньої діяль ності очікуєть -
ся і на далі.

У бе резні НБУ зат вер див тим ча сові
ліцензійні умо ви для НБФУ, які містять
низ ку но вацій. Зок ре ма на да но пра во по -
да ва ти до ку мен ти в елект ронній формі,
виз на че но по ря док відкли кан ня (ану лю -
ван ня) ліцензії за влас ним ба жан ням ус -
та но ви, пе ред ба че но ви мо гу по да ва ти
щорічний ау ди торсь кий звіт.

Клю чо вою подією 2021 ро ку має ста ти
очіку ва не прий нят тя но вих за конів, що
сто су ють ся не банківсь ко го фінан со во го
рин ку. Відповідні за ко ноп роєкти вже за -
реєстро ва но у Вер ховній раді. НБУ на го -
ло шує на важ ли вості вре гу лю ван ня пи -
тань про зо рої струк ту ри влас ності, пла -
то сп ро мож ності, на леж но го уп равління
ри зи ка ми та за хис ту прав спо жи вачів
усіма без ви нят ку учас ни ка ми рин ку, що
пе ред ба че но відповідни ми за ко ноп -
роєкта ми. Їх прий нят тя спри я ти ме по -
даль шо му роз вит ку рин ку та підви щен ню
йо го кон ку рен то сп ро мож ності.

НБУ про дов жує пра цю ва ти над удос -
ко на лен ням про це дур конт ро лю за
звітністю з ме тою підви щен ня якості да -
них та мак си маль ної пов но ти і ко ре кт -
ності розк рит тя інфор мації про
діяльність НБФУ. Ра зом із по дан ням
звітності за IV квар тал 2020 ро ку та за
2020 рік , не банківські фінус та но ви ко ри -
гу ва ли на ви мо гу Нацбан ку не на лежні
по каз ни ки звітності за по пе редні періоди
(зок ре ма ІІІ квар тал 2020 ро ку та 9
місяців 2020 ро ку). То му дані Ог ля ду за
ок ре ми ми по каз ни ка ми бу ло ско ри го ва -
но відповідно до на да них уточ нень.



15Insurance TOP ¹2(78)2021

Îãëÿä ðèíêó



Ñòðàòåã³ÿ

16 Insurance TOP ¹2(78)2021

Для ць о го ре гу ля тор прий няв два но -
вих до ку мен та � По ло жен ня №12 про за -
хо ди впли ву на рин ках не банківсь ких
фінпос луг (діє з 6 лю то го 2021 р.) і По ло -
жен ня №13 про особ ли вості за ходів впли -
ву у виг ляді відсто ро нен ня керівницт ва
від уп равління фінус та но вою і приз на чен -
ня тим ча со вої адміністрації (діє з 6 лю то го
2021 р.).

До не банківсь ких фінан со вих ус та -
нов мо жуть бу ти зас то со вані такі за хо ди
впли ву:

� ви мо га усу ну ти по ру шен ня,
� ви мо га скли ка ти по за чер гові збо ри

учас ників фінус та но ви,
� штраф,
� тим ча со ве при зу пи нен ня або ану лю -

ван ня ліцензії,
� вик лю чен ня ком панії з реєстру,
� ук ла ден ня пись мо вої уго ди.
Ок ремі за хо ди впли ву пе ред ба чені

для не банківсь ких фінан со вих груп. Як що
ре гу ля тор вста но вить по ру шен ня за ко но -
да в ства з пи тань наг ля ду на кон солідо -

ваній ос нові, то має пра во підви щи ти еко -
номічні нор ма ти ви, ліміти, а та кож вста -
но ви ти об ме жен ня на ок ремі ви ди опе -
рацій.

Для усіх без ви нят ку гравців не -
банківсь ко го рин ку оз на кою ри зи ко вої
діяль ності бу де сис те ма тич не по ру шен ня
за ко но да в ства про за хист прав спо жи -
вачів та в сфері рек ла ми фінпос луг.

Для стра хо виків пе ред ба че но 5 до -
дат ко вих оз нак ри зи ко вої діяль ності:

� сис те ма тич не фор му ван ня стра хо -
вих ре зервів в не дос татнь о му розмірі;

� от ри ман ня ак тивів, які не на ле жать
до прий нят них, як що та ке от ри ман ня
приз во дить до змен шен ня розміру ак -
тивів, прий ня тих у пок рит тя нор ма ти ву
пла то сп ро мож ності і дос тат ності капіта -
лу, до розміру, мен шо го 120% від нор ма -
тив но го об ся гу ак тивів;

� два і біль ше по ру шень обов'яз ко вих
кри теріїв і нор ма тивів за один звітний
період;

� не дос татність до ходів або надмірні

вит ра ти, які приз во дять до погіршен ня
фінан со во го ста ну і ство рю ють ри зик не -
ви ко нан ня нор ма тивів;

� штуч не поліпшен ня фінан со во го ре -
зуль та ту або вик рив лен ня звітності.

У прий ня тих по ло жен нях чітко виз на -
че но по ря док прий нят тя рішен ня про за -
хо ди впли ву, а са ме: підста ви для зас то су -
ван ня за ходів впли ву, як відбу ваєть ся
фіксація по ру шен ня, хто прий має рішен -
ня про зас то су ван ня за хо ду впли ву, як
рішен ня до во дять ся до відо ма учас ників
рин ку, як їх мож на ос кар жи ти то що.

� "Національ ний банк як Ре гу ля тор
по ви нен адек ват но і своєчас но ре а гу ва -
ти на по ру шен ня з бо ку гравців не -
банківсь ко го фінрин ку. Ад же тіль ки
так мож на за без пе чи ти за хист за кон -
них прав та інте ресів спо жи вачів.
Прий няті до ку мен ти, що виз на ча ють
по ря док зас то су ван ня за ходів впли ву, є
важ ли вою скла до вою су час ної та ефек -
тив ної мо делі ре гу лю ван ня не банківсь -
ко го фінрин ку", � заз на чи ла ди рек тор
Де пар та мен ту ме то до логії ре гу лю ван ня
діяль ності не банківсь ких фінан со вих ус -
та нов НБУ Оль га Гур бич.

На га даємо, що на 31 січня 2021 в Ук -
раїні діяло 73 бан ки і 2006 учас ників
ринків не банківсь ких фінан со вих пос луг.
Кількість учас ників не банківсь ко го рин ку
змен ши ла ся з 2065 до 2006.

Нацбанк визначив порядок застосування заходів впливу до
страховиків і небанківським фінансовим установам за
порушення законів і нормативно�правових актів, в тому числі
про захист прав споживачів фінансових послуг.

ÍÁÓ âèçíà÷èâ 5 îçíàê ðèçèêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòðàõîâèê³â ³ ô³íêîìïàí³é

При чи на � роз ши рен ня пов но ва жень
Нац бан ку, з 1 лип ня 2020 став ре гу ля то -
ром не банківсь ких фінан со вих ус та нов:
фінан со вих, стра хо вих, лізин го вих, фак -
то рин го вих ком паній, лом бардів та кре -
дит них спілок.

Про тя гом 2020 ро ку Національ ний
банк от ри мав і оп ра цю вав 15 904 звер нен -
ня. Го лов ною те мою бу ли звер нен ня що до
ро бо ти банків за кре дит ни ми до го во ра ми �
об роб ле но 2690 звер нень. Се ред най по ши -
реніших тим в звер нен нях спо жи вачів про
ро бо ту не банківсь ких фінан со вих ус та -
нов: по кре ди тах � 3064, ко лек торсь ка
діяльність � 2171, з обов'яз ко вих видів
стра ху ван ня � 1271, за кре дит ни ми

спілка ми � 326, з доб ровіль них видів стра -
ху ван ня � 228, по об робці пер со наль них
да них � 189, інші пи тан ня � 740 звер нень.

У 40% звер нень бу ли ви яв лені оз на ки
по ру шень прав спо жи вачів, які вклю ча ли:

� нав'язу ван ня до дат ко вих пос луг:
оформ лен ня кре дит ної карт ки при от ри -
манні пенсійної або зарп лат ної, стра ху -
ван ня жит тя при обміні ва лют

� аг ре сив на по ведінка ко лек торів
� по ру шен ня пра вил об роб ки пер со -

наль них да них спо жи вачів;
� зміна та рифів на обс лу го ву ван ня ра -

хун ку в бан ку без по пе ред жен ня спо жи -
ва ча;

� неп ра вомірні на ра ху ван ня відсотків,

комісій, штрафів та пені за кре дит ни ми
до го во ра ми;

� вне сен ня неп ра вомірних пунктів в
текст до го во ру і по ру шен ня норм за ко но -
да в ства Ук раїни.

У кон такт�центр спо жи вачі най -
частіше звер та ють ся з пи тань ро бо ти
банків та не банківсь ких фінан со вих ус та -
нов.

У кон такт�центр Національ но го бан ку
про тя гом 2020 ро ку надійшло 33,6 тис.
звер нень. З них близь ко 9 тис. звер нень
сто су ва ли ся діючих банків. Май же 6 тис.
звер нень � ро бо ти не банківсь ких фінан со -
вих ус та нов. Ще близь ко 2 тис. звер нень �
банків, що зна хо дять ся в про цесі
ліквідації.

На га даємо, що на веб�сайті Нацбан ку
є розділ за хис ту прав спо жи вачів фінан -
со вих пос луг, в яко му розміщені по ра ди
для клієнтів банків і не банківсь ких фінан -
со вих ус та нов, а та кож мож на по да ти
звер нен ня про по ру шен ня ва ших прав.

Національний банк оприлюднив звіт про роботу зі зверненнями
споживачів фінансових послуг за 2020 рік. У другому півріччі
2020 року кількість звернень в НБУ зросла в порівнянні з
першим півріччям.

Çâ³ò ÍÁÓ ïî ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ñïîæèâà÷³â
ô³íïîñëóã çà 2020 ð³ê



Рес пон ден ти про жи ва ли в Пів -
нічній Аме риці (28%), Ве ли коб ри танії
(34%), Європі (21%), Азіатсь ко�Ти хо -
оке ансь ко му регіоні (16%) і Ла тинсь кої
Аме ри ки (1%).

26% рес пон дентів пра цю ва ли в
фінан со вих і стра хо вих ком паніях; 18%
в про мис ло вості і ви роб ництві; 13% в
сфері пос луг, го телів та відпо чин ку;
11% в інших сег мен тах; 9% в оп товій,
роздрібній торгівлі та то ва ри на род но -
го спо жи ван ня; 7% в те ле ко мунікації,
ЗМІ та тех но логіях; 6% в не ру хо мості;
5% в дер жав них і гро мадсь ких ус та но -

вах; 5% в на у ках про жит тя, біотех но -
логіях і фар ма цев тиці і 4% в інфра ст -
рук турі та транс порті.

Кібе ра та ки і втра та да них вхо дять
до трійки лідерів в ціло му з 2016 ро ку,
при ць о му втра та да них пе ремісти ла ся
на пер ше місце в 2018 і 2019 ро ках. У
звіті про досліджен ня вка зуєть ся, що
це, ймовірно, пов'яза но з тим, що За -
галь ний рег ла мент ЄС що до за хис ту
да них або GDPR, всту пив в си лу в 2018
році � це зго дом приз ве ло до нак ла ден -
ня знач них штрафів.

З ог ля ду на ши ро ко роз рек ла мо вані

за я ви про те, що ро бо та на до му під час
пан демії збіль шує ці ри зи ки, не див но,
що во ни так силь но фігу ру ють в опи ту -
ванні, йдеть ся в звіті під наз вою
"Досліджен ня відповідаль ності D&O
2021".

У звіті по зиція кібе ра так у верхній
час тині спис ку по яс нюєть ся по ши -
реністю кіберз ло чинів і серйоз ни ми
наслідка ми для ком паній, їх ди рек -
торів і по са до вих осіб, як що во ни
зіткнуть ся з ата кою або втра тою да них.

Пан демія COVID�19 ви я ви ла ся
бла го дат ним грун том для кіберз ло -
чинців, які праг нуть ви ко рис то ву ва ти
слабкі місця, предс тав лені підпри -
ємства ми, які зму шені пе ре хо ди ти на
нові про це ду ри і сис те ми, час то з
відда ле ної ро бо чої си лою. Тен денція
по ля гає в збіль шенні чис ла цілей, а та -
кож зрос тан ня кіль кості ви падків і
атак прог рам�ви ма гачів, що мо же при -
вес ти до криміналь них санкцій у відно -
шенні D&O за по ру шен ня за ко но да в -
ства про те ро ризм і зло чинні до хо ди.

Ре гу ля тор ний ри зик опус тив ся в
рей тин гу на третє місце в ог ляді за ос -
танні три ро ки (2018�2021), в той час як
су до вий ри зик і пре тензії акціонерів
ви па ли з пер шої п'ятірки. Ре гу ля тор -
ний ри зик очо лю вав спи сок ри зиків
D&O з 2011 по 2017 рік.

Про те, ви яв лені ри зи ки мо жуть
вик ли ка ти розсліду ван ня (які все
частіше ініціюють ся більш аг ре сив ни -
ми ре гу лю ючи ми ор га на ми), а та кож
цивільні по зо ви і су дові тяж би
акціонерів про ти рад ди рек торів.

Ре зуль та ти опи ту ван ня по ка зу -
ють, що стур бо ваність ди рек торів з
при во ду нав ко лишнь о го се ре до ви ща
та зміни кліма ту відійшла на дру гий
план, щоб усу ну ти більш без по се редні
ри зи ки, які ви хо дять із по точ ної еко -
номічно го та ге о політич но го се ре до ви -
ща. Про те, кліма тич ний ри зик, як і
раніше, бу де клю чо вим і постійно
зрос та ю чим ри зи ком для ди рек торів і
по са до вих осіб.

62,66% рес пон дентів вва жа ють, що
ри зик неп ла то сп ро мож ності, банк ру т -
ства або кор по ра тив но го кра ху був
нез нач ним. Про те, стра хо ви ки, як і
раніше, стур бо вані тим, що кор по ра -
тив на або фінан со ва рест рук ту ри зація,
втра та ро бо чих місць і банк ру т ства мо -
жуть вик ли ка ти розсліду ван ня по -
ведінки ди рек торів, а потім пе ре рос ти
у по зо ви по D&O�ри зи ках.

5 êëþ÷îâèõ ðèçèê³â, ÿê³ òóðáóþòü òîï-ìåíåäæåð³â
â 2021 ðîö³
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Кібератаки і втрата даних є ключовими ризиками, з якими
стикається топ�менеджмент компаній, при цьому пов'язані з
пандемією зміни в методах роботи підсилюють ці побоювання.
Про це йдеться в результатах 8�го дослідження зі страхування
відповідальності директорів і посадових осіб страхового брокера
Willis Towers Watson і юридичної фірми Clyde&Co.

ÒÎÏ-5 îñ íîâ íèõ ðè çèê³â, âè ÿâ ëå íèõ äè ðåê òî ðà ìè ³ ïî ñà äî âöÿìè:

1. Ê³áå ðà òà êè (56% ðåñ ïîí äåíò³â, ÿê³ íàç âà ëè ðè çèê "äó æå çíà÷ íèì" 
àáî "íàäç âè ÷àé íî çíà÷ íèì")
2. Âòðà òà äà íèõ (49%)
3. Ðå ãó ëÿ òîð íèé ðè çèê, âêëþ ÷à þ ÷è çàã ðî çó øòðàô³â ³ ïåí³ (46%)
4. Ñó äî âå ïå ðåñë³äó âàí íÿ ç îõî ðî íè çäî ðîâ'ÿ ³ áåç ïå êè, íàâ êî ëèøíü î ìó 
ñå ðå äî âè ùó (41%)
5. Ðè çèê âè ìîã ïðî ïðèéîì íà ðî áî òó (38%)



Що сто суєть ся пенсій, то га лузь вітає
зу сил ля Комісії що до підви щен ня адек -
ват ності пенсійно го до хо ду в Європі,
оскіль ки де мог рафічні зміни все біль ше
підда ють тиск обов'яз кові пенсійні сис те ми
і дер жавні бюд же ти. Крім то го, важ ли во
виз на ти ефек тив ну роль, яку ба га то ком -
по нентні пенсійні сис те ми мо жуть гра ти в

підви щенні стійкості й адек ват ності
пенсійно го за без пе чен ня.

Ба га то ком по нентні пенсійні сис те ми
доз во ля ють ди вер сифіку ва ти ри зи ки,
оскіль ки різні ком по нен ти (пла то сп ро -
можні � сис те ми PAYG і на ко пи чу вальні
пенсійні сис те ми) схильні до різних ри -
зиків: в той час як пенсійні сис те ми PAYG

силь но за ле жать від рин ку праці та
схильні до де мог рафічних змін, на ко пи чу -
вальні пенсійні сис те ми ду же чут ливі до
змін на фон до вих рин ках і рин ках капіта -
лу. Пра цю ючи ра зом, ці сис те ми мо жуть
да ти по зи тивні ре зуль та ти.

До дат кові пенсійні про дук ти да ють
лю дям мож ливість ви би ра ти індивіду -
альні рішен ня в за леж ності від їх влас них
пот реб і пе ре ваг. Це оз на чає, що пенсіоне -
ри по винні ма ти мож ливість ро би ти доб ре
інфор мо ва ний вибір, для чо го потрібна
якісна фінан со ва освіта та підви ще не ро -
зуміння не обхідності відкла да ти за о щад -
жен ня на пенсію. Це та сфе ра, в якій ЄС
по ви нен зігра ти клю чо ву роль.

Для то го, щоб стра хо ви ки про дов жу -
ва ли відігра ва ти важ ли ву роль в на данні
дов го ст ро ко во го дог ля ду та пенсіно го за -
хис ту, важ ли во за без пе чи ти на явність на -
леж них умов. По дат кові піль ги мо жуть,
нап рик лад, до по мог ти збе рег ти дос -
тупність і при ваб ливість стра хо вих про -
дуктів. Євро комісія мог ла б вив чи ти спо со -
би підтрим ки дер жав�членів в то му, щоб
зро би ти стра хо ве пок рит тя більш дос туп -
ним в той час, ко ли лю ди зацікав лені в по -
купці пок рит тя дов го ст ро ко во го дог ля ду
або в за о хо ченні дос ту пу че рез ро бо то -
давців в більш ран нь о му віці.

Insurance Europe підкрес лює, що
Комісія мог ла б підтри ма ти дер жа ви�чле -
ни, про су ва ю чи цінність і вста нов лен ня
дер жав но�при ват них парт нерств, оскіль -
ки обмін інфор мацією та пе ре до вим
досвідом між зацікав ле ни ми сто ро на ми
мо же спри я ти вирішен ню проб лем дов го -
ст ро ко во го дог ля ду. 

Європейський Союз може зіграти важливу роль в підтримці та
просуванні зусиль держав�членів щодо підвищення фінансової
(та цифрової) грамотності вразливих осіб. Це включає в себе
підвищення обізнаності про необхідність підготовки до виходу на
пенсію і про переваги довгострокових заощаджень.
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Євро пейсь ка фе де рація стра ху ван -
ня і пе ре ст ра ху ван ня, Insurance Europe,
опубліку ва ла звіт, в яко му заз на чаєть ся
її по зиція що до ре ко мен дацій, на да них
Євро пейсь ким уп равлінням зі стра ху -
ван ня і про фесійним пенсій (EIOPA)
Євро пейсь кої комісії з ог ля ду нор ма тив -
ної ба зи Solvency II.

Insurance Europe за яв ляє, що ра да
EIOPA має усу ну ти існу ючі не доліки в
струк турі так, щоб підтри ма ти цілі ЄС,
вик ла дені в Со юзі ринків капіта лу.

Як що во ни вирішать ре алізу ва ти
про по зиції EIOPA, здатність стра хо -
виків ЄС прий ма ти ри зи ки зни зить ся

приб лиз но на 60 млрд євро і знач но зни -
зить здатність стра хо виків інвес ту ва ти в
ре аль ну еко номіку.

Ра да EIOPA ще біль ше по си лить
кон сер ва тивність і не доліки оцінки
Solvency II, що не доз во лить стра ховій
га лузі повністю підтри ма ти амбітні цілі
ЄС що до віднов лен ня, інвес тицій та
стійкості.

Стра хо ва га лузь ЄС зак ли кає до пе -
рег ля ду нор ма тивів Solvency II для усу -
нен ня не доліків для дов го ст ро ко во го
бізне су, оскіль ки здатність стра хо виків
інвес ту ва ти в дов го ст ро ковій перс пек -
тиві за ле жить від їх бізнес�мо делі,

вклю ча ю чи дов го ст ро кові про дук ти на -
ко пи чу валь но го стра ху ван ня.

Усу нен ня пов'яза них з цим не доліків
доз во лить стра хо ви кам про по ну ва ти
про дук ти, в яких пот ре бу ють спо жи вачі.
Це та кож доз во ли ло б стра хо ви кам
збіль ши ти свої інвес тиції в ре аль ну еко -
номіку, в то му числі в акції і ак ти ви, що
підтри му ють стійкий пе рехід.

Фе де рація та кож про сить уни ка ти
зміни то го, що вже пра цює в га лузі,
оскіль ки ог ляд Solvency II по ви нен уни -
ка ти змін, в яких не має ре аль ної не -
обхідності.

Ôåäåðàö³ÿ Insurance Europe ïðåäñòàâèëà ñâîþ
ïîçèö³þ ùîäî íîâî¿ êîíöåïö³¿ Solvency II



Та кож ре гу ля тор зафіксу вав фак ти
не по дан ня звітності 15 стра хо ви ка ми та 14
кре дит ни ми спілка ми. Стра хові ком панії,
які не по да ли звітність, три ва лий час ма ли
склад нощі із дот ри ман ням обов'яз ко вих
фінан со вих нор ма тивів.

За ре зуль та та ми по ру шень Нацбанк
склав відповідні ак ти та нап ра вив фінан -
со вим ус та но вам, які ма ють пра во уп ро -
довж се ми ро бо чих днів із дня от ри ман ня
ак та на да ти Національ но му бан ку пись -
мові за пе ре чен ня або по яс нен ня що до
вчи не но го по ру шен ня.

Керівни ки фінан со вих ус та нов зап ро -
шені Національ ним бан ком на розг ляд
актів про пра во по ру шен ня для на дан ня
по яс нень чи за пе ре чень сто сов но до пу ще -
них по ру шень. 

"Ми по си ле но слідкуємо за ро бо тою
ви со ко ри зи ко вих сег ментів не банківсь ко -
го рин ку � стра хо виків та кре дит них
спілок. Ви ко нан ня обов'яз ко вих нор ма -
тивів доз во ляє кре ди то рам та клієнтам
цих фінан со вих ус та нов по чу ва ти ся за хи -
ще ни ми. Поп ри за галь не зни жен ня кіль -
кості по руш ників у 2020 році, ми як ре гу -

ля тор по винні своєчас но ре а гу ва ти на не -
ви ко нан ня нор ма тивів. Ад же їхнє дот ри -
ман ня та по дан ня звітності � од на із клю -
чо вих пру денційних ви мог до гравців рин -
ку. Як що по ру шен ня не бу дуть усу нені,
ми найб лиж чим ча сом розг ля да ти ме мо
мож ливість зас то су ван ня за ходів впли ву
до та ких фінус та нов. На розг ляд актів
обов'яз ко во бу дуть зап ро шені керівни ки
фінус та нов для на дан ня по яс нень що до
са мо го по ру шен ня та анон су ван ня за ходів
для йо го усу нен ня", � на го ло сив зас туп ник
Го ло ви Національ но го бан ку Ярос лав Ма -
туз ка.

На сь о годні ос нов ний фінан со вий нор -
ма тив для стра хо виків � це нор ма тив пла -
то сп ро мож ності та дос тат ності капіта лу.
Після 30 черв ня 2020 ро ку зна чен ня нор -
ма ти ву вста нов ле не на рівні 100%. Ос нов -
ний фінан со вий нор ма тив для кре дит них
спілок � нор ма тив дос тат ності ос нов но го
капіта лу (К2).

1 лю то го 2021 ро ку Національ ний банк
зат вер див нові пра ви ла зас то су ван ня за -
ходів впли ву до не банківсь ких фінус та -
нов. До усіх не банківсь ких фінан со вих ус -
та нов мо жуть бу ти зас то со вані такі за хо -
ди впли ву: ви мо га усу ну ти по ру шен ня,
ви мо га скли ка ти по за чер гові збо ри учас -
ників фінус та но ви, штраф, тим ча со ве зу -
пи нен ня або ану лю ван ня ліцензії, вик лю -
чен ня ком панії з реєстру, ук ла ден ня пись -
мо вої уго ди.

До ви со ко ри зи ко вих сег ментів рин ку,
яки ми є стра хо ви ки та кре дитні спілки,
що за лу ча ють кош ти гро ма дян, до дат ко во
мо жуть зас то со ву ва ти ся та кож такі за хо -
ди впли ву: зат ве рд жен ня пла ну віднов -
лен ня, відсто ро нен ня керівницт ва від уп -
равління та приз на чен ня тим ча со вої
адміністрації.

46 ñòðàõîâèê³â òà 9 êðåäèòíèõ ñï³ëîê ïîðóøèëè ó
²² ï³âð³÷÷³ 2020 ðîêó îáîâ'ÿçêîâ³ íîðìàòèâè
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Національний банк України за результатами перевірки звітності
за друге півріччя 2020 року встановив низку порушень
обов'язкових фінансових нормативів, які мають вплив на
платоспроможність страхових компаній та кредитних спілок.
Обов'язкові фінансові нормативи порушили 46 страховий
компаній та 9 кредитних спілок.

Ри нок Lloyd's of London предс та -
вив нові ви мо ги до ви ко рис тан ня
елект рон них розміщень ри зиків в 2021
році: у 2�му і 3�му квар та лах син ди ка -
ти по винні бу дуть дот ри му ва ти ся
ціль о во го по каз ни ка 60% об роб ки
елект рон них за я вок та про по зицій від
бро керів.

Чле ни син ди ка ту мо жуть пре тен -
ду ва ти на част ко ву зниж ку на річну
пе ре дп ла ту на 2021 рік, як що всі цілі
розміщен ня і по дачі за я вок в 2021 році
бу дуть ви ко нані. Lloyd's пла нує підви -

щи ти ціль о вий рівень для елект рон но -
го розміщен ня ри зиків для всіх класів
до 90% до дру го го квар та лу 2021 ро ку
в рам ках сво го ман да ту на ви ко рис -
тан ня елект рон них ре сурсів.

Ме тою елект рон но го розміщен ня
бу ло 80% ри зиків, пов'яза них про тя -
гом 2020 ро ку, і за ли шить ся та кою
про тя гом пер шо го квар та лу ць о го ро -
ку. Але у 2�му квар талі він бу де підви -
ще ний до 90% і бу де за ли ша ти ся на
ць о му рівні до кінця ро ку.

Елект рон не розміщен ня бу ло клю -

чо вим еле мен том прог ра ми мо -
дернізації стра тегії Lloyd's, і проб ле ми
пан демії COVID�19 в ць о му році тіль -
ки підкрес ли ли важ ливість циф ро вих
мож ли вос тей на рин ку.

Впер ше Lloyd's ввів ман дат на
елект рон не розміщен ня для син ди -
катів у 2018 році. Спо чат ку, з дру го го
квар та лу 2018 ро ку, ман дат ви ма гав,
щоб син ди ка ти розміщу ва ли не мен ше
10% своїх ри зиків в елект рон но му виг -
ляді, при ць о му цей по каз ник зріс до
20% в треть о му квар талі і 30% в чет -
вер то му квар талі. 

Lloyd's ïðåäñòàâèâ íîâ³ âèìîãè äî âèêîðèñòàííÿ
åëåêòðîííèõ ðîçì³ùåíü ðèçèê³â



В 4 кв. 2020 р. кількість ук ла де них до го -
ворів ОСЦПВ скла ла 2,05 млн. шт., що на
7,5% біль ше, ніж за ана логічний період ми ну -
ло го ро ку. Су ма стра хо вих пла тежів ста но -
вить 1,57 млрд. грн. (+12,9%). Стра хо ви ки
ОСЦПВ вре гу лю ва ли по над 41,6 тис. ви мог
пост раж да лих в ДТП, за яки ми спла ти ли

812,2 млн. грн. По каз ник кіль кості вре гуль о -
ва них ви мог зріс на 10,1% у порівнянні з чет -
вер тим квар та лом 2019 ро ку, су ми вип лат �
на 18,4%. Се ред ня премія ста но вить 762 грн.,
се ред ня вип ла та � 19 507 грн.

Трійка стра хо виків�лідерів за кількістю
ук ла де них до го ворів за ли ши лась незмінною:

НАСК "ОРАН ТА", СГ "ТАС" та "УПСК". За
об ся гом зібра них стра хо вих пла тежів пер ше
місце посідає СГ "ТАС" з по каз ни ком 184,5
млн. грн. Ліде ра ми за кількістю вре гуль о ва -
них ви мог пост раж да лих є СГ "ТАС", НАСК
"ОРАН ТА" та "УПСК".

Се редній строк вре гу лю ван ня стра хо вих
ви мог за шко ду, за подіяну май ну (від да ти
ДТП), в чет вер то му квар талі 2020 ро ку склав
79 днів. Для ви мог, вре гуль о ва них у строк до
365 днів, се редній строк вре гу лю ван ня скла -
дає 68 днів про ти по каз ни ка 73 дні у 3 кв. ми -
ну ло го ро ку. В сис темі пря мо го вре гу лю ван -
ня збитків (ПВЗ) се редній строк вре гу лю ван -
ня � 40 днів, так са мо як і у по пе реднь о му
квар талі. Част ка ви мог, вре гуль о ва них в
термін до 60 днів, скла дає 58,5%, в строк до 90
днів � 76,7% (+3,2 в.п. до 3 кв. 2020 р.).

До МТСБУ у 4 кв. 2020 р. надійшло 363
скар ги від по терпілих та стра ху валь ників на
дії стра хо вих ком паній, це нез нач но пе ре ви -
щує цей по каз ник по пе реднь о го квар та лу та
відповідно го періоду ми ну ло го ро ку. При ць -
о му, зва жа ю чи на збіль шен ня кіль кості вип -
лат, рівень скарг (співвідно шен ня їх кіль кості
до кіль кості вип лат) ста но вить ре ко рд но
низь ку циф ру � 0,87%. Най ви щий рівень
скарг зафіксо ва ний у стра хо вих ком паній
"Ю.Ес.Ай" (7,5%), "Оме га" (6,45%), "ХМСК"
(6,1%). 

Жод ної скар ги не надійшло на ро бо ту 8
стра хо виків: СТ "Га рантія", "ГРА ВЕ Ук -
раїна", "Мо тор�Га рант", "Ко лон нейд Ук -
раїна", "ВАН КЛИК", "Ук раїнсь кий стра хо -
вий стан дарт", "ЮНІВЕС", "Гло бал Га рант". 

Згідно з графічним інфор ме ром "світло -
фор", біль ше по ло ви ни � 26 стра хо виків ма -
ють зе лені інди ка то ри оцінок за всіма трь о ма
по каз ни ка ми. У по пе реднь о му квар талі та -
ких ком паній бу ло 29. При чи ною змін є збіль -
шен ня "жов тих" оцінок за по каз ни ком
"Якість вре гу лю ван ня збитків".

Як і в 3 кв. 2020 р., жод на стра хо ва
ком панія не от ри ма ла "чер во но го
світла" за по каз ни ком "За галь на оцінка
діяль ності стра хо ви ка", і ли ше три стра -
хові ком панії ма ють за цим по каз ни ком
"жов тий" колір світло фо ру.

Один стра хо вик от ри мав не за довіль ну
оцінку за по каз ни ком "Якість вре гу лю ван ня
збитків" та чо ти ри � за по каз ни ком "Рівень
скарг від по терпілих та стра ху валь ників". 

Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ Во ло ди -
мир Шев чен ко про ко мен ту вав: "За раз мож -
на з впев неністю ска за ти, що ри нок ОСЦПВ
стабіль но пра цює в умо вах кри зи, вик ли ка -
ної пан демією. Лю ди, які пот ра пи ли в ДТП,
мо жуть бу ти впев нені в надійності стра хо во -
го за хис ту.

Ду же приємно відзна чи ти, що в ос тан нь -
о му квар талі ми ну ло го ро ку маємо ре ко рд но
низь кий рівень скарг на стра хо виків. Для
цілої низ ки ком паній по каз ник або нуль о вий,
або мінімаль ний, мен ше од но го відсот ка � це
свідчить, що стра хо ви ки постійно інвес ту ють
зу сил ля в роз ви ток  та підтрим ку якісно го
сервісу".

Страховики ОСЦПВ сплатили понад 812 млн. грн. відшкодування
постраждалим в ДТП за 4�й кв. 2020 року.
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Ï³äñóìêè ðèíêó àâòîöèâ³ëêè çà 2020 ð³ê

ÒÎÏ-10 ÑÊ çà ê³ëüê³ñòþ äîãîâîð³â òà ñóìîþ ñòðàõîâèõ ïðåì³é çà 4 êâ. 2020 ð.

¹ Ñòðàõîâèê Ê³ëüê³ñòü äîãîâîð³â, øò. Ñóìà ïðåì³é, ãðí.

1 ÍÀÑÊ "ÎÐÀÍÒÀ" 243 828 151 823 388
2 ÑÃ "ÒÀÑ" 240 280 184 521 484
3 "ÓÏÑÊ" 154 234 91 158 702
4 "Êíÿæà" 132 477 83 674 661
5 "Þ.Åñ.Àé." 87 050 65 868 260
6 "ªâðî³íñ Óêðà¿íà" 77 072 46 967 349
7 "ÏÇÓ Óêðà¿íà" 72 399 69 115 905
8 "ÃÀÐÄ²ÀÍ" 68 677 48 706 425
9 "ÎÁÅÐ²Ã" 66 958 50 684 002
10 "ÂÓÑÎ" 62 537 53 544 638

ÒÎÏ-10 ÑÊ çà ê³ëüê³ñòþ òà ñóìîþ ñòðàõîâèõ âèïëàò çà 4 êâ. 2020 ð.

¹ Ñòðàõîâèê Ê³ëüê³ñòü âèïëàò, øò. Ñóìà âèïëàò, ãðí.

1 ÑÃ "ÒÀÑ" 5 458 102 684 529
2 ÍÀÑÊ "ÎÐÀÍÒÀ" 3 582 70 863 186
3 "ÓÏÑÊ" 2 706 51 381 616
4 "ÏÇÓ Óêðà¿íà" 2 135 38 875 425
5 "Êíÿæà" 2 091 42 740 631
6 "Àëüôà�Ãàðàíò" 2 029 31 132 091
7 "ÀÐÊÑ" 1 744 37 103 037
8 "ÂÓÑÎ" 1 696 33 007 600
9 "ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß" 1 646 36 080 713
10 "²ÍÃÎ Óêðà¿íà" 1 321 26 914 101
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Зни жен ня кіль кості аварій відповідає ди наміці
кіль кості ук ла де них до го ворів міжна род но го стра -
ху ван ня Зе ле на карт ка, яке ско ро ти ло ся з 1,1 млн.
полісів в 2019 році до 600 тис. штук в 2020 році (�45%).
Ос нов на при чи на � істотні об ме жен ня транс кор -
дон но го ру ху ав то мобілів для бо роть би з по ши рен -
ням пан демії.

Нез ва жа ю чи на склад ний 2020 рік, роз ви ток і
діджіталізація сег мен та стра ху ван ня Зе ле ної
карт ки три ває, вве ден ня до го во ру міжна род но го
стра ху ван ня в елект ронній формі є пер шим кро -
ком до пов ної діджіталізаціі і транс фор мації до ку -
мен то обігу в елект рон ну фор му.

Найбіль ша кількість ДТП за ук раїнсь ки ми
поліса ми Зе ле на карт ка в 2020 році:

� Поль ща � 1045
� Німеч чи на � 374
� Росія � 321
� Чехія � 144
� Угор щи на � 133
На ці п'ять країн при па дає 74% всіх ДТП, вик -

ли ка них ук раїнсь ки ми водіями за кор до ном. При
ць о му су ма вип лат зрос ла на 7% до 16.5 млн. євро
(про ти 15.4 млн. євро в 2019 році). Бю ро відзна чи ло,
що це вик ли ка но три валістю про це ду ри вре гу лю -
ван ня ДТП, що ста ли ся за кор до ном, тим са мим в
2020 році про во ди ли ся та кож вип ла ти по аваріях
за по пе редні періоди.

Найбіль ша кількість ДТП на те ри торії
України в 2020 році бу ло вик ли ка но іно зем ни ми
водіями та ких країн:

� Поль ща � 497
� Лит ва � 308
� Чехія � 98
� Мол до ва � 90
� Біло русь � 81
На п'ять країн при па дає 70% від за галь ної кіль -

кості та ких ДТП в Ук раїні. За галь на кількість ДТП
з ви ни іно зем них водіїв в ми ну ло му році скла ло
1541, а су ма відшко ду вань по цих ви пад ках � 1 млн.
євро, що на 70% мен ше, ніж в 2019 році. 

За 2020 рік за кордоном було зафіксовано 2729 ДТП з вини
українських водіїв, що на 42.6% менше, ніж в 2019 році,
повідомляє МТСБУ.

ÌÒÑÁÓ íàçâàëî êðà¿íè ç íàéá³ëüøîþ
ê³ëüê³ñòþ ÄÒÏ çà óêðà¿íñüêèìè ïîë³ñàìè
Çåëåíà êàðòêà â 2020 ðîö³

Кількість елект рон них до го ворів ОСА -
ГО в Ук раїні за підсум ка ми 2020 ро ку скла -
ло 3,1 млн. шт., зрос тан ня скла ло на 150%.
Су ма стра хо вих премій по е�поліса ми ста -
но вить 2,6 млрд. грн. (+17,6%).

Більш, ніж тре ти на від за галь ної кіль -
кості до го ворів ав то цивілки ук ла де но в
елект ронній формі: част ка елект ро полісів в
2020 році пе ре ви щи ла 37%, тоді як в 2019
во на ста но ви ла 15%, а в 2018 � близь ко 2%.

Знач 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 в 2,8 ра зи: в
2019 бу ло оформ ле но 1620 елект роєвроп -
ро то колів, в 2020 році � вже 4628 шт. 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�сайт МТСБУ, але й
за до по мо гою мобіль но го до дат ку "Мій
поліс", що підви щи ло дос тупність і
зручність сервісу. Ця ро бо та бу ла про ве де -

на в рам ках про ек ту підтрим ки іншур -
тех�стар тапів, яку на дає інно ваційний хаб
Бюро. МТСБУ на го ло шує на важ ли вості
сис тем но го підхо ду до діджіталізаці ук -
раїнсь кої га лузі ОСА ГО, зок ре ма інтег -
рації елект рон них сервісів Бю ро з дер жав -
ни ми і при ват ни ми тех но логічніми рішен -
ня ми. Нап рик лад, опція пе ревірки на яв -
ності чин но го до го во ру ОСЦПВ в 2020 році
ста ла дос туп ною та кож і в дер жав но му
мобіль но му до дат ку "Дія".

Про тя гом 2020 ро ку відбу ва ло ся ак тив -
не впро вад жен ня сис те ми елект рон но го
до ку мен то обігу Бю ро (СЕД): бу ли
діджіталізо ва ни всі ос новні бізнес�про це си
де пар та мен ту внутрішнь о го стра ху ван ня
МТСБУ.

Ренкінг найбіль ших ком паній з про да -
жу елект рон них до го ворів ОСА ГО, які по -
ча ли діяти в 2020 році і ма ють ста тус ук ла -
де них, тоб то не розірвані дост ро ко во.

Кількість електронних договорів ОСАГО в Україні за підсумками 2020 року склало 3,1 млн. шт.,
зростання склало на 150%. Сума страхових премій по е�полісами становить 2,6 млрд. грн. (+17,6%).

Ïðîäàæ³ åëåêòðîííèõ ïîë³ñ³â ÎÑÀÖÂ 
â Óêðà¿í³ çà 2020 ð³ê çðîñëè â 2,5 ðàçè

ÒÎÏ-15 ñòðàõîâèê³â, 2020

¹ Ñòðàõîâèê Ïðåì³¿ e-ÎÑÀÖÂ, 
ìëí ãðí

1 ÊÍßÆÀ 118 666 288,00
2 ÏÇÓ Óêðà¿íà 112 204 774,00
3 ÂÓÑÎ 91 827 159,83
4 ARX 83 119 966,68
5 ÓÑÃ 72 595 052,00
6 ÊÐÅÄÎ 70 948 027,00
7 Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ 58 295 238,10
8 ÓÍ²ÊÀ 57 156 141,00
9 Îáåð³�ã 56 982 111,10
10 ÎÐÀÍÒÀ 54 443 930,17
11 ÒÀÑ ÑÃ 51 123 597,00
12 ²ÍÃÎ 47 236 887,00
13 Àëüôà�Ãàðàíò 45 272 143,00
14 ªÂÐÎ²ÍÑ Óêðà¿íà 36 990 843,57
15 Ãàðä³àí 27 232 690,36
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На тлі падіння по пи ту на ав то кас ко з
се ре ди ни 2020 ро ку спос теріга ла ся тен -
денція зни жен ня се редньої вар тості
поліса, то му стра хо ви ки бу ли зму шені ви -
га ду ва ти нові спо со би ут ри ман ня клієнтів
за ра ху нок ціни, но вих спо собів стра ху -
ван ня (на ос нові ви ко рис тан ня � "пла ти як
їздиш") або на бо ру опцій з ав то ст ра ху ван -
ня (експрес�про дук ти або "конструк то -
ри").

Так як поліс кас ко доз во ляє за хис ти ти
ав то мобіль при ДТП, пош код женні транс -
по рт но го за со бу і відшко ду ва ти зби ток
при вик ра денні. Мак си маль не пок рит тя �
до сить до ро га опція. Ав тов лас ни ки вправі
са мостійно ви би ра ти пе релік не обхідних
ри зиків.

Згідно з ре зуль та та ми опи ту ван ня,
про ве де но го стра хо ви ка ми, 86% ав тов лас -
ників хотіли б ма ти мож ливість са -
мостійно ви би ра ти пе релік ри зиків, стра -
ху ю чи транс по рт ний засіб по кас ко.

Як по ка за ло досліджен ня, пе ре важ на
більшість опи та них ав тов лас ників (86%)

хо чуть самі ви би ра ти ри зи ки при стра ху -
ванні ав то. Нап рик лад, за хис ти ти ав то -
мобіль від вик ра ден ня хотіли 33% опи та -
них, стіль ки ж воліли б ком пен су ва ти
кош ти від збит ку при ДТП з влас ної ви ни,
тро хи мен ше (19%) � з ви ни третіх осіб. Де -
які учас ни ки опи ту ван ня (15%) хотіли б
вклю чи ти в стра хо ве пок рит тя ри зик пов -
ної за ги белі ав то мобіля.

На пи тан ня про до дат кові опції, яки ми
рес пон ден ти хотіли б ко рис ту ва ти ся,
більшість (31%) відповіли, що вва жа ють за
кра ще пос лу гу таксі або кар шерінга на час
ре мон ту влас но го ав то мобіля, 28% � пос лу -
гу виїзду екс пер та на місце ДТП. Ско рис -
та ти ся технічною до по мо гою на до розі
хотіли б 25% опи та них, ще 15% про го ло су -
ва ли за пос лу гу стра ху ван ня осо бис тих
ре чей в ав то мобілі.

Про по ну ю чи клієнтам зниж ки, поліси
з фран ши за ми чи усіче ним на бо ром ри -
зиків, ком панії на ма га ли ся ут ри ма ти
клієнтів і пе ре ко на ти їх не відмов ля ти ся
від стра ху ван ня зовсім. Де які стра хо ви ки

про по ну ють кас ко з ви ко рис тан ням те ле -
ма ти ки, щоб влас ник, ав то яке рідко ви ко -
рис то вуєть ся, міг за о ща ди ти на стра хо во -
му пла тежі. Те ле ма ти ка за без пе чує
постійний моніто ринг ру ху ав то мобіля і
оцінку сти лю водіння йо го влас ни ка. За
до по мо гою зібра них да них стра хо вик мо -
же з точністю виз на чи ти ступінь ри зи ку
для кож но го ок ре мо взя то го клієнта, і в
підсум ку сфор му ва ти спра вед ли вий та -
риф, який бу де вра хо ву ва ти йо го досвід,
на вич ки та стиль водіння.

Од нак се ред ав то мобілістів не має од -
нос тай ності, що до пи тан ня впро вад жен ня
прист роїв конт ро лю швид кості та ма не ри
водіння ав то мобіля. Дум ки біль шості
водіїв ви я ви ли ся діамет раль но про ти -
леж ни ми і розділи ли ся порівну: за ус та -
нов ку те ле ма ти ки і про ти тех но логії вис -
ту па ють по 38% рес пон дентів. Та кож до -
сить ве ли ка част ка опи та них, які ма ли
нейт раль ну по зицію (22%). Всь о го ли ше
2% рес пон дентів не змог ли відповісти.

Сег мент КАС КО силь но за ле жить від
пла то сп ро мож ності на се лен ня і ста вок по
кре ди тах, то му са ме ці фак то ри бу дуть з -
на ча ти ди наміку стра хо во го рин ку в 2021
році. Ри нок кас ко в значній мірі взаємо за -
леж ний від про дажів но вих ав то мобілів,
об ся ги яких, за по пе редніми прог но за ми, в
2021 році ско ро чуєть ся. Суттєво го падіння
об сягів премій в сег менті стра ху ван ня ав -
то кас ко не очікуєть ся. При ць о му прог но -
зуєть ся нез нач не зни жен ня чис ла но вих
до го ворів  кас ко. 

Страховику необхідно відстежувати тенденції в сфері
страхування, щоб своєчасно реагувати на нові запити.
Останнім часом, особливо під час карантину і обмежень
через пандемію, спостерігається зростання попиту на
продукти�конструктори � автовласники хочуть самостійно
вибирати необхідні опції захисту.

86% îïèòàíèõ àâòîâëàñíèê³â õî÷óòü ñàì³ âèáèðàòè
ðèçèêè ïðè ñòðàõóâàíí³ ÊÀÑÊÎ àâòîìîá³ëÿ



Згідно з досліджен ням ком панії By
Bits, га лузь ав то ст ра ху ван ня ба чить
перс пек ти ви Usage�based insurance:
91% опи та них стра хо виків вва жа ють
по я ву UBI�стра ху ван ня по зи тив ною
зміною для га лузі.

У звіті під наз вою "Май бутнє ав то -
ст ра ху ван ня � перш за все клієнти" By
Bits досліджу ва ла мінливі відно си ни
між стра хо ви ком і ав то мобілістом. Бу ло
ви яв ле но, що 81% стра хо виків вва жа -
ють, що про по зиція та рифів на стра ху -
ван ня з оп ла тою за ми лю поліпшить їх
імідж для клієнтів, а 78% вва жа ють, що
це за без пе чить плат фор му для більш
постійної та зна чу щої взаємодії з
клієнта ми.

Клієнти прак тич но усіх стра хо виків
(97%) ба жа ють більш спра вед ли вих цін,
зас но ва них на ви ко рис танні або пробігу
під час лок да у ну та ка ран тин них об ме -
жень. Тим ча сом 87% стра хо виків за я -
ви ли, що клієнти на ма га ли ся ска су ва ти
поліси че рез різке ско ро чен ня пробігу.

За да ни ми By Bits, це підтве рд -
жуєть ся ре зуль та та ми про ве де но го нею
ок ре мо го досліджен ня спо жи вачів, яке
ви я ви ло, що 62% водіїв ду ма ють, що в
нас тупні 5 років во ни бу дуть во ди ти
мен ше, ніж в по пе редні 5 років.

У звіті йдеть ся, що од ни ми з най -
серйозніших пе реш код на шля ху за до -
во лен ня пот реб клієнтів в стра ховій га -
лузі є стан тех но логій і циф ро ва транс -

фор мація.
Май же тре ти на (32%) стра хо виків

за я ви ли, що во ни стур бо вані тим, що їх
існу ю че прог рам не за без пе чен ня не
змо же підтри му ва ти стра хові про дук -
ти, зас но вані на ви ко рис танні. Крім то го,
80% ав то ст ра хо виків стве рд жу ють, що
циф ро ва транс фор мація бу ла склад ним
зав дан ням за ос танні 12 місяців, а 79%
за яв ля ють, що не відста ва ти від кон ку -
рентів, які про по ну ють про дук ти
UBI�стра ху ван ня, бу ло проб ле ма тич но.

За сло ва ми стра хо виків, це підтве -
рд жуєть ся тим фак том, що ли ше п'ята
час ти на (20%) внес ла певні зміни в свої
мо делі ціно ут во рен ня по ав то ст ра ху -
ван ню за ос танній рік.

Вис но вок з досліджен ня гуч ний і яс -
ний � у стра хо виків є ре аль на мож -
ливість виділи ти ся на рин ку, про по ну -
ю чи відмінний досвід і більш спра вед -
ливі і про зорі ціни. Зо се ре див ши ува гу
на то му, що про сить клієнт, стра хо ви ки
по ба чать ко мерційну ви го ду за ра ху нок
поліпшен ня ут ри ман ня клієнтів і підви -
щен ня цінності для них, од но час но вий -
шов ши з гон ки та рифів. 

Страховику необхідно відстежувати тенденції в сфері
страхування, щоб своєчасно реагувати на нові запити.
Останнім часом, особливо під час карантину і обмежень
через пандемію, спостерігається зростання попиту на
продукти�конструктори � автовласники хочуть самостійно
вибирати необхідні опції захисту.

UBI-ñòðàõóâàííÿ íà îñíîâ³ ôàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ
ñòàíå ñòàíäàðòîì ãàëóç³ àâòîñòðàõóâàííÿ
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Äîñë³äæåííÿ

Згідно зі звітом, опубліко ва ним Ра дою з
досліджень сфе ри стра ху ван ня (IRC), ко -
жен 8�й водій на до ро гах США не мав
поліса ав то ст ра ху ван ня.

Винні водії, які не дот ри му ють ся ви мо ги

обов'яз ко во го стра ху ван ня, збіль шу ють
вит ра ти на стра ху ван ня для всіх інших.
Заст ра хо вані водії зап ла ти ли біль ше 13
млрд. до ларів (близь ко 78 до ларів за заст ра -
хо ва ний транс по рт ний засіб) за за хист від

вин них водіїв, які не ма ють дос татнь о го пок -
рит тя ме дич них вит рат і май но вої шко ди,
яку во ни за подіюють іншим під час ДТП.

"За без пе чи ти дос тупність ав то ст ра ху -
ван ня важ че, ко ли знач на кількість водіїв
відмов ля ють ся нес ти свою спра вед ли ву
част ку вит рат", ка жуть в IRC.

У той час як в ми ну ло му році в США
част ка не за ст ра хо ва них ав то мобілістів ста -
но ви ла 12,6%, ці по каз ни ки суттєво різни -
ли ся по шта там: від 3,1% в Нью�Джерсі до
29,4% в Міссісіпі.

Хо ча відсо ток не за ст ра хо ва них ав то -
мобілістів збіль шив ся тіль ки на 1,2 про це нт -
них пунк ти по всій країні за ос танні 5 років,
в декіль кох шта тах спос теріга ло ся більш
знач не зрос тан ня, вклю ча ю чи Ва ши нг тон
(6,9 пп), Род�Ай ленд (6,8 пп) і Міссісіпі (6,4
пп). В інших шта тах спос теріга ло ся зни -
жен ня част ки не за ст ра хо ва них ав то -
мобілістів, вклю ча ю чи Мічи ган (10,1 пп) і
Де ла вер (2,9 пп).

У звіті IRC "Не за ст ра хо вані ав то -
мобілісти, 2021" аналізу ють ся дані, зібрані
від найбіль ших стра хо виків, які предс тав -
ля ють 80% рин ку при ват но го ав то ст ра ху -
ван ня США. 

Згідно зі звітом, опублікованим Радою з досліджень сфери
страхування (IRC), кожен 8�й водій на дорогах США не мав
поліса автострахування.

IRC: êîæåí 8-é âîä³é â ÑØÀ íåçàñòðàõîâàíèé
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Як в ціло му ви оцінюєте успіхи ком паній ARX і ARX
Life?

� 2020 рік, нез ва жа ю чи на си ту ацію з COVID�19, ми
за вер ши ли в двох ком паніях з ду же знач ним зрос тан -
ням. Су ма стра хо вих премій ком панії ри зи ко во го стра -
ху ван ня ARX ста но вить 2,7 млд грн, що на 15% біль ше
по каз ників 2019 ро ку. Премії ком панії ARX Life скла ли
259,6 млн, по ка зав ши 45% при рос ту по відно шен ню до
2019 ро ку. За підсум ком 2020 ро ку в нон лайфі ми №1 за
за галь ни ми збо ра ми, №1 по збо рах пла тежів в КАС КО і
№1 в ціло му по розд робі.

По інших про дук тах приріст теж ра дує. Але про все
це має сенс го во ри ти тіль ки то му, що ра зом із зрос тан -
ням ми от ри ма ли при бу ток. При ць о му я ка жу не про
інвест дохід від розміщен ня ре зервів (хо ча тут теж все в
по ряд ку), а про опе раційний при бу ток від стра ху ван ня.
А це і є го лов ним по каз ни ком. Підсум ки 1�го квар та лу
2021 ро ку ми та кож оцінюємо по зи тив но, але тут по ки
ра но да ва ти ко мен тарі � по че каємо закінчен ня ро ку.

Є дум ка, що зібра ти стра хові премії ав то ма тич но оз -
на чає от ри ма ти при бу ток ...

� Та кий спро ще ний пог ляд на стра ху ван ня по мил ко -
вий. Так, на жаль, як і раніше, ду же ба га то ком паній про -
дов жу ють орієнту ва ти ся не на технічний ре зуль тат від
стра ху ван ня, а тіль ки на ва лові збо ри. Навіть прос тий
аналіз по ка же у них не над то рай дуж ну кар ти ну � особ -
ли во це ак ту аль но що до обов'яз ко во го стра ху ван ня
влас ників транс пор ту (ОСЦПВ).

До речі, не давні банк ру ти (ком панії, які за раз втра -
ча ють ліцензії на стра ху ван ня) відзна чи ли ся ба га то в
чо му зав дя ки са ме ць о му про дук ту. На жаль, ті, хто
орієнтуєть ся тіль ки на збо ри і рин ко ву част ку, приділя -
ють вкрай ма ло ува ги пи тан ням ефек тив ності та оп -
тимізації рівня вит рат. Ду же час то та ке ж по вер хо ве у
них став лен ня і до фор му ван ня стра хо вих ре зервів, від
чо го вже страж да ють клієнти.

Але ж в ми ну ло му році май же всі ком панії от ри ма -
ли хо ро ший при бу ток, хіба не так?

� Так. Ми точ но в ми ну ло му році спра цю ва ли ду же
доб ре. Не прос то доб ре � ми от ри ма ли ре ко рд но�ве ли кий
при бу ток в обох ком паніях. Але вар то бу ти про фесіона -
ла ми і ко па ти глиб ше, зро бив ши пра вильні вис нов ки з
аналізу при чин настіль ки гар них ре зуль татів всь о го
рин ку. А най го ловніше, спро бу ва ти зро би ти ряд прог -
нозів на найб лиж че май бутнє.

Ми, нап рик лад, ро зуміємо, що до сить низь ка збит -
ковість ми ну ло го ро ку за ба гать ма ви да ми стра ху ван ня
не пов то рить ся ні в ць о му, ні в нас туп них ро ках. Нап рик -
лад, збит ковість в КАС КО. А збит ковість в ОСЦПВ тим
біль ше (во на і в ми ну ло му році бу ла у всіх на ба га то ви -

Ñêëàäíèé âèá³ð â³ðíîãî øëÿõó

Незважаючи на пандемію і
вибухнувшу потім кризу,

страхування пройшло цей шторм
досить успішно. 

Генеральний директор компанії
ARX Life, заступник голови

правління страхової компанії ARX 
Вячеслав Гавриленко міркує про

ключові моменти страхового
бізнесу і про те, як компаніям бути

успішним в цьому динамічному і
непростому сегменті.

Ñòðàòåã³¿
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ще, ніж хотіло ся б). Більш то го � збит -
ковість бу де зрос та ти. Так що за па мо -
ро чен ня від успіхів мо же, що на зи -
ваєть ся, зігра ти злий жарт з ти ми
стра хо ви ка ми, які роз ра хо ву ють на
пов то рен ня си ту ації 2020 ро ку. Як що
во ни, з ме тою роз ши ри ти бізнес,
сподіва ю чись на низь ку збит ковість,
піднімуть вит ра ти (адміністра тивні та
комісійні), то прос то вий дуть за 100%
рам ки комбіно ва но го ко ефіцієнта. Так,
во ни мо жуть збіль ши ти рин ко ву част -
ку, але на дов го за ли шать своїх
акціонерів з не га тив ним опе раційним
при бут ком. А при бут ковість від інвес -
тиційної діяль ності в Ук раїні зни -
жуєть ся.

Да вай те зу пи ни мо ся тро хи док -
ладніше на по нятті "комбіно ва ний
ко ефіцієнт"

� Це ос нов ний фінан со вий по каз ник
в стра ху ванні, який ха рак те ри зує,
при бут ко вий стра хо вик у своїй діяль -
ності чи збит ко вий. При бу ток від
інвес тиційний діяль ності при ць о му не
вра хо вуєть ся. Як що су ма всіх стра хо -
вих вип лат і ре зервів на вип ла ти, а та -
кож адміністра тив них і комісійних
вит рат дорівнює сумі за роб ле ної стра -
хо вої премії(стра хо вих пла тежів), то
зна чен ня комбіно ва но го ко ефіцієнту
бу де 100%. У цій си ту ації стра хо вик і
не в при бут ку, і не в збит ках. Як що
комбіно ва ний ко ефіцієнт ниж че 100% �
стра хо вик в при бут ку, а як що ко -
ефіцієнт ви ще 100% � у збит ках.

На явність збитків бу де оз на ча ти,
що стра хо ви ку ду же ско ро не бу де
вис та ча ти капіта лу, а зна чить, він не
змо же своєчас но про во ди ти вип ла ти,
не відповіда ти ме ви мо гам ре гу ля то ра.
Акціоне рам до ве деть ся ви шу ку ва ти
кош ти для до капіталізації А оскіль ки
стра хо вик пра цює в зби ток, акціонер
зму ше ний бу де прос то спа лю ва ти свої
гроші, без на леж ної при бут ко вості на
вкла де ний капітал.

Щоб уни ка ти зга да них ри зиків,
стра хо ви ки по винні за лу ча ти про -
фесійних ак ту аріїв і за без пе чи ти їх
якісним ста тис тич ним ма теріалом.
Потім по ча ти зас то со ву ва ти адек ватні
(роз ра хо вані ак ту арієм) ціни і за без пе -
чи ти відповідний рівень вит рат. І тоді
опи са на си ту ація не нас тає. Але од но -
час но це оз на чає, що стра хо вик не мо -

же за лу ча ти клієнтів демпінго ви ми
ціна ми, а агентів не а дек ват но ви со ки -
ми комісіями. Потрібно кон ку ру ва ти
чи мось іншим. 

На рин ку ж час та ба чи мо та ку
прак ти ку � "по винні так ро би ти" не оз -
на чає, що фак тич но так роб лять.

Те пер, ко ли ре гу ля то ром стра хо -
виків став Нац банк, подібних си ту -
ацій на далі бу ти не по вин но?

� Всі про зорі та надійні ком панії на
це сподіва ють ся. І перші оз на ки очи -
щен ня рин ку вже є. Як пра ви ло, спо -
чат ку за ли ша ють ри нок найодіозніші
ком панії. З ни ми все до сить прос то. Це
пи тан ня ре гу ля то ра, і ми ба чи мо, що
тут все в по ряд ку.

Але потім нас тає чер га ком паній,
які стовідсот ко во одіоз ни ми наз ва ти не
мож на. І тут да ле ко не все так прос то �
мож ли во, ме не дж мен ту ком паній
потрібно міня ти стра тегію, і акціоне -
рам до ве деть ся глиб ше вни ка ти в при -
ро ду бізне су, особ ли во йо го ре гу лю -
ван ня. Ко мусь до ве деть ся вли ва ти
капітал � а нор ма при бут ко вості в
стра ху ванні да ле ка від тієї, з якою
звик пра цю ва ти ук раїнсь кий бізнес.

Тре ба чітко ро зуміти � пи тан ня
капіта лу те пер бу де ре гу ляр но ви ни -
ка ти ра зом з рос том бізне су, мож ли во
що ро ку. І це не пи тан ня ре гу ля то ра, а
пи тан ня влас ників та ме не дж мен ту.
Бу де мо сподіва ти ся на кра ще і спос -
теріга ти за роз вит ком подій. Ми ре -
алісти і ро зуміємо, що всь о му потрібен
час � го лов не, що про цес пішов!

З ура ху ван ням усь о го ска за но го,
як вам вдаєть ся і рос ти, і бу ти при бут -
ко ви ми?

� За раз для ба гать ох ста ло оче вид -
ним, що не обхідно кон ку ру ва ти не
ціною, а, в пер шу чер гу, рівнем сервісу.
Сервіс же ха рак те ри зуєть ся клієнтсь -
ким досвідом, який мож на оціню ва ти
зручністю, ком фор том, сту пе нем
довіри, ба жан ням ко рис ту ва ти ся пос -
лу га ми і ре ко мен ду ва ти іншим. В
кінце во му ра хун ку це про яв ляєть ся в
ло яль ності клієнтів. Але та ке став лен -
ня з бо ку клієнтів, як пра ви ло, фор -
муєть ся не за один рік � особ ли во в га -
лузі стра ху ван ня, де має місце не -
довіра до бізне су.

Ми дав но вже до ве ли, що є дійсно
надійною, стабіль ною ком панією, яка
не впа дає в край нощі і завж ди ви ко нує
свої зо бов'язан ня. По ряд з цією ба зо -
вою пе ре ва гою, ми завж ди бу ли і за ли -
шаємо ся інно ваційною ком панією. При
ць о му всі наші інно вації завж ди ду же
прак тичні � во ни "пра цю ють", а не
прос то відда ють да ни ну моді. Для до -
сяг нен ня та ко го ефек ту ми про во ди мо
все ре дині в ко ман дах ве ли чез ну про е -
кт ну ро бо ту: відби раємо і тес туємо
ідеї, оп раць о вуємо про то ти пи, з мо -
мен ту ре алізації тес туємо кіль ка
варіантів.

Ми слу хаємо клієнтів і оцінюємо їх
досвід, вклю ча ю чи зручність ко рис ту -
ван ня. По суті, ми поєднуємо ґрун тов -
ну надійність з гнучкістю і швидкістю
ре алізації інно вацій. При ць о му ми
чітко ро зуміємо, що не всі інно вації бу -
дуть зат ре бу вані тут і за раз � клієнти
мо жуть бу ти по ки не го тові до про по -
но ва них рішень. Це оз на чає, що у ком -
панії по ви нен бу ти виділе ний і чи ма -
лий бюд жет, і ко ман да на та ко го ро ду
діяльність. На постійній ос нові собі це
мо жуть доз во ли ти тіль ки при бут кові
ком панії. Так що це замк ну тий цикл:
ми про по нуємо клієнтам надійний і
зруч ний сервіс за ро зум ну ціну, яка
доз во ляє нам бу ти при бут ко ви ми, а
клієнтам за ли ша ти ся за до во ле ни ми.

Що ж ви по ра ди те ком паніям
для до сяг нен ня оп ти маль но го резу -
ль та ту?

� Не мож ли во да ти один ре цепт на
всі ви пад ки. Це завж ди пи тан ня склад -
но го ви бо ру вірно го шля ху.

У будь�яко му ви пад ку у стра хо ви -
ка по винні бу ти адек ватні акціоне ри,
що во лодіють дос татніми ре сур са ми,
відповідним досвідом і го товністю
довіря ти і де ле гу ва ти ло каль но му ме -
не дж мен ту. Крім то го, ме не дж мент по -
ви нен ма ти досвід по бу до ви силь ної
про фесійної ко ман ди, бу ти го то вим до
постійних змін і доб ре ро зуміти
акціонерів.

Відра зу мож на ска за ти, що до сяг -
нен ня будь�яких зна чу щих по каз ників
� це гра "в дов гу" і це ве ликі інвес тиції.
А та кож дос тат ня част ка везіння,
вміння ди ви ти ся на кіль ка кроків впе -
ред і да ва ти пра виль ну оцінку рин ко -
вої си ту ації в ціло му. 

Insurance TOP ¹2(78)2021

Ñòðàòåã³¿ 



26 Insurance TOP ¹2(78)2021

Че рез вартість ліку ван ня вже існу -
ю чих зах во рю вань і віднос но ко рот кий
термін жит тя до машньої тва ри ни (со -
ба ки жи вуть в се реднь о му від 10 до 13
років в за леж ності від по ро ди), стра ху -
ван ня до машніх тва рин заз ви чай вик -
лю чає ко лишні зах во рю ван ня з стра -
хо во го пок рит тя.

Ком панії зі стра ху ван ня до машніх
тва рин заз ви чай вво дять період очіку -
ван ня. Важ ли во відзна чи ти, що навіть
як що до машній тва рині не був пос тав -
ле ний діаг ноз трав ми або хво ро би,
стра хо вик все од но мо же відмо ви ти в
пок ритті, як що у нь о го бу ли якісь оз на -
ки або симп то ми од но го з них до по чат -

ку дії полісу. Де які ком панії зі стра ху -
ван ня до машніх тва рин поділя ють хво -
ро би на дві гру пи: виліковні і не -
виліковні.

Виліковні хво ро би: респіра торні
інфекції, інфекції ву ха, інфекції се чо -
вивідних шляхів, інфекції се чо во го
міху ра, блю во та та про нос.

Не виліковні хво ро би: рак, ор то пе -
дичні ста ни, цук ро вий діабет, ка мені в
се чо во му міхурі, алергії, сер це ве зах -
во рю ван ня, зах во рю ван ня ни рок, за ку -
пор ка се чо вивідних шляхів, епілепсія,
арт рит, дисп лазія куль шо во го суг ло ба.

Ба га то з цих станів ви ма га ють пов -
тор них відвіду вань ве те ри на ра,
постійно го прийо му ліків, а іноді навіть
хірургічно го втру чан ня. Не виліковні
існу ючі зах во рю ван ня не пок ри ва ють ся

Якщо ви купуєте страховку для домашніх тварин, важливо
розуміти які винятки не поширюються на дію страхового
поліса. Так само, як страхування автомобіля, яке не
покриває нещасні випадки до початку покриття,
страхування домашніх тварин зазвичай не покриває
жодних витрат, пов'язаних з існуючими чи хронічними
захворюваннями або травмами.

Ñòðàõóâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí. ßê³ ðèçèêè 
³ õâîðîáè íå ïîêðèâàº ñòðàõîâèé ïîë³ñ?
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стра хов кою для до машніх тва рин.
Двос то рон ня зах во рю ван ня або

трав ма � це зах во рю ван ня, що вра жає
ліву і пра ву сто ро ни тіла, нап рик лад
дисп лазія стег на або роз рив хрес то -
подібної зв'яз ки. Оскіль ки існує ве ли ка
ймовірність то го, що до маш ня тва ри на
зіткнеть ся з тим же зах во рю ван ням на
про ти леж но му боці, ба га то стра хо вих
ком паній ма ють вик лю чен ня в своїх
полісах. Як що у ва шо го ви хо ван ця ви -
ник не двос то роннє зах во рю ван ня після
по чат ку дії до го во ру стра ху ван ня, то
во но бу де пок ри то.

Як виз на чи ти, які ста ни до -
машньої тва ри ни підля га ють стра ху -
ван ню?

Як влас ник до машньої тва ри ни, вам
склад но виз на чи ти, що кваліфікуєть ся
як вже існу ю че зах во рю ван ня, і що бу -
де пок ри ва ти ва ша прог ра ма стра ху -
ван ня до машньої тва ри ни. З цієї при -
чи ни стра хові ком панії про во дять ог -

ля ди історії хво ро би до машньої тва ри -
ни для ви яв лен ня будь�яких станів, що
не пок ри ва ють ся полісом.

Ме дич ний ог ляд відбу деть ся після
то го, як ви по дас те за яв ку на от ри ман -
ня поліса.

Як пра виль но підібра ти стра хов ку
для до машньої тва ри ни з уже існу ю -
чи ми проб ле ма ми?

Навіть як що у ва шо го ви хо ван ця
вже є яке�не будь зах во рю ван ня, ви все
од но мо же те от ри ма ти стра хов ку для
до машніх тва рин, і во на пок риє умо ви,
не пов'язані з уже існу ю чим зах во рю -
ван ням. Ось що потрібно ма ти на увазі.

Будь те в курсі всіх щеп лень ва шо го
ви хо ван ця. Най мен ше вам потрібно, щоб
ваш ви хо ва нець зах ворів. Ба га то стра хо -
вих ком паній відмов лять у вип латі, як що
ваш ви хо ва нець зах воріє че рез те, що він
не був вак ци но ва ний відповідно до
вказівок ва шо го ве те ри на ра.

Нез ва жа ю чи на те, що стра ху ван ня

до машніх тва рин не пок ри ває раніше
існу ючі не виліковні зах во рю ван ня, ви
мо же те знай ти відповідну прог ра му
для пок рит тя інших ме дич них вит рат.
Порівняй те оче видні речі, такі як
щомісяч на ціна і фран ши за, але та кож
зверніть ува гу на інші фак то ри, такі як
періоди очіку ван ня і чи змен шить ся
стра хо ве пок рит тя, ко ли ва ша твпа ри -
на ста не стар ше.

Ку пуй те стра хов ку для до машніх
тва рин на ранній стадії. Влас ни ки, у
яких є до машні тва ри ни з уже існу ю -
чи ми хво ро ба ми, по винні зна ти, скіль -
ки кош ту ва ти муть пос лу ги ве те ри -
нарів. Та ким чи ном, по куп ка поліса
стра ху ван ня до машніх тва рин на ран -
нь о му етапі мо же до по мог ти мінімізу -
ва ти вит ра ти, пов'язані з тією ж проб -
ле мою, яка мо же ви ник ну ти в май -
бутнь о му.

Розг лянь те аль тер на ти ви стра ху -
ван ню до машніх тва рин, які доз во ля -
ють оп ла чу ва ти ме дичні вит ра ти по
ліку ван ню ва шої тва ри ни. 
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Но вий індекс еко номіки кліма ту
про во дить стрес�тес ту ван ня то го, як
зміна кліма ту впли не на 48 країн, на
част ку яких при па дає 90% світо вої
еко номіки, і оцінює їх за галь ну
стійкість до зміни кліма ту.

Очіку ва ний вплив у виг ляді зни -
жен ня гло баль но го ВВП до 2050 ро ку
при різних сце наріях у порівнянні зі
світом без зміни кліма ту бу де виг ля -
да ти так:

� 18%, як що не бу де вжи то за ходів
що до пом'як шен ня наслідків (підви -
щен ня на 3,2 °C);

� 14%, як що бу дуть зроб лені
будь�які пом'як шу вальні за хо ди
(підви щен ня на 2,6 °C);

� 11%, як що бу дуть зроб лені по -
дальші пом'як шу вальні за хо ди
(підви щен ня на 2 °C);

� 4% при до сяг ненні цілей Па ризь -
кої уго ди (підви щен ня ниж че 2 °C)..

При серйоз но му сце нарії підви -
щен ня тем пе ра ту ри на 3,2 °C Ки тай
мо же втра ти ти май же чверть сво го
ВВП (24%) до се ре ди ни століття.
США, Ка на да і Ве ли коб ри танія втра -
тять близь ко 10%. Євро па пост раж дає
тро хи біль ше (11%), в той час як такі

еко номіки, як Фінляндія чи Швей -
царія, менш ураз ливі (6%), ніж, нап -
рик лад, Франція або Греція (13%).

Зміна кліма ту є найбіль шою дов -
го ст ро ко ву заг ро зу для світо вої еко -
номіки. Як що не бу де вжи то за ходів
що до пом'як шен ня наслідків, гло -
баль на тем пе ра ту ра мо же підви щи -
ти ся більш ніж на 3 °C, а світо ва еко -
номіка мо же ско ро ти ти ся на 18% в
нас тупні 30 років. Але вплив мо же бу -
ти змен ше но, як що бу дуть зроб лені
рішучі дії для до сяг нен ня цілей, пос -
тав ле них в Па ризь ко му угоді, як по -
ка зує но вий Індекс еко номіки кліма ту
Swiss Re Institute. Для ць о го бу де
потрібно біль ше, ніж обіця но сь о годні.
Дер жав ний і при ват ний сек то ри бу -
дуть відігра ва ти вирішаль ну роль в
прис ко ренні пе ре хо ду до нуль о во го
по каз ни ка.

Swiss Re Institute провів
стрес�тест, щоб вив чи ти, як на еко -
номіку 48 країн впли нуть три ва ючі
наслідки зміни кліма ту при чо тирь ох
різних сце наріях підви щен ня тем пе -
ра ту ри. Оскіль ки гло баль не по -
тепління по си лює наслідки стихійних
лих, пов'яза них з по го дою, з ча сом во -

но мо же при вес ти до знач них втрат
до ходів і про дук тив ності. Нап рик лад,
підви щен ня рівня мо ря приз во дить до
втра ти зе мель, які в іншо му ви пад ку
мог ли б ви ко рис то ву ва ти ся про дук -
тив но, а теп ло вий стрес мо же при вес -
ти до нев ро жаїв. Країни з еко номікою,
що роз ви ва ють ся в ек ва торіаль них
регіонах найбіль ше пост раж да ють від
підви щен ня тем пе ра ту ри.

Крім оцінки очіку ва но го впли ву
кліма тич них ри зиків на еко номіку
кож ної країни, Swiss Re Institute та -
кож оцінив враз ливість кож ної країни
пе ред екстре маль но по суш ли ви ми і
во ло ги ми по год ни ми умо ва ми. Крім
то го, бу ло розг ля ну то здатність
країни справ ля ти ся з наслідка ми
зміни кліма ту. У су куп ності ці ре -
зуль та ти доз во ля ють склас ти рей -
тинг стійкості країн до наслідків зміни
кліма ту.

Рей тинг відоб ра жає ана логічну
точ ку зо ру на аналіз впли ву на ВВП:
країни, що підда ють ся найбільш не га -
тив но му впли ву, час то ма ють най мен -
ше ре сурсів для адап тації і пом'як -
шен ня наслідків підви щен ня гло баль -
ної тем пе ра ту ри. Найбільш ураз ли -
ви ми країна ми в ць о му кон тексті є
Ма лайзія, Таїланд, Індія, Філіппіни
та Індо незія. Най менш враз ли ви ми є
країни з роз ви не ною еко номікою
північної півкулі, вклю ча ю чи США,
Ка на ду, Швей царію та Німеч чи ну. 

Swiss Re Institute ïðîãíîçóº âòðàòè ñâ³òîâî¿
åêîíîì³êè äî 18% ÂÂÏ ÷åðåç çì³íè êë³ìàòó
Світова економіка втратить до 18% ВВП через зміни клімату,
якщо не буде вжито жодних дій, показує аналіз стрес�тестів,
проведених Swiss Re Institute.



Хо ча в звіті йдеть ся, що це повністю
пов'яза но з ре зер ву ван ням збитків від
COVID, в нь о му на го ло шуєть ся, що в ціло -
му комбіно ва ний ко ефіцієнт фак тич но
пок ра щив ся з 103,1% до 100,7%. Це пер ше
поліпшен ня по каз ни ка з 2014 ро ку.

Тим ча сом, рен та бельність капіта лу
(ROE) за ли шаєть ся під тис ком і зни зи ла -
ся з 9,7% до 2,7%, ба зо ва рен та бельність
влас но го капіта лу та кож впа ла з 3,2% до
1,3%.

Willis Re ка же, що ос нов не погіршен -
ня ста ло ся че рез зни жен ня при бут ко -

вості інвес тицій, яке ком пен су ва ло вищі
по каз ни ки ан де рай тин гу. Рен та бельність
влас но го капіта лу за ли шаєть ся знач но
ниж че вар тості капіта лу га лузі.

Зрос тан ня капіта лу світо вої пе ре ст -
ра ху валь ної індустрії нав ряд чи мож на
бу ло очіку ва ти на по чат ку ми ну ло го ро -
ку, оскіль ки пан демія COVID на би ра ла
обертів. Аналіз Willis Re заз на чає
стійкість місткості пе ре ст ра хо во го рин -
ку, од нак і пе ре ст ра хо ви ки, і стра хо ви ки
по винні бо ро ти ся з проб ле ма ми низь ких
про це нт них ста вок.

Нез ва жа ю чи на ре кордні ура га ни в
США і не виз на ченість що до впли ву
COVID�19 на де які нап рям ки, ри нок пе -
ре ст ра ху ван ня пра цю вав упо ряд ко ва но і
ефек тив но в період про лон гацій до го -
ворів в січні. Ро бо та на вірту аль но му рин -
ку не впли ну ла на здатність стра хо вої га -
лузі вес ти ефек тивні пе ре го во ри що до
но вих пе ре ст ра ху валь них місткос тей.
Зрос тан ня но во го капіта лу і тен денції
ціно ут во рен ня на пер вин но му рин ку
пом'як ши ли по даль шу дис ло кацію рин -
ку, оскіль ки про лон гації бу ли до 1 січня,
нез ва жа ю чи на ре зуль та ти ос танніх
років, збит ки від ка та ст роф в США і
проб ле ми з про це нт ни ми став ка ми для
пе ре ст ра хо виків.

До кінця ро ку на рин ку бу ло за лу че но
капітал більш ніж на $23 млрд., при ць о -
му близь ко $15 млрд. бу ли розділені на
влас ний капітал і $8 млрд. на борг. У той
час як в га лузі з'яв ля ли ся нові пе ре ст ра -
хо ви ки з досвідче ни ми ко ман да ми
керівників, біль ше 75% ви пус ку акцій
при па да ло на част ку існу ю чих гравців
рин ку. За галь ний об сяг тра диційно го
капіта лу збіль шив ся на $3 млрд. і до сяг
но во го піку в кінці треть о го квар та лу
2020 ро ку в $533 млрд, що є нез нач ним
зрос тан ням на 0,6%.

Но вий пік для пе ре ст ра хо во го капіта -
лу був підтри ма ний як віднов лен ням
рин ку в дру го му і треть о му квар та лах,
так і но вою емісією приб лиз но на $10
млрд. Од нак, хо ча капітал аль тер на тив -
но го пе ре ст ра ху ван ня кіль ка відно вив ся
в дру го му квар талі 2020 ро ку, він за ли -
шаєть ся ниж че рівнів 2019 ро ку і на
кінець треть о го квар та лу склав $92 млрд.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ïåðåñòðàõóâàííÿ â 2020 ðîö³
âèð³ñ íà 7% äî $658 ìëðä.

Зростання інвестиційного ринку допомогло світовій
перестрахувальній індустрії вирости на 7% до $658 млрд. в 2020
році. Аналіз даних перестраховиків, проведений Willis Re,
показав погіршення комбінованого коефіцієнта збитковості зі
100,6% в 2019 році до 104,1% у 2020 році

Äîñë³äæåííÿ
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Хо ча UK Club не мо же ко мен ту ва ти
будь�яку конфіденційну інфор мацію про
стра ху ван ня або по тенційні пре тензії, він
за яв ляє, що всі пре тензії бу дуть розг ля -
нуті влас ни ком суд на.

Влас ни ки і стра хо ви ки кон тей не ро во -
за мо жуть от ри ма ти мільйонні по зо ви від
адміністрації Су ець ко го ка на лу і ком паній,
чиї суд на не змог ли прой ти по марш ру ту
че рез те, що Ever Given сів на міли ну. За
да ни ми дже рел, влас ни ки ван та жу на
бор ту кон тей не ро во за і інших су ден, що
заст ряг ли в ка налі, швид ше за все, за жа -
да ють від стра хо ви ка Ever Given відшко -
ду ва ти збит ки че рез псу ван ня то варів і не -
дот ри ман ня термінів дос тав ки.

Кон тей не ро во зи та ко го розміру мо -
жуть бу ти заст ра хо вані на ви па док пош -
код жен ня кор пу су і об лад нан ня на су му
$100�140 млн, повідо ми ли дже ре ла в стра -
хо во му бізнесі. На стра хо ву ком панію ля -
жуть та кож вит ра ти на ря ту валь ну опе -
рацію. Цей інци дент, мож ли во, найбіль ша
в світі ка та ст ро фа за учас тю кон тей не ро -
во за без аварії ко раб ля, � за я ви ли стра хо -
ви ки.

Ри нок пе ре ст ра ху ван ня зітхнув з по -
лег шен ням після "виз во лен ня" суд на, але
аналіти ки Fitch Ratings по пе ре ди ли, що
"ве ли ка част ка" га лу зе вих збитків,
пов'яза них з пе ре бо я ми, ймовірно, бу де
пе ре ст ра хо ва на. Fitch розг ля дає по ру -
шен ня життєво важ ли во го тор го во го про -

хо ду як "подію з ве ли ки ми збит ка ми для
га лузі пе ре ст ра ху ван ня", нез ва жа ю чи на
успіх ря ту валь них опе рацій зі звіль нен ня
суд на швид ше, ніж де які по бо ю ва ли ся.

Інци дент зни зить до хо ди гло баль них
пе ре ст ра хо виків, але не по ви нен істот но
впли ну ти на їх кре дит ний профіль, в той
час як ціни на морсь ке пе ре ст ра ху ван ня
ви рос туть ще біль ше че рез те, що кон тей -
не ро воз ви я вив ся на мілині.

Японсь ка ком панія "Shohei Kisen" ви -
ба чи ла ся за за подіяне нез ручність. Як во -
на за пев няє, в ре зуль таті аварії ви токів
наф топ ро дуктів не бу ло.

Усі по пе редні спро би зня ти кон тей не -
ро воз з міли ни закінчу ва ли ся нев да чею.
Ць о го ра зу бук си ри взя ли ся за спра ву в
той мо мент, ко ли во да в ка налі підня ла ся
до сво го мак си маль но го рівня. При чи ни
аварії досі за ли ша ють ся не яс ни ми. До ць -
о го мог ли при вес ти безліч фак торів: силь -
ний вітер або піща на бу ря. Од нак в пер шу
чер гу розг ля даєть ся технічна несп -
равність або по мил ка екіпа жу. Що ден ний
зби ток світовій еко номіці від бло ку ван ня
Су ець ко го ка на лу ста но вить 9,6 міль яр да
до ларів. Та ка се ред ня вартість ван тажів,
що пе ре во зять ся в обох нап рям ках. На час
бло ку ван ня в черзі по Су ець ко му ка на лу
на ко пи чи ло ся 369 судів. Кож но го дня
прос тою Су ець кий ка нал втра чає близь ко
14 мільйонів до ларів у виг ляді тран зит них
зборів. На да ну морсь ку ар терію при па дає

12% ван та жо пе ре ве зень в світі. 
Заст ра хо вані збит ки від шес ти ден но го

бло ку ван ня Су ець ко го ка на лу скла дуть
$150�250 млн, які роз поділені між стра хо -
ви ка ми ван тажів, P&I�клу бом і, мож ли во,
стра хо ви ка ми Уп равління Су ець ко го ка -
на лу (SCA), вва жає бро кер Oakeshott
Insurance. За гальні еко номічні збит ки мо -
жуть склас ти біль ше $1 млрд.

Аналізу ю чи мож ливі збит ки від бло -
ку ван ня, ос та точ на су ма мо же бу ти відо ма
тіль ки че рез 2�4 ро ки. В су купні втра ти
мо жуть вхо ди ти: за галь на аварія � близь -
ко $100 млн., ви мо ги SCA � $90 млн., зби ток
псу ван ня то варів (який най частіше не
заст ра хо ва ний) � $10 млн.

Тут ми маємо спра ву з кла сич ною за -
галь ною аварією (GA), ко ли зу сил ля і вит -
ра ти нав мис но вит ра ча ють ся на по ря ту -
нок всіх сторін "морсь ко го при го ди", тоб то
суд на, ван тажів і фрах то вих інте ресів. У
разі Ever Given, GA мо же скла да ти ся з
вит рат на віднов лен ня пла ву чості суд на
ра зом з ви на го ро дою ря ту валь ників. Це
та кож мо же вклю ча ти вартість будь�яких
ван тажів, скажімо, за ван та же них на бе -
рег, щоб по лег ши ти суд но, але та ких
кроків зроб ле но не бу ло. За на ши ми
оцінка ми, еле мент збит ку по GA ста но -
вить близь ко $100 млн. Зат рим ка на шість
днів, втра ти до ходів Су ець ко го ка на лу
(SCA) близь ко $14�15 млн. на день � зби ток
в $90 млн.

У SCA мо же бу ти влас ний поліс від
втра ти до ходів. Але, зна ю чи нинішній стан
ць о го сег мен ту рин ку, це ма лой мовірно.
Та кож мож ли во, що ри зик�ме нед же ри
SCA виріши ли са мостійно заст ра ху ва ти
цей ри зик. В якості аль тер на ти ви SCA мо -
же по да ти по зов про ти суд нов лас ни ка і
йо го стра хо ви ка P&I, яким є UK P&I Club.

На дум ку екс пертів, ре ко н струкція бе -
ре го вої лінії ка на лу бу де кош ту ва ти від $1
до 2 млн. Пош код жен ня са мо го суд на є
мінімаль ним. Швид ше за все, йо го до ве -
деть ся відпра ви ти в су хий док, щоб ог ля -
ну ти ниж ню час ти ну кор пу су. З ог ля ду на
йо го розмір, це, ймовірно, бу де кош ту ва ти
$1�2 млн. Ці вит ра ти бу дуть оп ла чені стра -
хо ви ка ми кор пу су суд на � японсь кою
стра хо вою ком панією. Відшко ду ван ню
підля га ють тіль ки вит ра ти на ог ляд і ре -
монт суд на. Будь�яке зни жен ня май -
бутньої рин ко вої вар тості ко раб ля не бу де
пок ри ва ти ся.

Як відо мо, нав ко лишнь о му се ре до ви -
щу не бу ло зав да но ніякої шко ди, хо ча ря -
ту валь ни ки мо жуть от ри ма ти близь ко
$500 тис. в якості ком пен сації за свої зу -
сил ля що до за побіган ня заб руд нен ня во -
ди бун ке ра ми і це бу де оп ла че но P&I Club.

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä áëîêóâàííÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó
ìîæóòü ñêëàñòè $150-250 ìëí.

Контейнеровоз Ever Given, який тиждень блокував
Суецький канал, наприкінці березня зняли з мілини. 
UK P&I Club підтвердив, що відповідальність власника
судна була застрахована перед третіми особами, 
а судно та його вантаж були застраховані окремо. 
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Досліджен ня "Emerging Technology
Trends Survey" за 2020 рік по ка за ло, що
пан демія Covid�19 зро би ла "по зи тив ний
вплив" на сприй нят тя стра хо ви ка ми
АІ�тех но логій. Аналіти ки вва жа ють, що
Covid�19 про лив світло на ви ко рис тан ня
штуч но го інте лек ту в стра ховій га лузі, і
ба га то стра хо виків та іншур техів по чи на -
ють усвідом лю ва ти важ ливість, яку тех -
но логії при но сять у важкі періоди.

З'ясу ва ло ся, що біль ше по ло ви ни
(58,4%) стра хо виків ста ли більш по зи тив -
но на лаш то вані по відно шен ню до АІ під
час пан демії, в той час як 54,3% ком паній в

стра ховій га лузі вва жа ють, що АІ бу де
гра ти "знач ну роль" в то му, щоб до по мог -
ти їм пе ре жи ти кри зу Covid�19.

Стра хо ви ки, які не ви ко рис то ву ють
штуч ний інте лект для по нов лен ня своїх
стра хо вих про дуктів і про цесів, ри зи ку -
ють пос ту пи ти ся кон ку рен там част кою
сво го рин ку.

АІ до по мо же стра хо ви кам швид ко і
ефек тив но аналізу ва ти ве ли чезні об ся ги
да них, в той час як си ла йо го аналіти ки
виз на чить, чи змо же він зап ро по ну ва ти
оп ти мальні умо ви стра ху ван ня для
клієнта і для ком панії.

Штуч ний інте лект та кож мо же ма ти
важ ли ве зна чен ня в уп равлінні стра хо ви -
ми збит ка ми, де опе ра тивні вип ла ти мо -
жуть ма ти вирішаль не зна чен ня для за -
до во лен ня пот реб клієнтів. Крім то го, тех -
но логія та кож мо же до по мог ти ви я ви ти
шах райські мо делі і ско ро ти ти неп ра -
вомірні вип ла ти.

Ко ли COVID�19 впер ше з'явив ся,
стра хо вим ком паніям по всь о му світу до -
ве ло ся що си ли на ма га ти ся з'ясу ва ти,
наскіль ки во ни піддані сис тем но му
соціаль но�еко номічно му ри зи ку.

Ніхто не мав чітко го уяв лен ня про
наслідки пан демії, і то му пер ша проб ле ма,
яку во ни по винні бу ли виріши ти, по ля га ла
в то му, щоб з'ясу ва ти, скіль ки до го ворів в
їх порт фе лях по тенційно мо жуть пок ри -
ва ти ри зи ки, пов'язані з пан демією і за
яки ми мо жуть бу ти стра хові вип ла ти.

Для ве ли ких, діючих стра хо виків про -
ве ден ня та ко го аналізу порт фе ля бу ло ве -
ли чез ною проб ле мою че рез терміновість
зав дан ня і стро гих ви мог до її вирішен ня.

Щоб впо ра ти ся з цим, де які стра хо ви -
ки ство ри ли ціль ові гру пи за ри зи ком
COVID, яких поп ро си ли з'ясу ва ти, чи є
явні вик лю чен ня, пов'язані з пан демією,
інфекційни ми зах во рю ван ня ми або віру -
са ми. Для лю дей та ке зав дан ня об тяж ли -
ве і схиль не до по ми лок; але для тех но -
логій � зок ре ма, штуч но го інте лек ту в
стра ху ванні і об робці при род ної мо ви � та -
ке зав дан ня не склад не.

Під час пан демії стра хові ком панії в
усь о му світі по ча ли ро зуміти не обхідність
стан дар ти зації до го ворів стра ху ван ня та
усу нен ня "сірих зон" нав ко ло но вих ри -
зиків, за ана логією з COVID�19. Во ни
усвідо ми ли пе ре ва ги АІ та ма шин но го
нав чан ня при пе рек ладі і стан дар ти зації
нест рук ту ро ва них до ку ментів. 
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Ïàíäåì³ÿ ïîçèòèâíî âïëèíóëà íà ðîçâèòîê
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³

GlobalData вважає, що штучний інтелект (АІ) � це сфера, на
якій страховикам варто зосередитися, оскільки його майбутнє
використання в страхуванні, а також в інших галузях, може
допомогти підвищити конкурентні переваги гравців.

У но во му звіті A.M. Best відзна чи ло
зрос тан ня по пу ляр ності на рин ку мо делі
ком панії з де ле го ва ни ми пов но ва жен ня ми
ан де рай тин гу (DUAE) в роз подільній еко -
сис темі стра хо вої га лузі.

Аналіти ки за я ви ли, що успіх цієї мо -
делі про я вив ся в зрос танні чис ла
керівників ге не раль них агентів (MGA) і в
розмірі премій, що ге не ру ють ся MGA в ос -
танні ро ки.

Відно си ни з де ле го ва ни ми пов но ва -
жен ня ми фор му ють ся, ко ли стра хо вик
доз во ляє парт не ру з про дажів діяти від
йо го імені, заз ви чай в якості ан де рай тин гу.

При ватні інвес тиції, прис ко ре не зрос -
тан ня іншур тех�стар тапів і роз ши рен ня

опе рацій спри я ли зрос тан ню DUAE в ос -
танні ро ки. Для парт нерів по пе ре ст ра ху -
ван ню і стра ху ван ню важ ли во ро зуміти,
як зрос та ю че ви ко рис тан ня DUAE мо же
ма ти фінан сові наслідки.

Нові DUAE ви ко рис то ву ють тех но -
логічні плат фор ми, які підви щу ють опе -
раційну ефек тивність, що надз ви чай но
важ ли во для стра хо вих ком паній, які шу -
ка ють різні спо со би ско ро чен ня вит рат і
збіль шен ня підсум ко вої при бут ко вості на
ви со ко кон ку ре нт них рин ках.

До сяг нен ня InsurTech�сек то ра не тіль -
ки підви щи ли ефек тивність DUAE, а й
підви щи ли їх про дук тивність. З точ ки зо -
ру уп равління ри зи ка ми вкрай важ ли во,

щоб стра хові ком панії за без пе чу ва ли ре -
гу лярні пе ревірки, щоб DUAE бра ли і
оціню ва ли стра хові ри зи ки відповідно до
вста нов ле них очіку вань.

DUAE, як пра ви ло, бу ли ізоль о вані від
фінан со вих збитків, вик ли ка них
COVID�19, а це оз на чає, що ке ру ючі аген ти
по винні за ли ша ти ся по пу ляр ною і ефек -
тив ною бізнес�мо дел лю в міру ос лаб лен ня
рин ко вих збоїв і віднов лен ня еко номіки.

З роз вит ком стра хо во го бізне су
цінність, яку шу кає стра хо вик, мо же бу ти
обу мов ле на інши ми якос тя ми або пе ре ва -
га ми DUAE, та ки ми як здатність здійсню -
ва ти стра тегічні зміни че рез парт нерів по
збу ту.

A.M. Best â³äçíà÷èëî çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ á³çíåñ-
ìîäåë³ ç äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåííÿìè àíäåðàéòèíãó



33Insurance TOP ¹2(78)2021

Òåõíîëîã³¿

Ве ли коб ри танія ста ла пер шою
країною, де уряд ого ло сив про ре гу лю -
ван ня ви ко рис тан ня безпілот них
транс по рт них за собів на ма лих швид -
кос тях на ав то магістра лях, і перші такі
ав то мобілі, мож ли во, з'яв лять ся на до -
ро гах за галь но го ко рис ту ван ня вже в
ць о му році.

Міністер ство транс пор ту Ве ли коб -
ри танії за я ви ло, що пра цює над конк -
рет ним фор му лю ван ням для онов лен -
ня пра вил до рожнь о го ру ху країни для
без печ но го ви ко рис тан ня сис тем
безпілот них транс по рт них за собів, по -
чи на ю чи з ав то ма ти зо ва них сис тем ут -
ри ман ня сму ги ру ху (ALKS), які ви ко -
рис то ву ють дат чи ки і прог рам не за без -
пе чен ня для ут ри ман ня ав то мобілів в
ме жах сму ги ру ху, що доз во ляє їх
прис ко рю ва ти і галь му ва ти без участі
водія.

Уряд за я вив, що ви ко рис тан ня
ALKS бу де об ме же но ав то магістра ля -
ми на швид кості мен ше 60 км на го ди ну.

Уряд Ве ли коб ри танії хо че бу ти в
аван гарді впро вад жен ня тех но логій ав -

то ном но го водіння, і, за прог но за ми
міністер ства транс пор ту, до 2035 ро ку
близь ко 40% но вих бри тансь ких ав то -
мобілів мо жуть ма ти мож ливість са -
мостійно го водіння, що ство рить до
38000 но вих кваліфіко ва них ро бо чих
місць.

Але стра хові ком панії по пе ред жа -
ють, що ме та Ве ли коб ри танії ста ти
ліде ром в цій га лузі мо же ма ти неп -
риємні наслідки, як що ав то ви роб ни ки і
ре гу лю ючі ор га ни не роз'яс нять по -

точні об ме жен ня тех но логії, дос туп ної
сь о годні.

Во ни ка жуть, що поз на чен ня
ALKS, як "ав то ма ти зо ва не ке ру ван ня"
або ви ко рис тан ня си но ни мич но го
терміна "са мостійне водіння" зби ває
бри тансь ких водіїв, зму шу ю чи їх ду -
ма ти, що ав то мобілі мо жуть уп рав ля -
ти ся ав то ном но, що вик ли че аварії і
збіль шить ри зик не га тив ної ре акції на
тех но логію. 

Â Áðèòàí³¿ îãîëîñèëè ïðî âèêîðèñòàííÿ áåçï³ëîòíèõ
àâòîìîá³ë³â íà àâòîìàã³ñòðàëÿõ, àëå ñòðàõîâèêè
ââàæàþòü öå ïåðåä÷àñíèì

Ав то ст ра ху ван ня транс пор ту від
тра диційних стра хо виків має струк -
тур ну упе ред женість, ви ко рис то ву ю чи
для ан дер рай тин гу такі по каз ни ки, як
кре дит ний рей тинг, дохід, сімей ний
стан nf освіту, щоб роз ра ху ва ти стра -
хо вий та риф, які в кінце во му підсум ку
неп ро порційно зав да ють шко ди лю дям
з низь ким до хо дом че рез ви сокі та ри -
фи і низь кий за хист.

Стар тап Loop пла нує за пус ти ти
аль тер на тив ну мо дель, спра вед ли ву
для всіх спіль нот � це бізнес ке ру ю чих
ге не раль них агентів (MGA), то му він
мо же діяти як бро кер і про да вець в
сфері стра ху ван ня. Він зай маєть ся
мар ке тин гом, за лу чен ням і обс лу го ву -
ван ням клієнтів, а не прос то стра ху -
ван ням ри зиків.

Loop � це про дукт тіль ки для
мобіль них прист роїв, який вер ти каль -
но інтег руєть ся зі стра хо ви ми ком -
паніями. Стар тап на ма гаєть ся зміни ти
пра ви ла ав то ст ра ху ван ня, ви ко рис то -

ву ю чи два клю чові по каз ни ки для
відсте жен ня, ство рен ня і на ра ху ван ня
стра хо вих та рифів: стан доріг і по -
ведінку водія. Цик ли грун ту ють ся на
ви ко рис танні транс пор ту, в той час як
стра хо вик мо же бу ду ва ти та ри фи на
де мог рафічних да них.

Після то го, як ко рис ту вач за ван та -
жить до да ток, Loop знай де для нь о го
розцінки в за леж ності від їх місця роз -
та шу ван ня. Ви ко рис то ву ю чи ба зу да -
них про більш ніж 100 млн ав то мобіль -
них аварій, Loop ство рює та ри фи для
ко рис ту ва ча в за леж ності від йо го
місця роз та шу ван ня.

Стар тап та кож ви ко рис то вує дані
про об сяг трафіку, до рож ну інфра ст -
рук ту ру та по годні умо ви для виз на -
чен ня вар тості ав то ст ра ху ван ня. Мож -
ли вості штуч но го інте лек ту мо жуть
доз во ли ти Loop, скажімо, відвес ти
водія з до ро ги, яка має ви со кий ри зик
зіткнен ня.

Інша час ти на бізне су зас но ва на на

те ле ма тиці, яка доз во ляє Loop завж ди
ро зуміти, як і ку ди ру хаєть ся водій. У
той час як стра хо ви ки мо жуть ви ко -
рис то ву ва ти відсутність аварій для
сти му лю ван ня зни жен ня та рифів,
Loop ви ко рис то вує дані як для виз на -
чен ня та ри фу, так і для йо го зни жен ня.

Ко ман да стар та па вва жає, що їх
клієнтсь ка ба за, в ос нов но му міл -
леніали і по коління Z, яких влаш то вує
мо дель, оскіль ки во на обіцяє більш
спра вед ливі ціни. Loop от ри мує брут то
комісію з кож но го про да но го поліса.

Сь о годні у стар тап на сид�ра унді
інвес ту ва ли Freestyle VC за учас тю
Blue Fog Capital, Fontinalis Capital
Partners, Concrete Rose, Uprising
Ventures і Backstage Capital. Інвес тиції
бу дуть ви ко рис тані для най му та роз -
вит ку інфра ст рук ту ри на у ки про дані.
Ко ман да зустріла ся з 77 інвес то ра ми,
25% з яких бу ли інвес то ра ми�жінка ми,
щоб от ри ма ти фінан су ван ня, не обхідне
для за пус ку Loop.

Ñòàðòàï ç àâòîñòðàõóâàííÿ Loop ðîçðàõîâóº òàðèôè 
çà äîïîìîãîþ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ³ òåëåìàòèêè
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Вартість угод та ко го масш та бу бу де на
269,5% біль ше, ніж у 2020 році, і ста не
треть ою за ве ли чи ною су мою за ос танні 24
ро ки з поп рав кою на інфляцію.

Про те, ця циф ра пе ред ба чає про даж
The Hartford в кінці 2021 ро ку, а та кож те,
що AIG зна хо дить парт не ра для інвес -
тицій в бізнес в сфері жит тя і ви хо ду на
пенсію. The Hartford не дав но відхи ли ла
про по зицію про прид бан ня від кон ку ру ю -
чо го стра хо ви ка Chubb, що, як повідом -
ляєть ся, спо ну ка ло інших гравців вив чи ти
мож ливість прид бан ня ком панії.

Ще в лю то му AIG за я ви ла, що во на
ак тив но пе реслідує ме ту про да жу
19,9% сво го бізне су Life and Retirement,
при ць о му стра хо вик ре тель но зва жує
відносні пе ре ва ги ць о го шля ху в

порівнянні з міно ри тар ним IPO.
У разі, як що про даж The Hartford не

ста неть ся й AIG вирішить піти по шля ху
IPO, що є ба зо вим сце нарієм S&P, вартість
за галь но го об ся гу угод стра хо во го сек то ра
на 2021 рік у су куп ності до сяг не $40,6
млрд., що на 109,1% біль ше рівні 2020 ро ку.

S&P по яс нює, що навіть при відсут -
ності до дат ко вих злиттів і пог ли нань зап -
ла но ва не поділ бізне су зі стра ху ван ня
жит тя і пенсійно го за без пе чен ня з AIG, а
та кож з Jackson Financial від бри тансь кої
стра хо вої ком панії Prudential, зро би ло б
2021 рік ро ком пе рет во рень для бізне су зі
стра ху ван ня жит тя і ануїте ту в США.

Фак тич но, для сек то ра жит тя, не щас -
них ви падків і охо ро ни здо ров'я ба зо вий
прог ноз S&P при пус кає су куп ну вартість

угод в розмірі $29,44 млрд., що відповідає
за гальній сумі з поп рав кою на інфляцію,
що спос теріга ла ся в 2005 році.

По зи тив ний сце нарій, який пе ред ба -
чає при ват ну про даж міно ри тар ної част ки
в діяль ності AIG по дог ля ду за жит тям і
ви хо дом на пенсію, приз ве де до за галь ної
су ми на 2021 рік до $32,06 млрд. Аналіти ки
відзна ча ють, що це бу де най ви щий рівень
в сек торі з 2001 ро ку.

У міру то го, як вартість угод в сек торі
стра ху ван ня жит тя в га лузі рос ла, до сяг -
нув ши $19,59 млрд. в пер шо му квар талі
2021 ро ку зовсім інша історія ста ла ся з
тран закціями стра хо виків P&C, які фак -
тич но впа ли до най ниж чо го рівня з 2013
ро ку і скла ли $923,5 млн. за цей період.

На 2021 рік ба зо вий сце нарій S&P для
вар тості уго ди P&C скла дає $10,47 млрд.
Аналіти ки по яс ню ють, що ця су ма до дає
медіан не зна чен ня ак тив ності з поп рав кою
на інфляцію за ос танні три квар та ли по пе -
редніх 10 років до ого ло ше ної су ми за пер -
ший квар тал.

Оп тимістич ний прог ноз ком панії для
P&C у 2021 році ста но вить $38,94 млрд.,
що пе ред ба чає про даж The Hartford за
ціною, приб лиз но рівною ма теріаль но го
ба лан со во му ко ефіцієнту, який ACE по го -
ди ла ся зап ла ти ти при прид банні Chubb в
2016 році, як заз на че но в 2015 році.

Про тя гом пер шо го квар та лу 2021 ро ку
S&P відзна чає, що тран закції за учас тю
по купців або ціль о вих ком паній з США або
Бер мудсь ких ост ровів при ве ли до су куп -
ної вар тості уго ди в $21,16 млрд., що ви ще
по каз ників за пов ний рік як в 2019, так і в
2020 році.

Схо же, що в 2021 році ак тивність стра -
хо вих ком паній в сфері злиттів і пог ли нань
зрос те як мінімум удвічі і мо же ста ти од -
ним з найуспішніших років за ос тан ню
чверть століття, � за яв ляє S&P.

Àêòèâí³ñòü ñòðàõîâèê³â â ñôåð³ çëèòò³â 
òà ïîãëèíàíü â 2021 ðîö³ çðîñòå

Аналіз, проведений S&P, підтверджує, що в 2021 році
діяльність зі злиттів і поглинань страхових компаній стане
переломним роком, при цьому загальна сума M&A�угод може
досягти $71,7 млрд.

Об сяг злиттів і пог ли нань в 2020 році в
світі до сяг $3,6 трлн зав дя ки кіль ком ве ли -
ким уго дам ос танні кіль ка місяців, свідчать
дані Refinitiv. По каз ник ви я вив ся всь о го на
5% ниж че су ми, зафіксо ва ної в 2019 році.
Ак тивність в сег менті M&A різко зрос ла в
дру го му півріччі після спа ду, вик ли ка но го
пан демією COVID�19, на по чат ку ро ку.

З лип ня ком панії за вер ши ли уго ди по
злит тю і пог ли нан ням на за галь ну су му
по над $2,3 млрд, що на 88% біль ше по каз -
ни ка за січень�чер вень. І в треть о му, і в
чет вер то му квар талі об ся ги пе ре ви щу ва -
ли $1 млрд, тоб то впер ше з 2008 ро ку два
квар та ли поспіль су ми угод бу ли біль ше
ць о го рівня. По зи тив ни ми фак то ра ми дру -

го го півріччя ста ли очіку ван ня швид ко го
от ри ман ня вак ци ни про ти ко ро на ви ру су, а
та кож об ран ня пре зи ден том США Джо
Бай де на.

Су куп ний об сяг угод M&A в США в
2020 році впав на 21% і склав $1,4 трлн. Тим
ча сом в Європі по каз ник підско чив на 34%
і до сяг $989 млрд, а в Азії збіль шив ся на
15% до $872 млрд.

Аналіти ки очіку ють, що ак тивність в
Європі за ли шить ся на ви со ко му рівні в
перші місяці ць о го ро ку, част ко во, че рез
слаб ке ралі на рин ках акцій регіону. Крім
то го, гол ла ндсь ка Royal Philips NV, що ви -
пус кає спо живчі то ва ри і ме дич не об лад -
нан ня, і анг ло�гол ла ндсь ка Unilever, один з

провідних світо вих пос та чаль ників то -
варів пов сяк ден но го по пи ту, раніше го во -
ри ли про намір про да ти час ти ну сво го
бізне су в пер шо му півріччі 2021 ро ку.

Се ред га лу зей найбільш знач ний об сяг
угод M&A в ми ну ло му році при пав на тех -
но логічний сек тор (близь ко 19%), фінан со -
вий сек тор (по над 13%) і енер ге ти ку
(близь ко 12%).

Goldman Sachs p за ли шив ся світо вим
ліде ром се ред кон суль тантів в сфері M&A,
зай няв ши част ку в 27,9%. У п'ятірку
лідерів увійшли вик люч но аме ри канські
бан ки: Morgan Stanley з част кою в 23,7%,
JPMorgan Chase � 20,9%, Bank of America �
15,1%, Citigroup � 14,2%. 

Îáñÿã M&A-óãîä â ñâ³ò³ â 2020 ðîö³ ñêîðîòèâñÿ 
äî $3,6 òðëí. - 13% ïðèïàäàº íà ô³íàíñîâèé ñåêòîð
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MetLife ого ло си ла про за вер шен ня
про да жу ком панії зі стра ху ван ня май -
на і стра ху ван ня від не щас них ви -
падків Metropolitan і де я ких їй
дочірніх ком паній стра ховій групі
Farmers Group за 3,94 млрд. до ларів,
яка прид ба ла MetLife Auto & Home
спіль но з Farmers Exchanges, гру пою з
трь ох взаємних стра хо виків.

У той же час MetLife і Farmers
Exchange ук ла ли 10�річне стра тегічне
парт не р ство, відповідно до яко го стра -
хо вик бу де на да ва ти про дук ти для осо -
бис то го ко рис ту ван ня на плат формі
MetLife для гру по вих пільг в США, яка
охоп лює близь ко 3800 співробітників і
приб лиз но 37 млн. клієнтів.

Farmers прий має на се бе відпові -
дальність за не ру хомість MetLife і

клієнтів, які пост раж да ли від не щас -
них ви падків.

Рамі Тад рос (Ramy Tadros), пре зи -
дент MetLife по бізне су в США, про ко -
мен ту вав: "Ми сподіваємо ся і далі на -
да ва ти ши ро кий спектр пе ре ваг, які
відповіда ють пот ре бам клієнтів на шої
гру пи, підтри му ю чи міцні відно си ни з
на ши ми парт не ра ми і за без пе чу ю чи
дос туп до стра хо во го пок рит тя ав то -
мобіль них і май но вих ри зиків".

Для Farmers зак рит тя цієї уго ди
дасть знач ну мож ливість роз ши ри ти
свою при сутність за ра ху нок націо -
наль ної при сут ності, роз ши ри ти свої
опе рації зі стра ху ван ня від не щас них
ви падків і зміцни ти свої по зиції в
якості провідно го стра хо ви ка по ро боті
з роздрібни ми клієнта ми в США.

Бри тансь кий стра хо вик Aviva ого ло -
сив про уго ду з про да жу сво го фран -
цузь ко го бізне су Aviva France ком панії
A?ma Groupe за 3,2 міль яр да євро
готівкою.

У другій по ло вині 2020 ро ку роз по ча -
ли з'яв ля ти ся повідом лен ня про те, що
Aviva розг ля дає про даж сво го стра хо ви -
ка жит тя і опе рацій P&C у Франції,
оскіль ки стра хо вик прис ту пає до стра -
тегічної транс фор мації.

Ще у ве ресні ста ло відо мо, що Allianz
і Athora Holding розг ля да ли мож ливість
пог ли нан ня бізне су. Стра хо вик Macif і
кон сорціум, що скла даєть ся з Generali та
інвес тиційної ком панії CVC Capital
Partners, го ту ва ли за яв ки на по куп ку
Aviva France.

У січні 2021 ро ку об'єднан ня A?sio і
Macif приз ве ло до ство рен ня A?ma
Groupe, провідно го фран цузь ко го стра -
хо ви ка з 8 млн клієнтів, ви руч кою по над
8 млрд євро і 7,4 млрд євро капіта лу.

Те пер Aviva ого ло си ла, що A?ma
Groupe ку пує її фран цузь кий бізнес за
3,2 млрд євро готівкою, що знач но
зміцнить капітал і ліквідність Aviva за
ра ху нок збіль шен ня над лиш ко во го
капіта лу на 2,1 млрд фунтів стерлінгів і
гро шо вих коштів на 2,8 млрд. фунтів
стерлінгів.

Уго да охоп лює фран цузь кий бізнес
зі стра ху ван ня жит тя, за галь но му стра -
ху ван ню і уп равління ак ти ва ми, а та кож
75%�й па кет акцій Aviva France.

Стра хо вик за яв ляє, що він має намір
ви ко рис то ву ва ти збіль шив ся капітал і
гро шові кош ти для підтрим ки своєї
капіталізації та ско ро чен ня бор гу, інвес -
тицій для дов го ст ро ко во го зрос тан ня і
по вер нен ня над лиш ко во го капіта лу
акціоне рам. 

До 500 млн фунтів стерлінгів з над -
ход жень бу де ви ко рис та но для прис ко -
рен ня по га шен ня де я ких внутрішніх по -
зик Гру пи з Aviva Insurance.

MetLife çàâåðøèëà ïðîäàæ ñâîãî
àìåðèêàíñüêîãî á³çíåñó Metropolitan Aviva ïðîäàº ñâ³é

ñòðàõîâèé á³çíåñ
ó Ôðàíö³¿ ãðóï³ 
çà 3,2 ìëðä. ºâðî

Аме ри кансь кий стра хо вик Allstate за -
вер шив свій вихід із сек торів стра ху ван ня
жит тя і ануїтетів з про да жем Allstate Life
Insurance Company of New York (ALNY)
пе ре ст ра хо ви ку Wilton Re за $220 млн.

Відповідно до умов уго ди Allstate
відмов ляєть ся від ALNY, а та кож при пи -
няє дію до го во ру про пе ре ст ра ху ван ня
збитків Allstate Life Insurance Company
(ALIC).

Стра хо вик по го див ся внес ти 660
мільйонів до ларів капіта лу в ALNY, а
потім от ри ма ти го но рар в розмірі 220
мільйонів до ларів від Wilton Re, пе ре ст ра -
хо ви ка жит тя в Північній Аме риці.

Ця уго да, по ряд з раніше ого ло ше ною
уго дою Allstate про про даж ALIC і де я ких
дочірніх ком паній ком паніям, за вер шує
вихід з бізне су зі стра ху ван ня жит тя і
ануїте ту.

Очікуєть ся, що ця уго да з Wilton Re

ско ро тить ре зер ви по GAAP на 5 міль -
ярдів до ларів і збіль шить ак ти ви на 6
міль ярдів до ларів. У су куп ності про даж
ALIC і ALNY приз ве де до чис то го збит ку
за GAAP в розмірі близь ко 4 міль ярдів до -
ларів і зге не рує близь ко 1,7 міль яр да до -
ларів капіта лу.

Ця уго да із мінімаль ним впли вом на
стра тегію збіль шен ня част ки рин ку в
сфері осо бис тої влас ності і відповідаль -
ності і роз ши рен ня рішень що до за хис ту
клієнтів, ка жуть в Allstate. Очікуєть ся, що
уго ди ALIC і ALNY бу дуть зак риті в
другій по ло вині 2021 ро ку за умо ви зат ве -
рд жен ня ре гу лю ючи ми ор га на ми і інших
умов зак рит тя.

JP Morgan Securities LLC і Ardea
Partners LP вис ту па ли в якості фінан со -
вих кон суль тантів, а Willkie Farr &
Gallagher LLP вис ту па ла в якості юри -
дич но го рад ни ка Allstate.

Allstate çàâåðøèâ âèõ³ä ³ç ñåêòîð³â
ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ ³ àíó¿òåò³â,
ïðîäàâøè Allstate Life çà $220 ìëí.



36 Insurance TOP ¹2(78)2021

Ê³áåððèçèêè

Драй ве ром зрос тан ня є збіль шен -
ня чис ла кібе ра так, в то му числі за
до по мо гою вірусів�ви ма гачів, а та -
кож пиль ної ува ги ре гу ля торів до
проб ле ми.

Кіберстра ху ван ня � стра ху ван ня,
яке доз во ляє ком паніям от ри ма ти за -
хист ри зиків на ви па док кібе ра та ки. У
та ко му ви пад ку підприємство бу де хо -
ча б част ко во фінан со во за хи ще не від
втрат, як що подібний інци дент ста -
неть ся. Про те, оче вид но, що від са мих
кібе ра так подібне стра ху ван ня не за -
хи щає. І ду же важ ли во, щоб заст ра хо -
ва на ком панія ро зуміла, від чо го са ме
во на заст ра хо ва на, а від чо го � і це
навіть важ ливіше � ні.

Що сто суєть ся прог ре су в
кіберстра хо ваніі, то Forbes прог но зує,
що в найб лижчі 5 років по пу лярність
та кої пос лу ги бу де незмінно рос ти �
тут екс пер ти єдині в думці. Кібе ра та ки
ста ють все більш ви тон че ни ми і
руйнівни ми; па ра лель но зрос тає ри -
нок за собів за хис ту, в то му числі за -
хис ту стра хо во го, як що всі інші ме то ди
не спра цю ва ли.

Крім ць о го очікуєть ся, що в де я ких

країнах і в де я ких га лу зях � нап рик -
лад в охо роні здо ров'я і фінан совій
сфері � по куп ка стра хов ки ком паніями
від кібер ри зиків в перс пек тиві ста не
обов'яз ко вою, став ши чи мось на зра -
зок кібер�ав то цивілки.

Крім то го, ба га то стра хов вих прог -
рам бу де з адап тив ни ми, гнуч ки ми
умо ва ми, з щомісяч ною оп ла тою:
впро ва ди ли, нап рик лад, в ком панії
нові за со би без пе ки, і оп ла та за стра -
хов ку відра зу зни зи ла ся.

Та кож є і лож ка дь ог тю: у найб -
лижчі 5 років відбу деть ся як мінімум
од на ве ли ка ма со ва кібер ка та ст ро фа,
яка спри чи нить ве ликі вип ла ти, що
пе ре ви щу ють зібрані премії, ри нок
піде в мінус. В ре зуль таті цієї події
з'явить ся но ва мо дель роз ра хун ку ри -
зиків. Але нез ва жа ю чи на це, стра хові
ком панії про дов жать ак тив но най ма ти
влас них екс пертів для пог либ лен ня
ро зуміння проб ле ма ти ки.

Заз ви чай кіберстра хов ка пок ри -
ває такі ри зи ки:

� розсліду ван ня кібе ра та ки,
� віднов лен ня по ру ше них ата кою

да них (вклю ча ю чи найм ви со кок -
валіфіко ва них ІБ�фахівців з бо ку),

� вит ра ти на юристів,
� вип ла ти гро ма дя нам, дані яких

бу ли по ру шені в ході інци ден ту.
При ць о му більшість фахівців схо -

дять ся в думці, що на да ний час
найбільш руйнівною ата кою є на пад
віру су�ви ма га ча. Ціка во, що вип ла та
су ми на ви мо гу ви ма гачів, хо ча і до -
сить час то вхо дить до кіберстра хов ки,
не за о хо чуєть ся вла дою, чис ленні вип -
ла ти мно жать ря ди зло чинців, спраг -
лих лег ких гро шей.

Ще однією по тенційно ве ли кою
гро шо вою проб ле мою є фішин гові ата -
ки по елект ронній пошті, ко ли злов -
мис ник ро бить виг ляд, що він ген ди -
рек тор ком панії, бух гал тер або пос та -
чаль ник, і про сить пе ре вес ти на
якийсь ра ху нок круг лу су му, іноді
шес тиз нач ну. Пок рит тя цієї си ту ації
пе ред ба че но стра хов ка ми не час то,
най частіше в цій си ту ації ком панії до -
ве деть ся роз би ра ти ся зі збит ка ми са -
мостійно.

В ціло му, підприємству кра ще виб -
ра ти стра хов ку, яка пок ри ває і ата ки
ви ма гачів, і фішинг, і DDoS�ата ки. А
ось збит ки, пов'язані з втра тою в ході
кібе ра та ки інте лек ту аль ної влас ності,
кіберстра хов кою не пок ри ваєть ся
прак тич но ніко ли. Те са ме мож на ска -
за ти і що до ре пу таційних втрат.

Îáñÿã ñâ³òîâîãî ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ â 2020 ðîö³
ñêëàâ $7,8 ìëðä., äî 2025-ãî - çðîñòå äî $20,4 ìëðä.

Обсяг світового ринку кіберстрахування в 2020 році, за даними
MarketsAndMarkets, склав $7,8 млрд. До 2025 року ця цифра
сягне $20,4 млрд. Щорічне зростання очікується на рівні 21,2%. 
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В ос танні ро ки стра хо ви ки і пе ре ст -
ра хо ви ки на лон донсь ко му рин ку пе ре -
жи ли кіль ка періодів підви щен ня та -
рифів, при ць о му всі нап рям ки бізне су
по ка за ли по зи тив ну ди наміку. Зви чай -
но, ди наміка варіюєть ся в за леж ності
від сфе ри діяль ності ос нов них гравців,
при ць о му приріст в де я ких нап рям ках
ви ра жаєть ся двоз нач ни ми чис ла ми.

Для пе ре ст ра хо во го бізне су, який
ста но вить істот ну част ку премій лон -
донсь ко го рин ку, підви щен ня та рифів
при про дов женні до го ворів у січні 2021
ро ку в кінце во му ре зуль таті не вип рав -
да ло очіку вань, нез ва жа ю чи на де які
підви щен ня за прог ра ма ми, які пост -
раж да ли від збитків.

Про те, очікуєть ся, що по зи тив на
ди наміка про це нт ної став ки збе ре -
жеть ся при май бутнє віднов лен ня пе -
ре ст ра ху ван ня в квітні, червні та липні
2021 ро ку, ко ли на ри нок вий де ве ли ка
час ти на збит ко во го бізне су в Японії і
США.

В ціло му, очікуєть ся, що тен денція
до зрос тан ня про дов жить ся до 2021 ро -
ку. По пе редні жорсткі рин ки виз на ча -
ли ся в ос нов но му сек то ром пе ре ст ра ху -
ван ня, як пра ви ло, після ве ли ких ка та -
ст рофічних збитків і ско ро чен ня пе ре -
ст ра ху валь них місткос тей.

Крім то го, не давній період підви ще -
ної ак тив ності ка та ст роф, зни жен ня
ре зер ву ван ня, несп ри ят ливі тен денції
соціаль ної інфляції, низькі про центні
став ки і не виз на ченість що до збитків,
пов'яза них з пан демією, � всі ці фак то -
ри, які підтри ма ють по даль ше зміцнен -
ня рин ку.

По ряд з по зи тив ною ди намікою та -
рифів аген т ство та кож відзна чає ве ли -
ку послідовність і ясність фор му лю вань
до го ворів як тен денцію, яка спри я ла
йо го стабіль но му прог но зу по сег мен ту.

Проб ле ма пе ре ри ван ня бізне су (BI)
че рез COVID�19 бу ла доб ре за до ку мен -
то ва на і, ймовірно, бу де зберіга ти ся
про тя гом до сить дов го го ча су, оскіль ки
су ди, особ ли во в Європі, де не од ноз -
начність здаєть ся більш по ши ре ною,
ви но сять рішен ня по обг рун то ва ності
по зовів в умо вах при му со вих ка ран тин -
них об ме жень з бо ку уря ду.

Прик лад рішен ня FCA по BI�вип ла -
тах в Ве ли коб ри танії насп равді до по -
мог ло стра ху валь ни кам по ря ду клю чо -
вих пи тань, що не га тив но поз на чи ло ся
на при бут ко вості стра хо вих ком паній
лон донсь ко го рин ку.

В ціло му A.M. Best вва жає, що ве ли -
ка ясність і послідовність у фор му лю -
ван нях до го ворів підтри ма ють лон -

донсь кий ри нок в дов го ст ро ковій перс -
пек тиві, зни зив ши ри зик не пе ред ба че -
них втрат, до ро гих су до вих по зовів і ре -
пу таційно го збит ку.

Ще один фак тор сто суєть ся три ва -
ю чої мо дернізації рин ку і, як наслідок,
зни жен ня вит рат.

Лон донсь кий ри нок, який охоп лює
син ди ка ти Lloyd's of London і
спеціалізо ва них стра хо виків і пе ре ст -
ра хо виків, які пра цю ють в Лон доні,
доб ре відо мий своїми ви со ки ми опе -
раційни ми вит ра та ми. У той же час
стра хо вий сек тор в ши ро ко му сенсі
повіль но адап туєть ся і мо дернізуєть ся,
що, в свою чер гу, пе реш код жає йо го
здат ності ста ти більш ефек тив ним і, в
кінце во му підсум ку, більш ак ту аль ним
для клієнта.

На ць о му тлі в 2019 році Lloyd's
опубліку вав свою ініціати ву "Future at
Lloyd's", в якій вик ла да ють ся про по -
зиції що до зни жен ня вит рат і
поліпшен ня досвіду розміщен ня бізне -
су на рин ку.

Лон донсь кий ри нок має спра ву зі
склад ним і індивіду аль ним бізне сом,
уго ди час то ук ла да ють ся на ексклю -
зивній ос нові. Од нак об ме жен ня,
пов'язані з пан демією COVID�19, прис -
ко ри ли зміну куль ту ри прий нят тя
циф ро вих рішень, по тенційно спри я ю -
чи постійним змінам в спо со бах
взаємодії рин ку і ве ден ня бізне су.

Зни жен ня опо ру змінам і про су ван -
ня циф ро вих рішень до по мо же стра хо -
во му рин ку кра ще підго ту ва ти ся до за -
до во лен ня зрос та ю чих пот реб клієнтів,
� по яс нює A.M. Best.

Хо ча перс пек ти ви, бе зу мов но, зда -
ють ся більш по зи тив ни ми для пе ре ст -
ра хо виків лон донсь ко го рин ку, рей тин -
го ве аген т ство по пе ред жає, що чис -
ленні фак то ри, такі як пан демія, не виз -
на ченість що до ре зервів від не щас них
ви падків в США і зрос тан ня ка та ст -
рофічних збитків, де що пом'як шу ють
по зи тив.

Підви ще на ува га до дис ципліни ан -
де рай тин гу та уп равління ри зи ка ми, а
та кож до спеціалізо ва но го ан де рай тин -
гу, доз во ли ло сег мен ту про тис то я ти
рин ко вим вик ли кам. Про те, як що
підви щен ня та рифів не всти гає за
інфляцією ви мог, си ту ація з ка та ст ро -
фа ми істот но пе ре вер шить по точні
очіку ван ня або як що пан демія більш
серйоз но впли не на сег мент, A.M.Best
мо же пе рег ля ну ти свій прог ноз. 

A.M. Best ïðèñâî¿ëî Ëîíäîíñüêîìó ðèíêó
ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ "ñòàá³ëüíèé" ïðîãíîç

Незважаючи на невизначені наслідки пандемії COVID�19,
рейтингове агентство A.M. Best присвоїло сегменту
Лондонського ринку страхування і перестрахування стабільний
прогноз завдяки позитивній динаміці зростання тарифів,
більшої ясності формулювань договорів страхування і
перестрахування, а також ініціатив по модернізації ринку.
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Кел лнер був ша ну валь ни ком екстре -
маль них видів спор ту, в то му числі ка тан -
ня на ли жах, ко ли спор тсме ни ви сад жу -
ють ся з вер толь о та. Heliskiing � різно вид
гірсь ко лиж но го спор ту, фрірай ду,
сутність яко го по ля гає в спус ку по не до -
тор ка них сніжних схи лах, да ле ко від
підго тов ле них трас з підйо мом до по чат ку
спус ку на вер толь оті. Ви ко рис тан ня вер -
толь о та для підйо му доз во ляє зна хо ди ти
різні варіан ти спусків з гір в умо вах при -
ро ди, ку ди іншим спо со бом швид ко підня -
ти ся не має мож ли вості.

У су бо ту о 22:00 за місце вим ча сом
служ ба по ря тун ку от ри ма ла повідом лен -
ня про те, що вер толіт з екіпа жем не по -
вер нув ся з екс пе диції. Вер толіт роз бив ся
не да ле ко від ль о до ви ка КНик. При чи ни
аварії вер толь о та по ки не вста нов лені.

В ка та ст рофі за ги ну ло 5 лю дей, од на
лю ди на пот ра пи ла в лікар ню.
Співробітни ки поліції Аляс ки опубліку ва -
ли іме на жертв, в то му числі Пет ра Кел -
лне ра, 56�річно го гро ма дя ни на Чехії.
Інший чо ловік з Чехії, 50�річний Бенд -
жамін Ла рош, та кож се ред за гиб лих. Та -
кож не ви жи ли пілот вер толь о та і двоє
місце вих гідів.

56�річний Пет р Кел лнер � зас нов ник
PPF Group і най ба гат ший бізнес мен Чехії.
Жур нал Forbes оціню вав йо го ак ти ви в
$17,5 млрд., пос та вив ши на 68�е місце се -
ред міль яр дерів світу. Кел лнер за ро бив
пер ший капітал в 1990�х ро ках після ство -
рен ня інвес тиційно го фон ду, який він ви -
ко рис то ву вав для прид бан ня конт роль но -
го па ке та акцій найбіль шої стра хо вої ком -
панії країни.

Гру па PPF � міжна род на інвес -
тиційно�фінан со ва стра хо ва гру па. Хол -

дин го ва ком панія гру пи � PPF Group NV
за реєстро ва на в Амс тер дамі. Зас но ва на в
1991 році. Ком панії гру пи PPF пра цю ють в
ряді га лу зей: банківсь ка спра ва і стра ху -
ван ня, енер ге ти ка, сільсь ке гос по да р ство,
ви до бу ток ко рис них ко па лин, ри тейл, не -

ру хомість. Гру па ве де діяльність в країнах
Цент раль ної та Східної Євро пи, Росії,
країнах СНД, а та кож в Азії.

За інфор мацією офіційно го сай ту PPF
Group NV во лодіє (100%) Home Credit BV
(хол дин го вої ком панії гру пи Home Credit �
спо жив че кре ди ту ван ня в Цент ральній і
Східній Європі), HC Asia NV (спо жив че
кре ди ту ван ня в Азії), PPF Real Estate
Holding BV (спеціалізо ва на ком панія для
про ектів в об ласті не ру хо мості). Є ма жо -
ри тар ним акціоне ром бан ку PPF Bank і
кон сал тин го вої ком панії гру пи PPF � PPF
as, PPF Group NV во лодіє (72,5%) PPF
Partners Limited, ком панією, що уп рав ляє
фон дом, який орієнтуєть ся на прямі інвес -
тиції в країнах Цент раль ної та Східної
Євро пи.

Групі PPF на ле жить 49% в Generali
PPF Holding, спіль но му підприємстві з
італійсь кої стра хо вою ком панією
Assicurazioni Generali який об'єднав стра -
хові ак ти ви PPF і Generali в Цент ральній і
Східній Європі. У хол динг вхо дять Чесь ка
стра хо ва ком панія (?esk? poji??ovna), її ко -
лишні дочірні ком панії в Сло вач чині і в
країнах СНД, а та кож філії Generali в
країнах Цент раль ної та Східної Євро пи.
Хол динг діє в 25 країнах Північної Аме ри -
ки, Азії та Євро пи. 

Âíàñë³äîê àâàð³¿ ãåë³êîïòåðà çàãèíóâ âëàñíèê
ô³íàíñîâî-ñòðàõîâî¿ ãðóïè PPF Ïåòð Êåëëíåð

Власник 98% частки в PPF Group Петр Келлнер (Petr Kellner)
загинув в результаті аварії гелікоптера на Алясці 27 березня.
Келлнер захоплювався екстремальними видами спорту.




