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

ßê³ çì³íè âíåñóòü äî íîâîãî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòðàõóâàííÿ"?
Áðèòàíñüêèé P&I Club ïîãîäèâ ç SCA ðîçì³ð ñòðàõîâî¿ âèïëàòè 
çà áëîêóâàííÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó

Òåëåìàòèêà ³ íîâ³ âèìîãè ðåãóëÿòîð³â ñòàëè ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ ïðåì³é ç
àâòîñòðàõóâàííÿ
×îìó çðîñëè âèïëàòè ç Ôîíäó çàõèñòó ïîòåðï³ëèõ ó 1 ï³âð³÷÷³ 2021 ðîêó?
ÌÒÑÁÓ âèñòóïàº çà çá³ëüøåííÿ ñòðàõîâèõ ñóì ç ÎÑÀÖÂ
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Ãëîáàëüíèé ³íäåêñ ñò³éêîñò³ ñòðàõóâàííÿ äî
ðèçèê³â êàòàñòðîô ³ çäîðîâ'ÿ
Глобальна макроекономічна стабільність знизилася на 18% в 2020
році через кризу COVID�19. Swiss Re прогнозує упевнене
відновлення зростання світової економіки в 2021 році

Àíàë³òèêè ïðîãíîçóþòü âàæêèé ð³ê äëÿ ñâ³òîâî¿
ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ íà òë³ çðîñòàííÿ êàòàñòðîô 
Загальна кількість заяв по збитках від природних катастроф у світі в
2021 році буде на 17% вище довгострокового середнього показника
(2008�2020 років), і провідні аналітики компанії Jefferies прогнозують
ще один складний рік для світової галузі страхування

Òåíäåíö³ÿ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â
ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè ïðîäîâæóºòüñÿ
На небанківському ринку працюють 162 non�life та 19 лайфових
страховиків, 287 ломбардів, 308 кредитних спілок, 138 лізингових
компаній, 971 фінкомпанія та 61 страховий брокер

Çàáîðîíà ïðèñóòíîñò³ ãëÿäà÷³â íà Îë³ìï³àä³ â
Òîê³î îá³éäåòüñÿ ñòðàõîâèêàì â $300-400 ìëí
Рішення заборонити глядачам брати участь в Олімпійських
іграх в Токіо нанесе збитків світовому сектору страхування
через виплати за квитки та збитки сектору гостинності.

Âàðò³ñòü ê³áåðñòðàõóâàííÿ íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó
çðîñëà íà 32%. Îãëÿä ðèíêó
За останній рік частота і серйозність інцидентів з програмами�вимагачами
значно зросла, оскільки кіберзлочинці застосовують нові тактики і методи
для досягнення однієї простої мети: заробити гроші.

Ñòðàõîâèêè îö³íþþòü çáèòêè â³ä ïîâåíåé â ªâðîï³ â $10 ìëðä
Ãëîáàëüí³ òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ çðîñëè íà 17%
Ñâ³òîâ³ òàðèôè ïåðåñòðàõóâàííÿ âèïåðåäæàþòü òåìïè çðîñòàííÿ çáèòê³â
Solvency II ñòâîðþº ïåðåøêîäè äëÿ ñòðàõîâèê³â ç ³íâåñòóâàííÿ

ÍÁÓ âèñòóïàº çà äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â
ªâðîïåéñüê³ ñòðàõîâèêè ãîòîâ³ äî íîâèõ çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü.

ÒÎÏ-20 íàéá³ëüøèõ ãëîáàëüíèõ ñòðàõîâèõ ³ ïåðåñòðàõîâèõ áðîêåð³â
9 ç 10 ñòðàõîâèõ áðîêåð³â ââàæàþòü, ùî ó íèõ º êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè

Çáèòêîâ³ñòü ³íäóñòð³¿ ê³áåðñòðàõóâàííÿ äîñÿãëà ðåêîðäíèõ 67%
Çðîñòàííÿ ìàñîâèõ ïðîòåñò³â â ñâ³ò³ çìóøóº ñòðàõîâèê³â âèêëþ÷èòè ö³
ðèçèêè ç³ ñòðàõîâîãî ïîêðèòòÿ

Íàéá³ëüøà M&A-óãîäà ç³ðâàëàñÿ
Міжнародні брокери Aon і Willis Towers Watson оголосили про
взаємну згоду розірвати угоду про об'єднання, поклавши край
одному з найбільш масштабних M&A, яке могло б створити
найбільшого глобального гравця на ринку брокерських послуг

Îãëÿä ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ
Рівень глобального перестрахового капіталу залишався
незмінним протягом першого і другого кварталу 2021 року 
на рівні $650 млрд в порівнянні з кінцем 2020 року

Îãëÿä ðèíêó ïðàö³ ó ñôåð³ ñòðàõóâàííÿ: êîãî øóêàþòü, ùî ïðîïîíóþòü?

ªâðîêîì³ñ³ÿ ïðåçåíòóâàëà ñâîº áà÷åííÿ
âèêîðèñòàííÿ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
Законодавча пропозиція Європейської комісії з питань штучного
інтелекту є багатообіцяючою перспективою для страхового сектора,
вважає Німецька страхова асоціація (GDV)

InsurTech-ñåêòîð àêóìóëþº âñå á³ëüøå âåí÷óðíèõ
³íâåñòèö³é ï³ñëÿ âèõîäó ôàóíäåð³â ç³ ñòàðòàï³â
Страхування не вважається швидкозростаючою галуззю. Традиційні
бренди в бізнесі існують протягом століть. І основна бізнес�концепція
� платити страхувальникам в поганих обставинах за рахунок грошей
тих, хто запобігав страхових випадків � в значній мірі не змінилася

Ìàéáóòíº áëîê÷åéíà òà ³íäóñòð³¿ ìåäè÷íîãî
ñòðàõóâàííÿ. Âàð³àíòè âèêîðèñòàííÿ ñìàðò-êîíòðàêò³â
Індустрія медичного страхування стикається з безліччю
труднощів, таких як збільшення вартості транзакцій,
дискримінація клієнтів поряд з інноваційним перериванням. 
Як технологія блокчен здатна вирішувати такі проблеми?





Різке ос лаб лен ня гло баль ної мак ро е -
ко номічної стабіль ності в ми ну ло му році
бу ло вик ли ка но надз ви чай ни ми рівня ми
по дат ко во�бюд жет них сти мулів на роз ви -
не них рин ках, пок ли ка них пом'як ши ти
еко номічний удар пан демії. От же, рівень
дер жав но го бор гу в країнах з роз ви не ною
еко номікою виріс більш ніж на 16%, що є
найбіль шим щорічним при рос том з по чат -
ку століття. Це збіль шен ня бу ло ком пен -
со ва но ду же м'якою гро шо во�кре дит ною
політи кою, яка стри му ва ла вит ра ти на

обс лу го ву ван ня бор гу.
Зав дя ки більш ви сокій стійкості на

мак рорівні і стра ху ван ню здо ров'я до по -
чат ку пан демії роз ви нені рин ки ма ли біль -
ше мож ли вос тей задіяти ре сур си мак ро -
ус тойчівості для ком пен сації еко номічних
наслідків, ніж рин ки, що роз ви ва ють ся.

Resilience Index 2021 � гло баль ний
комп ле кс ний індекс стійкості стра ху ван ня
Swiss Re Institute, який об'єднує три
субіндек си для здо ров'я, смерт ності і
стихійних лих, зни зив ся до 54,1% в ми ну -

ло му році з пе рег ля ну тих 54,7% в 2019
році. Ри зи ки ка та ст роф до сяг ли но во го
мак си му му в 1,4 трильйо на до ларів в 2020
році. Ри зи ки для здо ров'я скла ли біль ше
по ло ви ни за галь но го дефіци ту (747 міль -
ярдів до ларів, 54% від за галь ної су ми).

Рин ки, що роз ви ва ють ся бу ли більш
ураз ливі пе ред не га тив ни ми еко номічни -
ми та інши ми наслідка ми кри зи
COVID�19. Роз рив стра хо во го за хис ту в
країнах Євро пи, Близь ко го Схо ду і Аф ри -
ки, Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ко го регіону та
Ла тинсь кої Аме ри ки ста но вить 816 міль -
ярдів до ларів або 59% від за галь но го гло -
баль но го дефіци ту.

Swiss Re прог но зує, що в 2021 році за -
галь на опірність еко номік підви щить ся, не
в ос тан ню чер гу то му, що пан демічний
шок підви щив обізнаність про важ ливість
стра хо вих пок риттів від ри зиків. Нез ва -
жа ю чи на ре цесію, по пит на ме дич не стра -
ху ван ня на рин ках, що роз ви ва ють ся в
ми ну ло му році зріс, при ць о му об сяг
премій виріс на 17% в ре аль но му ви ра -
женні.

Глобальна макроекономічна стабільність знизилася на 18% в
2020 році через кризу COVID�19. Swiss Re прогнозує упевнене
відновлення зростання світової економіки в 2021 році. Це
сприятиме деякому відновленню стійкості, але не до такої міри,
щоб повністю відшкодувати збитки, понесені в результаті
глобальної рецесії, викликаної пандемією

Ãëîáàëüíèé ³íäåêñ ñò³éêîñò³ ñòðàõóâàííÿ äî
ðèçèê³â êàòàñòðîô ³ çäîðîâ'ÿ çà 2020-2021
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Îãëÿä ðèíêó

Мак ро е ко номічна стабільність
У ць о му році очікуєть ся част ко ве

віднов лен ня гло баль ної мак ростійкості
після ос лаб лен ня май же на 20% в 2020
році, але не пов но го віднов лен ня до
рівня, що пе ре ду вав пан демії.

Прог ноз індек су мак ро е ко номічної

стійкості SRI для всь о го світу в 2021 році
ста но вить 0,49, що ви ще 0,44 в 2020 році,
але ниж че 0,54 в 2019 році до COVID�19.

Здатність амор ти зу ва ти шок за ли -
шить ся ниж че рівня, що пе ре дує пан -
демії, в усіх країнах, крім однієї (Чилі).

Прог но зи на 2021 рік по ка зу ють, що

гло баль на амор ти заційна здатність за -
ли шаєть ся знач но ниж че рівнів, що
існу ва ли до світо вої фінан со вої кри зи.

Різке зни жен ня стійкості в ми ну ло -
му році бу ло вик ли ка но ве ли чез ни ми
па ке та ми сти мулів, пок ли ка ни ми
пом'як ши ти еко номічний удар кри зи

Ãëîáàëüíèé ³íäåêñ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ïî êðà¿íàì, 2020-2021
SRI Macroeconomic Resilience Index (E�RI)
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COVID�19. Це приз ве ло до вис на жен -
ня ре зервів для фіскаль ної та гро шо -
во�кре дит ної політи ки, особ ли во в
країнах з роз ви не ною еко номікою.

Зав дя ки більш ви сокій стійкості
на мак рорівні і стра ху ван ню здо -
ров'я до по чат ку пан демії роз ви нені
рин ки ма ли біль ше мож ли вос тей
задіяти ре сур си для ком пен сації
еко номічних наслідків, ніж рин ки,
що роз ви ва ють ся.

Країни з роз ви не ною еко номікою з
більш ви со ким рівнем стійкості пе ред
пан демією про де мо н стру ва ли більш
ви сокі по каз ни ки зрос тан ня під час
спа ду 2020 ро ку порівня но з істо рич -
ни ми дов го ст ро ко ви ми тен денціями.

Рин ки, що роз ви ва ють ся, на яких
ре акція на сти му лю ван ня бу ла на ба га -
то мен ше, в ми ну ло му році виг ра ли від
більш слаб ких умов фінан су ван ня в
до ла рах США.

Струк турні ре фор ми для
поліпшен ня дов го ст ро ко вих перс пек -
тив зрос тан ня і віднов лен ня мак -
ростійкості по винні за ли ша ти ся
пріори те том.

Стра хо ва стійкість

У 2021 році гло баль на стра хо ва
стійкість підви щить ся зав дя ки зрос -
та ю чо му усвідом лен ню важ ли вості
за хис ту від ри зиків і еко номічно го
віднов лен ня.

Гло баль ний зве де ний індекс
стійкості SRI нез нач но зни зив ся до
54,1% в 2020 році че рез ос лаб лен ня

стійкості до зовнішніх впливів і смерт -
ності в умо вах пан демічно го шо ку.

Пан демія зав да ла уда ру по сис те -
мам охо ро ни здо ров'я, особ ли во на
рин ках, що роз ви ва ють ся.

Зі збіль шен ням гло баль но го роз ри -
ву в стра хо во му за хисті здо ров'я гло -
баль ний індекс стійкості здо ров'я SRI
зни зив ся в 2020 році. Уря ди ком пен су -
ва ли біль шу час ти ну пан демічно го
шо ку за ра ху нок надз ви чай них вит рат
на охо ро ну здо ров'я. Рин ки, що роз ви -
ва ють ся з більш низь ки ми по каз ни ка -
ми стійкості до здо ров'я бу ли найбільш
ураз ливі пе ред COVID�19.

Стійкість до смерт ності зни зи ла ся
че рез падіння фінан со вих ак тивів і
зрос тан ня бор гу до мо гос по дарств.
Гло баль ний індекс стійкості до смерт -
ності SRI зни зив ся до 45,8% в 2020 році
з 47,5% в 2019 році. Це зни жен ня бу ло
найбільш помітним на рин ках, що роз -
ви ва ють ся.

Стійкість до стихійних лих за ли -
шаєть ся най ниж чою. У 2020 році зна -
чен ня гло баль но го індек су скла ло 24%,
що вка зує на те, що 76% всіх пов'яза -
них з цим пот реб у за хисті по всь о му
світу не заст ра хо вані.

Swiss Re че кає, що віднов лен ня
еко номіки і підви щен ня обізна ності
про ри зи ки зав дя ки досвіду COVID�19
спри я ти муть зміцнен ню гло баль ної
стра хо вої стійкості в 2021 році. Це
після то го, як гло баль ний роз рив в
стра хо во му за хисті для здо ров'я,
смерт ності і ри зиків стихійних лих в
су куп ності збіль шив ся на 6,3% в умо -

вах пан демічно го кри зи. Гло баль ний
зве де ний індекс стійкості нез нач но
зни зив ся до 54,1% в 2020 році, що бу ло
обу мов ле но ос лаб лен ням стійкості
здо ров'я і смерт ності в умо вах пан -
демічно го шо ку. Рин ки, що роз ви ва -
ють ся з більш низь ки ми по каз ни ка ми
стійкості до здо ров'я і менш надійною
інфра ст рук ту рою охо ро ни здо ров'я
бу ли найбільш враз ли ви ми. Стійкість
до ри зиків стихійних лих за ли шаєть ся
най ниж чою.

Гло баль ний роз рив в сфері стра хо -
во го за хис ту б'є но вий ре корд. Су куп -
ний світо вий роз рив в за хисті від ри -
зиків для здо ров'я, смерт ності і
стихійних лих до сяг но во го мак си му му
� близь ко 1,4 трильйо на до ларів. Зрос -
тан ня з 1,3 трильйо на до ларів в 2019
році відбув ся на тлі пан демічно го кри -
зи. У 2020 році ри зи ки для здо ров'я
скла ли біль ше по ло ви ни за галь но го
роз ри ву. Рин ки, що роз ви ва ють ся, як
пра ви ло, біль ше за всіх пост раж да ли
від кри зи COVID�19.

Гло баль ний індекс стійкості до
стихійних лих SRI за ли шав ся низь -
ким і ста но вив близь ко 24% в 2020 році,
що оз на чає, що 76% схиль ності гло -
баль ним стихійних лих є не за хи ще ни -
ми. По суті, 4 міль яр ди лю дей в усь о му
світі ду же сла бо за хи щені від ри зи ку
при род них ка та ст роф. На се лен ня
Данії, Франції, Но вої Зе ландії,
Австралії і Ве ли коб ри танії найбільш
за хи ще не.

По регіонах, стійкість до зовнішніх
впливів є най ви щою і пок ра щи ла ся в
ми ну ло му році в країнах Євро пи,
Близь ко го Схо ду і Аф ри ки. Індекс ний
бал регіону 44% відоб ра жає ступінь
щорічних змо дель о ва них очіку ва них
збитків від ри зиків вітру, по ве ней і
зем лет русів, що пок ри ва ють ся при -
ват ним стра ху ван ням. Най ниж чий по -
каз ник індек су країн, що роз ви ва ють -
ся Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ко го регіону
ста но вить 3,6%, що оз на чає, що біль ше
96% по тенційних втрат в ре зуль таті
стихійних лих в регіоні за ли ша ють ся
не за хи ще ни ми.

Глобальний розрив у захисті від
стихійних лих у 2020 році склав понад
230 мільярдів доларів.

Глобальна стійкість до стихійних
лих не покращилася за останні 10
років. Це пояснюється головним чином
тим, що проникнення страхування у
країни з високим економічним роз -
витком залишається низьким, поряд з
вищими показниками залучення на
розвинених ринках із повільним
зростанням. 
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Розмір стра хо вих збитків від ка та -
ст роф, заст ра хо ва них з по чат ку ро ку,
ста но вить у січні�травні по над 30
міль ярдів до ларів, та кож пе ре ви щує
10�річний се редній по каз ник більш
ніж на 9%, але це поліпшен ня в
порівнянні з квітне вим звітом
Jefferies, в яко му заст ра хо вані збит ки
при род них ка та ст роф бу ли на 30% ви -
ще дов го ст ро ко во го се реднь о го по каз -
ни ка.

Про тя гом трав ня заст ра хо вані
серйоз них збитків в США на су му
приб лиз но 2,2 міль яр да до ларів бу ли
ниж че се реднь о го і, за оцінка ми, мен -
ше, ніж еквіва лентні ри зи ки 2019 і
2020 років, що доз во ли ло зни зи ти пе -
ре ви щен ня ви мог з по чат ку ро ку у
2021 році.

Аналіз по ка зує, що гло бальні
втра ти заст ра хо ва них ка та ст -
рофічних ри зиків в травні 2021 ро ку
бу ло на 54% ниж че дов го ст ро ко во го
се реднь о го по каз ни ка, що після знач -
них і до ро гих наслідків безп ре це де нт -
но го зи мо во го штор му в США в лю то -
му є дов го очіку ва ним зміною ди -
наміки стихійних явищ. Жорсткі зи -
мові по годні умо ви в США при нес ли
збитків на 15,3 міль яр да до ларів, що є
ос нов ною при чи ною то го, що кількість
за яв пе ре ви щує се редній по каз ник з
по чат ку ро ку.

Потім слід 9,6 млрд до ларів заст -
ра хо ва них збитків від су во рої по го ди
в США; 2,3 міль яр да до ларів збитків
від зи мо вої по го ди в Європі; 800
мільйонів до ларів збитків від ура га ну
в Європі; 600 мільйонів до ларів
збитків від зем лет ру су в Японії; і 600
мільйонів до ларів збитків від по вені в
Австралії.

Хо ча збит ки яв но пе ре ви щу ють се -
редній рівень, дру гий квар тал виг ля -
дає більш спри ят ли вим, ніж пер ший
квар тал. В ре зуль таті аналіти ки не
очіку ють по даль шо го погіршен ня

очіку вань по при бут ку на пе ре додні ре -
зуль татів пер шо го півріччя 2021 ро ку.

Крім то го, ба га то ве ли ких ка та ст -
роф, що відбу ли ся в першій по ло вині
2021 ро ку вик ли ка ли більш ви со ку
час то ту пре тензій і мен шу
серйозність збитків, а це оз на чає, що
очікуєть ся, що біль ша час ти на цих
збитків бу де пок ри та стра хо ви ми
ком паніями з мен ши ми наслідка ми
для пе ре ст ра хо виків. Див ля чись на
чер вень, аналіти ки відзна ча ють, що в

міру роз вит ку се зо ну му сонів в Азії
слід очіку ва ти збитків від по ве ней.
Од нак, як це час то бу ває в регіоні,
очікуєть ся, що вит ра ти стра хо виків і
пе ре ст ра хо виків бу дуть низь ки ми,
вра хо ву ю чи низь кий рівень про ник -
нен ня стра ху ван ня.

Нез ва жа ю чи на те, що віднос но
спри ят ли вий дру гий квар тал бу де
віта ти ся стра хо ви ка ми і пе ре ст ра хо -
ви ка ми на тлі збит ко во го пер шо го
квар та лу, аналіз по ка зує, що з по чат -
ку ро ку збит ки як і раніше пе ре ви щу -
ють дов го ст ро кові і се редні 10�річні
по каз ни ки.

Більш то го, си ноп ти ки прог но зу -
ють, що се зон ура ганів в Ат лан тиці
приз ве де до рівня ак тив ності ви ще се -
реднь о го, при ць о му ймовірність ви -
хо ду на су шу та кож вва жаєть ся ви ще
в ць о му році.  

5Insurance TOP ¹4(80)2021

Îãëÿä ðèíêó

Загальна кількість заяв по збитках від природних катастроф у
світі в 2021 році буде на 17% вище довгострокового середнього
показника (2008�2020 років), і провідні аналітики компанії
Jefferies прогнозують ще один складний рік для світової галузі
страхування та перестрахування.

Àíàë³òèêè ïðîãíîçóþòü âàæêèé ð³ê äëÿ
ñâ³òîâî¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ íà òë³ çðîñòàííÿ
êàòàñòðîô³÷íèõ çáèòê³â
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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
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Про ливні дощі, вик ли кані цик ло ном
низь ко го тис ку "Бернд", при ве ли до ка та -
ст рофічної по вені в країнах Західної та
Цент раль ної Євро пи з 12 по 18 лип ня, що
приз ве ло до знач но го роз ли ву кіль кох ма -
лих і ве ли ких при ток, що впа да ють в
північні і південні ру ка ва річки Рейн.

Бу ли за топ лені ти сячі бу динків. Ком -
панія AIR Worldwide, що зай маєть ся мо -
де лю ван ням ри зиків ка та ст роф, за я ви ла,
що заст ра хо вані збит ки в Німеч чині від
по вені у липні мо жуть наб ли зи ти ся до 5
міль ярдів євро.

Про тя гом п'яти днів сис те ма низь ко го
тис ку, відо ма як "Бернд", зна хо ди ла ся над
Цент раль ною Євро пою і вик ли ка ла силь -
ну повінь.

Особ ли во пост раж да ли регіони
Німеч чи ни Рейн ланд�Пфальц і Північний
Рейн�Вест фалія, які заз на ли силь но го і, в
де я ких ви пад ках, істо рич не кількість
опадів, при ць о му при кор дон ний регіон
між німець ки ми зем ля ми Ба варія,
Тюрінгія і Сак сонія та кож пост раж дав від
ло каль них по ве ней.

AIR підкрес лює, що особ ли во силь но

пост раж дав район до ли ни Ар, наз ва ний
на честь річки Ар, лівої при то ки річки
Рейн в Німеч чині. На бе резі річки Ар бу ли
за топ лені бу дин ки і зруй но вані мос ти; в
селі Шульд більшість будівель бу ло зруй -
но ва но.

В оцінки AIR вклю чені збит ки від
заст ра хо ва но го збит ку май ну, як
будівлям, так і їх вмісту, в ре зуль таті за -
топ лен ня як на зап лаві, так і за її ме жа ми.

AIR заз на чає, що ба га то до го ворів пе -
ре ст ра ху ван ня містять зас те ре жен ня про
го ди ни ро бо ти і що, з ог ля ду на три валість
події, повінь, ймовірно, бу де розг ля да ти ся
як оди нич на подія в Німеч чині.

Для от ри ман ня оцінок втрат AIR
про а налізу вав по го динні по ля опадів
над Німеч чи ною, от ри мані за до по мо -
гою сис те ми гло баль но го виміру опадів
(GPM) НА СА в період з 5 по 19 лип ня.
Дані про опа ди з більш ніж 1600 гідро -
постів та кож бу ли от ри мані, щоб
поліпши ти якість вхідних да них про
опа ди в га ло нах в хви ли ну.

Оскіль ки пе ре важ на більшість
втрат в ре зуль таті цієї події в Німеч -

чині при па ли на во дозбірні ба сей ни
Рей ну і Ду наю, оцінка втрат об ме же на
ци ми дво ма річко ви ми ба сей на ми в ме -
жах Німеч чи ни.

AIR заз на чає, що віднов лен ня інфра -
ст рук ту ри, та кої як во доп ровідні та га зові
тру би, лінії елект ро пе ре дач і доріг, за де -
я ки ми оцінка ми мо же зай ня ти тижні або
навіть місяці, що мо же при вес ти до втрат
в ре зуль таті інфляції.

Крім Німеч чи ни та Бельгії, зби ток,
пов'яза ний з по ве ня ми і штор ма ми, був
та кож відзна че ний у Швей царії, Франції,
Люк сем бурзі, Ве ли коб ри танії, Австрії,
Нідер лан дах, Італії, Польщі, Угор щи ни,
Сло вач чи ни і Чеській Рес публіці.

Німець ка стра хо ва асоціація (GDV)
заз на чи ла, що оцінка стра хо вих збитків
тіль ки в Німеч чині ста но вить від 4 до 5
млрд євро. З ог ля ду на це, мож на з упев -
неністю при пус ти ти, що еко номічний зби -
ток в одній тіль ки Німеч чині до сяг не по -
над 10 міль ярдів євро.

A.M. Best вва жає, що сег мент ри зи ко -
во го стра ху ван ня в Німеч чині здат ний
прий ня ти на се бе такі ви сокі втра ти,
пов'язані з по год ни ми умо ва ми, оскіль ки в
ми ну ло му він про де мо н стру вав силь ний
ан дер рай тинг і ре зер ву ван ня, що доз во -
ля ють вста нов лю ва ти відповідні ціни для
та ких подій.

Очікуєть ся, що руйнівні по вені
при ве дуть до збитків га лузі стра ху -
ван ня і пе ре ст ра ху ван ня в розмірі від 4
до 5 міль ярдів євро. 

Ñòðàõîâèêè îö³íþþòü çáèòêè â³ä ïîâåíåé 
â ªâðîï³ â $10 ìëðä
Відповідно до нового звіту Aon, катастрофічні повені, 
які сталися останнім часом в деяких регіонах Західної 
та Центральної Європи, як очікується, призведуть 
до економічних втрат в розмірі понад $10 млрд.
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Гло бальні та ри фи на ко мерційне
стра ху ван ня в пер шо му квар талі 2021
ро ку зрос ли на 18%. Зрос тан ня за ге ог -
рафічни ми регіона ми сповіль ни ло ся
че рез більш повільні тем пи зрос тан ня
у стра ху ванні май на, а та кож у фінан -
со вих і про фесійних сфе рах. Ве ли коб -
ри танія зі збіль шен ням та рифів на 35%
і Ти хо оке ансь кий регіон зі збіль шен -
ням на 29% впли ну ли на гло баль ну
ком по зит ну став ку. Тем пи зрос тан ня в
США скла ли +14%, в Ти хо оке ансь ко му
регіоні +29%, в Азії +8%, в Ла тинській
Аме риці і Ка рибсь ко му ба сейні +5%.

Та кож на го ло шуєть ся, що та ри фи
на стра ху ван ня май на в світі ви рос ли в
се реднь о му на 15%, в порівнянні з
підви щен ням на 20% в чет вер то му
квар талі 2020 ро ку. Вартість не щас них
ви падків зрос ла в се реднь о му на 6% в
порівнянні зі збіль шен ням на 7% в по -
пе реднь о му квар талі.

Ціни на фінан сові та про фесійні
пос лу ги по ка за ли най ви щий темп
зрос тан ня се ред ос нов них ка те горій
стра хо вих про дуктів � 40% в порівнянні
з 45% в по пе реднь о му квар талі.

Ціни на кіберстра ху ван ня відхи ли -
ли ся від тен денції: в пер шо му квар талі
ціни зрос ли на 35% в США і на 29% у
Ве ли коб ри танії, що бу ло обу мов ле но
збіль шен ням час то ти і серйоз ності
збитків. У по пе реднь о му квар талі та -
ри фи на кіберстра ху ван ня ви рос ли на
17% в США і на 26% у Ве ли коб ри танії.

Ãëîáàëüí³ òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ 
â ïåðøîìó êâàðòàë³ 2021 ðîêó çðîñëè íà 18%

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ÑØÀ, 2021

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ªâðîï³, 2021

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â Âåëèêîáðèòàí³¿, 2021

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â Àç³¿, 2021

Згідно Global Insurance Market
Index, опублікованому
страховим брокером Marsh, 
це перший квартал, в якому
спостерігається зниження
середніх темпів зростання,
оскільки індекс повідомив про
перше зростання глобальних
темпів в 4 кварталі 2017 року.
Він слідує за середнім річним
збільшенням на 22% в
четвертому кварталі і 20% 
в третьому кварталі 2020 року.



Ос таннім ча сом ба га то аналітиків
відзна ча ють інфляцію ви мог як од ну з
клю чо вих проб лем, що сто ять пе ред
га луз зю пе ре ст ра ху ван ня в ко рот ко -
ст ро ковій перс пек тиві.

Але Willis Re повідо мив, що тен -
денції інфляції в ць о му році суттєво не
зміни ли ся, і роз рив між за галь ним
підви щен ням та рифів і інфляцією
збитків "за ли шаєть ся знач ним".

Ці ко мен тарі по інфляції ста ли
час ти ною не давнь о го звіту, в яко му
йшло ся про те, що тен денції пер шо го
квар та лу 2021 ро ку в ціло му бу ли
спри ят ли ви ми за ра ху нок по зи тив ної
ди наміки цін.

У звіті, в яко му відсте жу ва ли ся
дані 17 найбіль ших пе ре ст ра хо виків з
ко мерційни ми лініями і пе ре ст ра ху -
валь ни ми опе раціями, бу ло ви яв ле но,

що більшість ком паній до сяг ли знач -
но го зрос тан ня премій в пер шо му
квар талі 2021 ро ку, при ць о му ди -
наміка та рифів пе ре вер ши ла будь за -
лиш ко вий тиск об ся гу COVID�19.

Але в той час як ряд пе ре ст ра хо -
виків повідо ми ли про поліпшен ня
комбіно ва них ко ефіцієнтів ка та ст -
рофічних збитків за рік че рез спри ят -
ливі цінові умо ви, зи мо вий шторм в
Те хасі впли нув на кіль ка ос нов них
комбіно ва них ко ефіцієнтів.

Нез ва жа ю чи на те, що про тя гом
пер ших трь ох місяців відбу ло ся
уповіль нен ня темпів для пев них нап -
рямків бізне су і регіонів, уп равлінські
ко ман ди як і раніше впев нені, що ціни
на пе ре ст ра ху ван ня і ко мерційне
стра ху ван ня за ли шать ся спри ят ли ви -
ми в 2021 і 2022 ро ках.

Мож ли во, найбільш пе ре кон ли вим
вис нов ком з се зо ну ре зуль татів за
пер ший квар тал, на дум ку Willis Re, є
те, що кон сен сус�прог но зи при бут ку
тро хи підви щи ли ся, при ць о му ди -
наміка ста вок, зрос тан ня премій і
перс пек ти ви інвес тиційної дохідності
спри я ли більш по зи тив но му прог но зу.

Кон сен сусні оцінки при бут ку на
2022 рік збіль ши ли ся в се реднь о му на
1%, так як в США та інших регіонах
спос теріга ло ся стабіль не не ве ли ке
зрос тан ня. Од нак для євро пейців і пе -
ре ст ра хо виків си ту ація бу ла не од ноз -
нач ною, оскіль ки ва лютні ко ли ван ня
погірши ли прог но зи для ком паній цих
ка те горій.

Ме не дж мен ту слід про яв ля ти
надмірну обе режність сто сов но проб -
ле ми інфляції ви мог, яка бу ла до дат -
ко во ос лаб ле на низь кою час то тою
пре тензій че рез COVID.

І хо ча інфляцію, бе зу мов но, слід
розг ля да ти як заг ро зу бізнес�мо делі
non�life пе ре ст ра хо виків, аналіти ки
та кож відзна чи ли, що істот не зрос тан -
ня інфляції та кож по вин но суп ро вод -
жу ва ти ся нор малізацією про це нт них
ста вок.

Solvency II ство рює не потрібні вит -
ра ти і пе реш ко ди, зок ре ма, що до здат -
ності стра хо виків про по ну ва ти дов го ст -
ро кові про дук ти й інвес ту ва ти в дов го ст -
ро кові ак ти ви, які мо жуть до по мог ти в
до сяг ненні цілей ЄС з точ ки зо ру віднов -
лен ня еко номіки, стійко го зрос тан ня і
зміни кліма ту.

У зв'яз ку з цим фе де рація Insurance
Europe і Invest Europe опубліку ва ли
спіль ний до ку мент, в яко му містить ся
зак лик до Євро пейсь кої комісії внес ти
поліпшен ня по ло жень Solvency II, щоб
усу ну ти не потрібні бар'єри, які підри ва -
ють здатність стра хо виків інвес ту ва ти в
дов го ст ро кові ак ти ви.

Це вклю чає згуб ний вплив на всі ви -
ди інвес тицій в акції, вклю ча ю чи при -
ват ний і вен чур ний капітал.

Важ ли во, щоб ог ляд Solvency II
привів до настіль ки не обхідних

поліпшень, які доз во лять стра хо ви -
кам, які є клю чо ви ми інсти туційни ми
інвес то ра ми, здійсню ва ти дов го ст ро -
кові інвес тиції в євро пейсь ку еко -
номіку і в повній мірі спри я ти до сяг -
нен ню цілей ЄС.

Для ць о го пе ревірка Solvency II по -
вин на до сяг ти трь ох цілей:

1. Да ти мож ливість стра хо ви кам
прий ма ти ри зи ки за ра ху нок відповідно -
го зни жен ня маржі ри зи ку і поліпшен ня
ко ри гу ван ня на во ла тильність і ко ри гу -
ван ня уз год жен ня.

2. Вик лю чи ти не потрібне і надмірне
збіль шен ня ви мог до капіта лу (нап рик -
лад, збіль шен ня зо бов'язань че рез зміни
в без ри зи ковій екстра по ляції про це нт -
ної став ки).

3. Поліпшен ня об роб ки акцій в
Solvency II.

Спіль на по зиція фо ку суєть ся на то -

му, як мож на поліпши ти облік акцій в
рам ках Solvency II, змінив ши кри терії
для підмо ду лю дов го ст ро ко во го
капіта лу (LTE), щоб він пра цю вав на
прак тиці. Нові про по зиції не змінять
пе ред ба чу ва ний об сяг ка те горії LTE,
які бу дуть ба зу ва ти ся на ри зи ках і
збе ре жуть не обхідний рівень за хис ту
клієнтів. Од нак во ни та кож бу дуть
кра ще вра хо ву ва ти те, як стра хо ви ки
обач но ор ганізо ву ють свої дов го ст ро -
кові порт фелі і ке ру ють ни ми.

Впро вад жен ня цих поліпшень в мо -
дуль LTE, по ряд з інши ми зміна ми
Solvency II, зга да ни ми раніше, спри я ти -
муть мож ли вості та ба жан ню стра хо -
виків збіль шу ва ти свої інвес тиції в усі
ви ди капіта лу, вклю ча ю чи при ват ний
капітал, вен чур ний капітал та інфра ст -
рук ту ру.

Ñâ³òîâ³ òàðèôè ïåðåñòðàõóâàííÿ âèïåðåäæàþòü
òåìïè çðîñòàííÿ çáèòê³â

Solvency II ñòâîðþº ïåðåøêîäè äëÿ ñòðàõîâèê³â ç
³íâåñòóâàííÿ â äîâãîñòðîêîâ³ àêòèâè. ßê öå çì³íèòè?

9Insurance TOP ¹4(80)2021

Îãëÿä ðèíêó

Аналітики Willis Re відзначили поліпшення базової
прибутковості глобальних перестраховиків в першому кварталі
2021 року, оскільки підвищення тарифів як за напрямками
перестрахування, так і за комерційним страхуванням
продовжувало випереджати зростання збитків.



ªâðîêîì³ñ³ÿ ïðåçåíòóâàëà ñâîº áà÷åííÿ
âèêîðèñòàííÿ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó â ñòðàõóâàíí³
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Комісія за вер ши ла про цес, який
по чав ся в 2018 році, ко ли во на і дер жа -
ви�чле ни до мо ви ли ся співпра цю ва ти
що до політи ки й інвес тицій в сфері
штуч но го інте лек ту.

Ме та Комісії � за без пе чи ти чітку
ре гу лю ючу струк ту ру, щоб
бізнес�спіль но та ро зуміла опе раційну
струк ту ру, і за без пе чи ти дот ри ман ня
конфіденційності та ана логічних осо -
бис тих сво бод.

Про те, об го во рен ня, ор ганізо ва не
GDV, дійсно ви я ви ло де які проб ле ми,
пов'язані з цією про по зицією. Нап рик -
лад, предс тав ни ки Євро пейсь ко го пар -

ла мен ту при пус ти ли, що більш конк -
рет на ка те го ри зація ри зиків до дасть
яс ності. У той же час це спос те ре жен -
ня відно си ло ся біль ше до та ких ме -
тодів, як ма со ве спос те ре жен ня в гро -
мадсь ких місцях, ніж до АІ в кон тексті
бізне су або стра ху ван ня.

Ме та штуч но го інте лек ту � зро би ти
більш ефек тив не суспільство. Це схо -
же на по точ не зас то су ван ня АІ в стра -
хо во му сек торі. Вольф ганг Ха у нер,
керівник гру пи аналіти ки да них в
Allianz SE, за я вив, що ос нов на ме та
штуч но го інте лек ту � при но си ти ко -
ристь клієнту. Стра хо ви ки зас то со ву -

ють АІ на всіх ета пах ви роб ни чо�збу -
то во го лан цюж ка � при роз робці про -
дук ту, аналізі при бутків і збитків,
мар ке тин гу, про да жах, оцінці ри зиків
і вре гу лю ван ня пре тензій.

Обг рун ту ван ня завж ди орієнто ва -
не на клієнта, нап рик лад, для поліп -
шен ня ціно ут во рен ня або ви яв лен ня
мож ли вос тей пе рех рес них про дажів.

Заг ля да ю чи впе ред, екс пер ти
звер ну ли ува гу на не обхідність за ко -
но дав чої ба зи, яка спри я ла б по даль -
шо му прог ре су. Ми по винні сте жи ти за
тим, щоб не при хо ди ти з не потрібни ми
ви мо га ми, які в кінце во му підсум ку
пе реш код жа ли б інно ваціям. Комісія
хо че підтри ма ти цю ево люцію, за без -
пе чу ю чи про зо рий за ко но дав чий ре -
жим, що сприяє зміцнен ню довіри.

Нас тупні кро ки вклю ча ють про -
по зицію, яку бу де прий ня то Євро -
пейсь ким пар ла мен том і Ра дою
Євро пи. На це мо же піти два�три ро -
ки. У будь�яко му ви пад ку, схо же, ЄК
підтри мує зви чай ний бізнес що до АІ

Законодавча пропозиція Європейської комісії з питань
штучного інтелекту є багатообіцяючою перспективою
для страхового сектора, вважає Німецька страхова
асоціація (GDV).



в стра ху ванні.
Крім ць о го, два відомства Євро со ю зу,

відповідальні за за хист пер со наль них да -
них, зак ли ка ли повністю за бо ро ни ти зас то -
су ван ня штуч но го інте лек ту для розпізна -
ван ня осіб і інших спо собів іден тифікації
лю дей в гро мадсь ких місцях. Раніше Євро -
комісія зап ро по ну ва ла жорстко об ме жи ти,
але не за бо ро ня ти повністю ви ко рис тан ня
АІ в цій сфері.

"Як що ми хо че мо збе рег ти наші сво бо ди і
ство ри ти орієнто ва не на лю ди ну за ко но да в -
ство про АІ, то по ча ти слід з за галь ної за бо -
ро ни на сис те ми розпізна ван ня осіб в гро -
мадсь ких місцях", � ска за но в спільній за яві
глав Євро пейсь кої ра ди із за хис ту да них
(The European Data Protection Board, EDPB
) і Євро пейсь ко го наг ля до во го ор га ну із за -
хис ту да них (European Data Protection
Supervisor, EDPS).

Євро пейсь кий наг ля до вий ор ган із за -
хис ту да них сте жить за тим, як дот ри му -
ють ся пра ви ла за хис ту пер со наль ної інфор -
мації ус та но ва ми Євро со ю зу, а Євро пейсь ка
ра да із за хис ту да них � це об'єднан ня
відповідних наг ля до вих ор ганів країн ЄС.

"Ви ко рис тан ня біомет рич ної іден -
тифікації на відстані в гро мадсь ких місцях
бу де оз на ча ти кінець анонімності лю дей в
подібних прос то рах. Прог ра ми розпізна ван -
ня осіб і їм подібні настіль ки серйоз но втор -
га ють ся в сфе ру ос но во по лож них прав і сво -
бод, що став лять під сумнів са му їх суть", �
по яс ню ють свою по зицію гла ви відомств.

Крім то го, гла ви EDPB і EDPS вва жа ють,
що ЄС по ви нен за бо ро ни ти і сис те ми штуч -
но го інте лек ту, які кла сифіку ють лю дей за
етнічним по ход жен ням, стат тю, політич ни -
ми пог ля да ми чи сек су аль ної орієнтації.
Зас то су ван ня сис тем, які розпізна ють
емоції лю ди ни, во ни про по ну ють доз во ли ти
тіль ки в ду же об ме же но му на борі ви падків �
нап рик лад, в ме ди цині.

На по чат ку квітня ць о го ро ку Євро -
комісія оп ри люд ни ла свій за ко ноп ро ект що -
до зас то су ван ня штуч но го інте лек ту, в яко -
му зап ро по ну ва ла до сить жорстко об ме жи -
ти ви ко рис тан ня АІ в іден тифікації лю дей.

За по ру шен ня цих пра вил, як що в нь о му
вин на при ват на ком панія, Євро комісія про -
по нує штра фу ва ти на су му до 6% обо ро ту
ком панії, але не мен ше ніж на 30 млн євро.

У США гіган ти комп'ютер них тех но логій
Amazon, IBM і Microsoft са ме з цих при чин
ще в ми ну ло му році виріши ли по ки не про -
да ва ти свої прог ра ми розпізна ван ня осіб
поліції. Але ці прог ра ми роз роб ля ють да ле -
ко не тіль ки во ни.

В Євро со юзі і в Бри танії збір, зас то су -
ван ня і за хист осо бис тих да них по ки ре гу -
люєть ся "За галь ним рег ла мен том за хис ту
да них 2018 ро ку" (General Data Protection
Regulation, GDPR).
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Національ ний банк Ук раїни
виз на чив по ря док наг ля ду за дот -
ри ман ням учас ни ка ми рин ку
стра хо вих і не банківсь ких фінан -
со вих пос луг за ко но да в ства про
за хист прав спо жи вачів фінан со -
вих пос луг та ви мог за ко но да в ства
про рек ла му. Для ць о го зат ве рд -
же но відповідне По ло жен ня.

Про зо рий ме ханізм здійснен ня
наг ля ду доз во лить за без пе чи ти
розк рит тя стра хо ви ка ми і не -
банківсь ки ми фінус та но ва ми дос -
товірної інфор мації про стра хові
та фінан сові пос лу ги. Це доз во лить
клієнтам прий ма ти більш зва жені
рішен ня і оціню ва ти всі ри зи ки,
за хис тить від шах рай ства та злов -
жи вань. Це та кож бу де спри я ти
відповідальній діловій по ведінці
учас ників рин ку і підви щен ню
довіри на се лен ня до фінан со во го
сек то ру.

Наг ляд за дот ри ман ням учас -
ни ка ми рин ку за ко но да в ства бу де
здійсню ва ти Уп равління за хис ту
прав спо жи вачів фінан со вих пос -
луг НБУ.

Фор ма ми здійснен ня наг ля ду
виз на че но: без виїзний наг ляд і в
складі інспекційної пе ревірки.

Національ ний банк бу де
здійсню ва ти наг ляд шля хом
аналізу звер нень спо жи вачів фі -
на н со вих пос луг, до го ворів про на -
дан ня фінпос луг про на явність
умов, які об ме жу ють або по ру шу -
ють пра ва спо жи ва ча, веб�сайтів,
конт ро лю за дот ри ман ням за ко но -
да в ства про рек ла му, співпраці з
інши ми ор га на ми в ме жах своєї

ком пе тенції, конт ро лю за усу нен -
ням ви яв ле них по ру шень та
моніто рин гу вра ху ван ня учас ни -
ка ми рин ку на да них ре гу ля то ром
ре ко мен дацій.

У ви пад ках ви яв лен ня по ру -
шень за ко но да в ства що до за хис ту
прав спо жи вачів фінан со вих пос -
луг або оз нак здійснен ня ри зи ко -
вої діяль ності Національ ний банк
бу де зас то со ву ва ти за хо ди впли ву
до об'єкта спос те ре жен ня, нак ла -
да ти адміністра тивні стяг нен ня на
по са до вих осіб учас ників рин ку
не банківсь ких фінан со вих пос луг
або штрафні санкції у ви пад ках,
пе ред ба че них ст. 411 За ко ну Ук -
раїни "Про фінан сові пос лу ги та
дер жав не ре гу лю ван ня рин ку
фінан со вих пос луг".

Заз на чені підхо ди пе ред ба чені
пос та но вою Правління НБУ від 16
черв ня 2021 №52 "Про зат ве рд -
жен ня По ло жен ня про здійснен ня
Нац бан ком наг ля ду за дот ри ман -
ням учас ни ка ми рин ку фінан со вих
пос луг за ко но да в ства про за хист
прав спо жи вачів фінан со вих пос -
луг". Пос та но ва на би рає чин ності з
14 лип ня 2021 ро ку.

На га даємо, Національ ний банк
в лю то му 2021 вста но вив ана -
логічний по ря док наг ля ду за дот -
ри ман ням за ко но да в ства про за -
хист прав спо жи вачів банків. Те -
пер ри нок фінан со вих пос луг от -
ри мав рівні умо ви для всіх гравців,
спри я ти ме здо ровій кон ку ренції і
поліпшен ню якості про дуктів
банків і не банківсь ких фінан со вих
ус та нов.

ÍÁÓ âèçíà÷èâ ïîðÿäîê íàãëÿäó 
çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà 
ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â



Біль ше по ло ви ни опи та них ком -
паній, які пла ну ють бра ти участь у
злит тях і пог ли нан нях, вва жа ють се -
бе по тенційни ми про дав ця ми, що
відоб ра жає не дав ню тен денцію про -
да жу стра хо ви ка ми збит ко вих
підрозділів, відзна чи ли Moody's.

Досліджен ня, про ве де не се ред
фінан со вих ди рек торів стра хо вих
ком паній, по ка за ло, що 62% рес пон -
дентів очіку ва ли участі в M&A в нас -
тупні два ро ки в порівнянні з 40% на
по чат ку 2020 ро ку, до спа ла ху ко ро -
на ви ру са.

Більш то го, більшість фінди рек -
торів очіку ють віднов лен ня до ходів в
2021 році, підтри му ва но го зрос тан ням
ко мерційних цін на P&C, більш ви со -
ким по пи том і ко рот ко ст ро ко вим
віднов лен ням еко номіки, в той час як
во ни пе ред ба ча ють об ме жені до дат -
кові втра ти від ко ро на ви ру са.

35% рес пон дентів очіку ють двоз -
нач но го зрос тан ня опе раційно го при -

бут ку про тя гом нас туп них 12 місяців,
в той час як 20% прог но зу ють знач не
поліпшен ня, що ви ра жаєть ся од ноз -
нач ним чис лом.

Досліджен ня та кож по ка за ло, що
стра хо ви ки як і раніше очіку ють
зміни роз поділу своїх інвес тицій, хо -
ча част ка стра хо виків, які пла ну ють
збіль ши ти свої інвес тиції в неліквідні
ак ти ви, зни зи ла ся в порівнянні з ми -
ну лим ро ком. Кра щи ми кла са ми
неліквідних ак тивів за ли ша ють ся
інфра ст рук ту ра, за нею йдуть іпо -
течні по зи ки і не ру хомість.

Стра хо ви ки го ту ють ся до прий -
нят тя МСФЗ (IFRS) 17, який, як во ни
очіку ють, на дасть біль ший вплив, ніж
інші май бутні нор ма тивні зміни.
Впро вад жен ня но во го міжна род но го
стан дар ту фінан со вої звітності IFRS
17, ви пу ще но го Ра дою з МСФЗ,
обійдеть ся світовій стра ховій га лузі у
$20 млрд. Він замінить МСФЗ 4 з
обліку до го ворів стра ху ван ня і на би -

рає чин ності з січня 2023 ро ку.
Ба гать ом учас ни кам рин ку

потрібні значні поліпшен ня в
бізнес�про це сах і фінан со вих опе -
рацій для ефек тив но го впро вад жен ня
МСФЗ 17 і зв'яз ку з інши ми по каз ни -
ка ми. При ро зум них інвес тиціях прог -
ра ма стра хо ви ка по МСФО 17 мо же
до по мог ти за без пе чи ти дов го ст ро ко -
ву річну еко номію на тлі ве ли чез них
по чат ко вих вит рат.

Близь ко 50% ком паній, що пра цю -
ють в сфері стра ху ван ня жит тя,
очіку ють змен шен ня влас но го капіта -
лу після зас то су ван ня но во го ре жи му
бух гал терсь ко го обліку, в той час як
во ла тильність при бутків та кож мо же
зрос ти.

Аналіз S&P підтве рд жує, що в
2021 році діяльність зі злиттів і пог ли -
нань стра хо вих ком паній (M&A) ста -
не пе ре лом ним ро ком, при ць о му за -
галь на су ма M&A�угод у стра ху ванні
мо же до сяг ти $71,7 млрд.

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. Фак тич но, для сек то ра
стра ху ван ня 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. до -
ларів, що відповідає за гальній сумі з
поп рав кою на інфляцію, що спос -
теріга ла ся в 2005 році. У міру то го, як
вартість угод в сек торі стра ху ван ня
жит тя рос ла, до сяг нув ши 19,59 млрд.
до ларів 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. до ларів
за цей період.

Про тя гом пер шо го квар та лу 2021
ро ку 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 угод в 21,16 млрд. до -
ларів, що ви ще по каз ників за пов ний
рік як в 2019, так і в 2020 році.

Аналіз по ка зує, що де які ком панії
вва жа ють, що приєднан ня є кра щим
рішен ням, ніж злит тя і пог ли нан ня,
ко ли мо ва йде про усу нен ня адмі -
ністра тив них вит рат і підви щен ня
ефек тив ності.

Згідно з опитуванням фінансових директорів,
проведеним Moody's, європейські страховики виходять 
з пандемії з великим інтересом до злиттів і поглинань.
Респонденти вказали, що M&A все частіше
розглядаються як засіб адаптації бізнес�моделей 
до повільного довгострокового економічного зростання 
і постійно низькими відсотковими ставками
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Ком панії за я ви ли, що рішен ня
бу ло прий ня то, щоб пок лас ти край
су до во му розг ля ду з Міністер ством
юс тиції США (DOJ). Уго да на 30
міль ярдів до ларів бу ла впер ше ого -
ло ше на 9 бе рез ня 2020 ро ку і пройш -
ла безліч етапів оцінки різни ми
євро пейсь ки ми ре гу ля то ра ми.

"Не див ля чись на імпульс ре гу -
лю ван ня у всь о му світі, в то му числі
не давнє схва лен ня на шої M&A�уго -
ди Євро пейсь кою комісією, ми зайш -
ли в глу хий кут з Міністер ством юс -
тиції США", � заз на чив ге не раль ний
ди рек тор Aon Грег Кейс. "По зиція
Міністер ства юс тиції ви пус кає з
ува ги, що наші взаємо до пов ню ючі
ком панії пра цю ють в ши ро ких, кон -
ку ре нт них га лу зях еко номіки. Ми
впев нені, що об'єднан ня прис ко ри ло
б на шу за галь ну здатність впро вад -
жу ва ти інно вації від імені клієнтів,
але нез датність за без пе чи ти прис -
ко ре не вирішен ня су до во го розг ля -
ду нас до ць о го мо мен ту ста ло
вирішаль ним".

Кейс до дав: "За ос танні 16
місяців наші ко ле ги пе рет во ри ли по -
тенційні проб ле ми в мож ли вості для
про су ван ня на шої стра тегії Aon
United. Ми спи ра ли ся на наш досвід
інно вацій, про дов жу ва ли за без пе чу -
ва ти кра щу в га лузі про дук тивність
і прог рес в порівнянні з на ши ми
клю чо ви ми фінан со ви ми по каз ни ка -
ми, з най ви щи ми по каз ни ка ми
взаємодії з ко ле га ми і відгу ка ми

клієнтів за більш ніж де ся тиліття.
На ша по ва га до Willis Towers
Watson і членів ко ман ди зав дя ки ць -
о му про це су тіль ки зрос ла".

� "В май бутнь о му ми як і раніше
приділя ти ме мо особ ли ву ува гу на -
шим ко ле гам, клієнтам і акціоне рам.
Ми вва жаємо, що у нас є хо роші
мож ли вості для ак тив ної кон ку -
ренції в рам ках на шо го бізне су по
всь о му світу, і ми про дов жи мо впро -
вад жу ва ти важ ливі інно вації на ри -
нок", � ска зав ге не раль ний ди рек тор
Willis Towers Watson Джон Хейлі.

У зв'яз ку з розірван ням уго ди
про об'єднан ня бізне су Aon спла тить
Willis Towers Watson штраф в
розмірі 1,4 міль яр да до ларів, про по -
но ва на схе ма ор ганізації Willis
Towers Watson вже не діє, і обидві
ор ганізації бу дуть пра цю ва ти зно ву
на стра хо во му рин ку не за леж но.

Спо чат ку сум ма штра фу пло а -
ну ва лась у розмірі $1 млрд, але зго -
дом бу ло повідом ле но про до дат кові
вит ра ти, які мо жуть варіюва ти ся в
ме жах від $350 до 400 млн, і бу дуть
по не сені в треть о му квар талі 2021
ро ку, за я ви ла фінан со вий ди рек тор
Aon Кріста Девіс під час роз мо ви з
аналіти ка ми після звіту про при бут -
ки і збит ки.

В кінці черв ня M&A�уго да Aon і
Willis Towers Watson всту пи ла в
кри тич ну стадію, оскіль ки Мін'юст
США не поспішав зі своїм рішен ням.
Мін'юст од но час но вів пе ре го во ри

про вре гу лю ван ня і за без пе чу вав
підго тов ку до су до во го розг ля ду, ви -
ко рис то ву ю чи ана логічну так ти ку
під час уго ди з Halliburton про про -
даж в 2016 році, перш ніж вирішив
по ча ти су дові розг ля ди і за бо ро ни.

Та ка прак ти ка зас то со ву ва ла ся
до ук ла ден ня успішних угод, і насп -
равді в да ний час не має ніяких на -
тяків на те, яким чи ном Де пар та -
мент міг би зміни ти своє рішен ня.
Аналіти ки опи су ють цей 14�місяч -
ний про дов же ний період, ви ко рис -
та ний Міністер ством юс тиції для
обмірко ву ван ня сво го рішен ня, як
нез ви чай ний. Фак тич но, Мін'юст
серйоз но розг ля дав не давній па кет
Aon з про да жу ак тивів на 3,6 міль -
яр да до ларів, при ць о му
співробітни ки зустріли ся з предс -
тав ни ка ми ком паній, що об'єдну -
ють ся, та по куп цем ак тивів � бро ке -
ром Gallagher.

Ко ли в квітні впер ше з'яви ли ся
но ви ни що до вирішен ня ан ти мо но -
поль но го конфлікту, це бу ло виз на но
яв ною спро бою до го ди ти аме ри -
кансь ким ре гу ля то рам теж. Од нак
бу ло не яс но, чи дійсно зу сил ля Aon
вип рав да ють очіку ван ня Де пар та -
мен ту США і Євро пейсь кої комісії.

До ць о го, в бе резні, вва жа ло ся,
що ос нов не за не по коєння в США бу -
ло зо се ред же но на про да жу пе ре ст -
ра хо во го бро ке ра Willis Re, а та кож в
інших сфе рах, та ких як піль ги і ве -
ликі кор по ра тивні клієнти.

Міжнародні страхові
брокери Aon і Willis
Towers Watson оголосили
про взаємну згоду
розірвати угоду про
об'єднання бізнесу, тим
самим поклавши край
одному з найбільш
масштабних M&A, 
яке могло б створити
найбільшого глобального
гравця на ринку
брокерських послуг.

Íàéá³ëüøà M&A-óãîäà ç³ðâàëàñÿ: Aon ³ Willis
Towers Watson ðîç³ðâàëè óãîäó ïðî îá'ºäíàííÿ
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Гло баль ний капітал пе ре ст ра хо виків
збіль шив ся на 4% до но во го мак си му му в
650 млрд до ларів (до кінця 2020 ро ку)
зав дя ки три ва ю чо му віднов лен ню рин -
ку капіта лу, ви пус ку но вих акцій і зни -
жен ня кур су до ла ра США, але він май -
же не змінив ся в порівнянні з 4 квар та -
лом 2020 ро ку, йдеть ся в ог ляді рин ку
пе ре ст ра ху ван ня Aon Global
Reinsurance Trends.

Зрос тан ня на 4% в порівнянні з ана -
логічним періодом ми ну ло го ро ку був в
значній мірі обу мов ле ний знецінен ням
до ла ра США в чет вер то му квар талі,
особ ли во по відно шен ню до євро (ва лю та
звітності декіль кох ве ли ких пе ре ст ра -
хо виків). При постійних обмінних кур -
сах ба зо ве зрос тан ня бу ло близь ким до
1%, що бу ло обу мов ле но не ре алізо ва ним
при бут ком за облігаціями (пов'яза ним зі

зни жен ням про це нт них ста вок), зни -
жен ням су ми капіта лу, що по вер таєть ся
інвес то рам (че рез не виз на ченість, вик -
ли ка ної пан демією) і інши ми фак то ра ми.

У той час як ряд регіонів заз на ли
збитків в ос танні ро ки і по ба чи ли зміну
та рифів, порівня но з ци ми ре зуль та та -
ми, в ціло му ри нок пе ре ст ра ху ван ня
про дов жу вав зрос та ти з по чат ку 2021
ро ку. Ос нов на те ма біль шості про лон -
гацій до во гов пе ре ст ра ху ван ня бу ла зо -
се ред же на нав ко ло умов конт рактів,
зок ре ма для тих, які бу ли про дов жені до
піку пе ре го ворів про пок рит тя ри зиків
COVID�19, в 2020 році. Но вий капітал,
що з'явив ся на рин ку за ос танній рік, до -
поміг зу пи ни ти по даль ше зни жен ня, і

Îãëÿä ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ: ãëîáàëüíèé êàï³òàë
ïåðåñòðàõîâèê³â $650 ìëðä

Рівень глобального перестрахового капіталу залишався
незмінним протягом першого і другого кварталу 2021 року 
в порівнянні з кінцем 2020 року завдяки зростанню
альтернативного капіталу перестраховиків.
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пе ре ст ра хо ви ки про дов жу ють оціню ва -
ти нові нап рям ки для зрос тан ня.

Щоб до сяг ти цієї рівно ва ги, аль тер -
на тив ний капітал ком пен су вав зни жен -
ня тра диційно го капіта лу на 2 міль яр ди
до ларів, що скла ло 96 і 554 міль яр да до -
ларів відповідно.

Нез ва жа ю чи на ско ро чен ня тра -
диційно го капіта лу, пе ре ст ра хо ви ки
повідо ми ли про зрос тан ня при бут ку за
квар тал, оскіль ки по пе реднє підви щен -
ня та рифів на пе ре ст ра ху ван ня пе ре ви -
щи ло вплив збитків зи мо вих штормів в
Те хасі і ре зер ву ван ня до дат ко вих
збитків, пов'яза них з COVID�19, зі стра -
ху ван ня жит тя.

Біль ше 80% заст ра хо ва них збитків
при па ло на США. Згідно з оцінка ми
заст ра хо ва них збитків від лют не во го
зи мо во го штор му, за галь на су ма стра -
хо вих вип лат ста но вить не мен ше 12
міль ярдів до ларів, ве ли ка час ти на
яких пов'яза на зі збит ка ми в штаті Те -

хас. Лю тий 2021 ро ку ста ло 19�м най -
хо лоднішим лю тим за всю історію
спос те ре жень в кон ти нен тальній час -
тині США, що да туєть ся 1 895 ро ком, і

най хо лоднішим з 1989 ро ку.
Заст ра хо вані збит ки в регіоні APAC

скла ли біль ше 2 міль ярдів до ларів. Ве -
ли ка час ти на яких ви ла вик ли ка на зем -
лет ру сом магніту дою 7,3 на мо ре 13 лю -
то го. За да ни ми Стра хо вої Асоціації
Японії (GIAJ), бу ло по да но біль ше 200
000 пре тензій, при ць о му очіку ва ний
розмір стра хо вих збитків в кінце во му
підсум ку пе ре ви щить 1 міль ярд до ларів.
По чат кові оцінки Ра ди зі стра ху ван ня
Австралії (ICA) � су ма по да них по зовів
наб ли жаєть ся до 600 мільйо нам
австралійсь ких до ларів (465 мільйонів
до ларів).

В Європі про мис лові збит ки 1 квар -
та лу 2021 ро ку скла ли по над 1 міль ярд
до ларів. Кон ти нент пе ре жив се зон ак -
тив них ура ганів, хо ча жод на подія не
при нес ло вип лат по над 300 мільйонів до -
ларів. Найб лиж че до ць о го по каз ни ка
був "Ура ган Крістоф" в кінці січня (275
мільйонів до ларів).

Га лузь стра ху ван ня і пе ре ст ра ху -
ван ня очікує збитків у міль яр ди євро в
ре зуль таті ка та ст рофічної по вені в де я -
ких час ти нах Євро пи, і ця подія мо же
ста ти од ним з най до рож чих епізодів по -
вені за всю історію спос те ре жень.

У Німеч чині сотні лю дей зник ли
безвісти і по над 100 життів бу ли по не -
сені річка ми, що вийш ли з бе регів. Крім
Німеч чи ни, сильні кон век тивні штор ми і
про ливні дощі зро би ли серйоз ний вплив
на країни Цент раль ної і Західної Євро -
пи, а та кож під заг ро зою опи ни ли ся
Бельгія, Нідер лан ди і Швей царія.

Крім то го, цей ак тив ний по год ний ре -
жим, що по чав ся з 8 по 15 лип ня, три ває,
і очіку ють ся більш сильні дощі, а річки
все ще підніма ють ся, і очікуєть ся зрос -
тан ня збитків.

Для бо роть би з наслідка ми зміни
кліма ту для стихійних лих і змен шен ня
впли ву на уря ди і сек тор пе ре ст ра ху -
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ван ня і стра ху ван ня пи тан ня за побіган ня
ка та ст роф по винні ста ти важ ливіши ми.

У звіті про подію Impact Forecasting,
підрозділи стра хо во го та пе ре ст ра хо во го
бро ке ра Aon, ти сячі об'єктів не ру хо мості
бу ли за топ лені і наз вані "най сильнішим
регіональ ним повінню за де ся тиліття",
що відбу ло ся після ре ко рд но го рівня
опадів.

13�14 лип ня ці дощі приз ве ли до роз -
ли ву ря ду при ток, що впа да ють в
північний і півден ний ру ка ва річки Рейн.
Фак тич но, в регіонах Рейн ланд�Пфальц
і Північний Рейн�Вест фалія про тя гом 48
го дин ви па ло 148 літрів до щу на квад -
рат ний метр, а в цій час тині Німеч чи ни
за весь ли пень заз ви чай ви па дає близь ко
80 літрів.

До дат ко вий зби ток від кон век тив них
штормів і по ве ней був відзна че ний в
інших місцях в Швей царії, Франції,
Люк сем бурзі, Нідер лан дах, Італії,
Польщі, Угор щині, Сло вач чині та Чехії.
Очікуєть ся, що су куп на вартість по ве -
ней і штормів в Східній і Цент ральній
Європі пе ре ви щить 1 міль ярд євро.

Цей епізод по вені став ся після то го,
як AON по пе ре див, що три ва ла су во ра
по го да, яка вра зи ла Євро пу в період з 17
по 25 черв ня, мо же при вес ти до заст ра -
хо ва них збитків на су му по над 3,4 міль -
яр да до ларів.

Крім то го, асоціація німець ких стра -
хо виків GDV за я ви ла, що ура га ни, по -
вені, сильні дощі та град, що відбу ли ся в
Німеч чині в ць о му році, мо жуть зро би ти
йо го од ним з найбільш руйнівних з 2013
ро ку, ко ли збит ки скла ли від 8 міль ярдів
євро до 9 міль ярдів євро.

GDV повідо ми ло, що че рез су во ру
по го ду в червні стра хо ва га лузь втра ти -
ла 1,7 міль яр да євро тіль ки в Німеч чині,
а та кож впли ну ла на біль шу час ти ну
Цент раль ної та Східної Євро пи.

З ог ля ду на, що ця повінь три ває, ще
за над то ра но прог но зу ва ти рівні еко -
номічних і стра хо вих збитків, але цілком
мож ли во, що наслідки для га лузі, ко ли
бу де вра хо ва ний весь зби ток у розмірі
міль ярдів євро. В ре зуль таті зро зуміло,
що гло бальні стра хо ви ки і пе ре ст ра хо ви -
ки го ту ють ся до однієї з най до рож чих
подій по вені в історії.

Роз роб ник мо делі ри зи ку ка та ст роф
RMS та кож про ко мен ту вав подію по вені
в Європі. На сь о годнішній день по вені
вик ли ка ли руйнівні і смер тельні
наслідки в се лах і не ве ли ких містах, роз -
та шо ва них на не ве ли ких річках, про що
свідчать жах ливі зоб ра жен ня, от ри мані
з Бельгії, Нідер ландів та інших країн.
Німеч чи на.

Прог но зи при пус ка ють, що опа ди
про дов жать ви па да ти, а ве ликі річки та
озе ра вже пе ре пов нені; нап рик лад,
рівень ве ли ких озер в Швей царії до сяг
або близь кий до рівня руйнівних по ве ней
1999 і 2005 років. У Нідер лан дах прог но -
зуєть ся, що стік річки Ма ас пе ре ви щить
рівень істо рич них по ве ней 1993 і 1995
років.

Яки ми б руйнівни ми не бу ли
наслідки, важ ли во відзна чи ти, що після
ми ну лих по ве ней по всій Європі бу ли ре -
алізо вані за хо ди що до пом'як шен ня
наслідків, і їх ефек тивність бу де ма ти
знач ний вплив на те, яких збитків на не -
суть нинішні по вені. Літня повінь охо пи -
ла б на ба га то біль шу те ри торію і вик ли -
ка ла б на ба га то біль ший зби ток, ніж ми
ба чи ли, як би не ці за хо ди, прий няті уря -
да ми. 

Ри нок пе ре ст ра ху ван ня як і раніше
доб ре капіталізо ва ний, але не се де які
збит ки від вто рин ної не без пе ки (зи мо вий
шторм та літня повінь). У пер шо му квар -
талі стра хо ви ки заз на ли збитків від
стихійних лих май же на 21 міль ярд до -

ларів; най ви щий по каз ник за пер ший
квар тал з 2011 ро ку, на 25% ви ще се -
реднь о го за ос танні 10 років (2011�2020
рр.) 16 міль ярдів до ларів і на 73% ви ще за
медіан не зна чен ня 11 міль ярдів до ларів.
Дру гий квар тал це оцінюєть ся.

Аналіти ки оціню ють комбіно ва ний
ко ефіцієнт збит ко вості сек то ра в 96,6% з
річною рен та бельністю капіта лу в 10,4%,
оскіль ки при бут ковість інвес тицій за ле -
жить від ви со ких по каз ників фон до во го
рин ку. Про те, при про дов женні но вих
до го ворів в червні і липні спос теріга ло ся
уповіль нен ня зрос тан ня в порівнянні з
січнем, особ ли во для розміщень, не по ру -
ше них збит ка ми, оскіль ки умо ви конт -
рактів і вик лю чен ня про дов жу ють за ли -
ша ти ся в центрі ува ги.

В ціло му, Aon вва жає, що сек тор пе -
ре ст ра ху ван ня ри зиків не щас но го ви -
пад ку ви я вив ся хо ро шим діверсіфіка то -
ром для пе ре ст ра хо виків, особ ли во з
ура ху ван ням по зи тив ної зміни пер вин -
них та рифів в ос танні ро ки.

Звер та ю чись до сек то ру аль тер на -
тив но го капіта лу, Aon заз на чив, що ак -
ти ви під уп равлінням зрос ли приб лиз но
на 4 міль яр ди до ларів за по пе редні три
квар та ли і до сяг ли рівня 96 міль ярдів до -
ларів. Це до по мог ло рин ку похідних
стра хо вих інстру ментів ILS зак ри ти
пер шу по ло ви ну 2021 ро ку з при бут ком.
У пер шо му півріччі ць о го ро ку бу ло ви -
пу ще но 8,39 міль яр да до ларів пок рит тя
ILS, що тро хи мен ше ре кор ду, вста нов -
ле но го в 2017 році, і ця по зи тив на
місткість і ціно ве се ре до ви ща при ве ло до
вра жа ю чо го охоп лен ням рин ку ILS.

Учас ни ки рин ку, вклю ча ю чи кор по -
рації, стра хо виків, пе ре ст ра хо виків та
дер жавні ор ганізації, ак тив но пра цю ва ли
з ILS�інстру мен та ми в ши ро ко му діапа -
зоні ри зиків, ге ог рафічних регіонів, типів
три герів і рівнів очіку ва них втрат.
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Фінан со ва ініціати ва Прог ра ми Ор -
ганізації Об'єдна них Націй з нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща (ЮНЕП FI) наз -
ва ла це "істо рич ним зо бов'язан ням"
стра хо виків і пе ре ст ра хо виків "зігра ти
свою роль в прис ко ренні пе ре хо ду до
еко номіки з нуль о ви ми ви ки да ми
відповідно до ви мог Па ризь кої уго ди".

Стра хо вий аль янс NZIA, ство ре ний
Прин ци па ми ста ло го стра ху ван ня
(PSI) Фінан со вої ініціати ви ЮНЕП, за -
пус каєть ся вісь мо ма гло баль ни ми
учас ни ка ми рин ку, а са ме AXA,
Allianz, Aviva, Generali, Munich Re,
SCOR, Swiss Re і Zurich Insurance
Group.

Пе рехід до порт фелів ан дер рай -
тин гу з нуль о вим чис тим нуль о вим по -
каз ни ком � це крок за рам ки інвес -
тиційних зо бов'язань, які частіше
зустріча ють ся, але те, як во ни ць о го
до сяг нуть, за ле жить від кож ної ком -
панії, оскіль ки во ни ви бе руть свій

влас ний шлях до цієї ме ти.
За да ни ми ЮНЕП, чисті нуль ові

ви ки ди пар ни ко вих газів до 2050 ро ку
бу дуть відповіда ти мак си маль но му
підви щен ню тем пе ра ту ри на 1,5 °C в
порівнянні з доіндустріаль ним рівнем
до 2100 ро ку.

Як чле ни ство ре но го ООН аль ян су
влас ників ак тивів Net�Zero (NZAOA),
ство ре но го в 2019 році, стра хо ви ки, що
зас ну ва ли NZIA, та кож зна хо дять ся
на на у ко во обґрун то ва но му шля ху до
до сяг нен ня цілей де кар бонізації 2025
ро ки для своїх інвес тиційних порт -
фелів.

Те пер кож на з ком паній бу де
індивіду аль но вста нов лю ва ти на у ко во
обг рун то вані проміжні цілі кожні п'ять
років, а та кож щорічно і публічно
звіту ва ти про до сяг ну тий прог рес, а
та кож відсто ю ва ти і бра ти участь в
уря довій політиці для на у ко во обґрун -
то ва но го і соціаль но спра вед ли во го пе -

ре хо ду до еко номічно го роз вит ку.
"Про тя гом по колінь стра хо ва га -

лузь слу жи ла суспільством сис те мою
ран нь о го по пе ред жен ня і ме нед же ром
ри зиків, ро зуміючи, зни жу ю чи, оціню -
ючи і не су чи ри зи ки. У міру то го, як ми
наб ли жаємо ся до COP26 в Глаз го, ри -
зи ки, пов'язані з гло баль ним опа лен -
ням, зрос та ють, і світ ще да ле кий від
ви ко нан ня обіця нок, да них під час
підпи сан ня Па ризь ко го кліма тич ної
уго ди май же шість років то му", � за я -
ви ла Інгер Ан дер сен, ви ко нав чий ди -
рек тор ООН по нав ко лишнь о му се ре -
до ви щу. "По ряд з уря да ми, стра хо ва
га лузь і фінан со вий сек тор в ціло му
ма ють мож ливість та відповідальність
для про су ван ня до еко номіки з нуль о -
вим ба лан сом і ста ло го май бутнь о го
для всіх. Ке ру ю чись на у кою, мені
приємно ба чи ти, що провідні стра хо -
ви ки зап ро вад жу ють праг нен ня до
нуль о во го зна чен ня ви кидів".

"На явність гло баль ної фінан со вої
сис те ми, в якій кож не про фесійне
рішен ня прий має до ува ги зміну
кліма ту, ви ма гає задіян ня в повній мірі
ролі стра хо вої га лузі в якості ри -
зик�ме нед жерів, стра хо виків і інвес -
торів для дій по бо ротьбі зі зміною
кліма ту", � за я вив Марк Карні,
спеціаль ний пос лан ник ООН з кліма -
тич них дій і фінансів.

Ñòðàõîâèêè ñòâîðèëè àëüÿíñ Net-Zero Insurance
Alliance (NZIA) íà ñàì³ò³ G20

Вісім найбільших страхових і перестрахових компаній
створили альянс Net�Zero Insurance Alliance (NZIA) 
на саміті G20 в Венеції, взявши на себе зобов'язання
перевести свої портфелі андеррайтингу на чисті нульові
викиди парникових газів до 2050 року.
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На 20 найбіль ших груп стра хо вих і пе -
ре ст ра хо вих бро керів у світі в 2020 році
при па да ло 52,3% от ри ма них зборів і
комісій в світо вих до хо дах від бро керсь ких
пос луг (на 250 найбіль ших груп � 78%).

Аналіз Insuramore по ка зує, що гло -
баль на пан демія зро би ла на ба га то мен ший
вплив на гру пи стра хо вих бро керів, ніж на
підприємства в де я ких інших га лу зях. Без
ура ху ван ня інфляції зрос тан ня гло баль -
них бро керсь ких до ходів про тя гом ро ку
склав від 3% до 5% з пе ре ст ра ху ван ня і
кор по ра тив но го стра хо во го бізне су, а та -
кож з роздрібним сек то ром як ко мерційно -
го, так і при ват но го стра ху ван ня май на та
відповідаль ності (P&C), який має тен -
денцію кра що го рос ту, ніж бро керські і
адміністра тивні пос лу ги по вип ла тах
працівни кам.

Об сяг за лу че них премій і комісій
світо во го рин ку стра хо вих бро керів у
2020 році склав $117,7 млрд:

$55,1 млрд � роздрібні бро кери по ко -
мерційно му стра ху ван ню P&C

$11,2 млрд � бро керські пос лу ги по
при ват но му стра ху ван ню P&C

$37,6 млрд � вип ла ти співробітни кам і
бро керські пос лу ги зі стра ху ван ня жит тя і
здо ров'я

$5,3 млрд � бро керські пос лу ги з пе ре -
ст ра ху ван ня

$8,4 млрд � кор по ра тивні стра хові бро -
ке ри

Ще однією особ ливістю 2020 ро ку ста -
ло збіль шен ня ак тив ності в сфері злиттів і
пог ли нань се ред бро керсь ких груп. Пан -
демія швид ше сти му лю ва ла та ку
діяльність, ніж змен ши ла її, оскіль ки в
усь о му світі бу ло ук ла де но ба га то со тень
угод. Крім то го, се ред 250 найбіль ших бро -
керсь ких груп на кінець 2020 ро ку знач на
кількість зна хо ди ло ся в про цесі злит тя з
кон ку рен та ми або бу ло прид ба но ни ми за
до по мо гою угод, які, як очікуєть ся, бу дуть
ук ла дені в 2021 році.

Arthur J. Gallagher, Aon, Marsh &
McLennan і Willis Towers Watson є чо тир -

ма найбіль ши ми гру па ми в сфері
роздрібних бро ке рс ких пос луг по ко -
мерційно му стра ху ван ню P&C і ви на го род
працівни кам, а та кож роздрібних бро керів
зі стра ху ван ня жит тя і здо ров'я, а та кож
чо ти ри з п'яти найбіль ших груп з пе ре ст -
ра ху ван ня.

Про те, Amwins, Ryan Specialty Group і
Truist Insurance Holdings є од ни ми з го лов -
них кон ку рентів в гру по во му стра ху ванні
з Confie (в про цесі злит тя з Alliant), за яки -
ми сліду ють HUB і AA Insurance Services,
які, ймовірно, увійдуть до трійки лідерів в
роздрібних бро керсь ких пос луг зі стра ху -
ван ня P&C.

Згідно да них Insramore, до хо ди стра -
хо вих бро керів виз на ча ють ся як збо ри і
комісії, от ри мані від будь�яко го ви ду стра -

ху ван ня (або пе ре ст ра ху ван ня), при яко му
по се ред ник (бро керсь ке / не за леж не аген -
т ство) діє в якості кон суль тан та для своїх
клієнтів і розміщує ри зи ки, або ши ро кий
спектр ан дер рай терів на відповідно му
рин ку або без по се редньо (на роздрібній ос -
нові), або побічно че рез інших по се ред -
ників (на оп товій ос нові). Комісійні, от ри -
мані від діяль ності по аль тер на тив но му
пе ре но су ри зиків (ART), такій як
розміщен ня ри зиків з кеп тив ним стра хо -
ви ком чи ан дер рай те ром, гру пою ут ри -
ман ня ри зиків (RRG) або стра хо вим пу -
лом, або в за без пе чен ня, пов'яза не зі стра -
ху ван ням, та кож вклю ча ють ся як до хо ди
від стра хо вих бро керів як і комісійні, які
не роз рив но пов'язані з ос нов ною бро -
керсь кою діяльністю.
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ÒÎÏ-20 íàéá³ëüøèõ ãëîáàëüíèõ áðîêåðñüêèõ ñòðàõîâèõ ³ ïåðåñòðàõîâèõ ãðóï

¹ Áðîêåðñêà ãðóïà Äîõ³ä, $ ìëí Äîëÿ ðèíêó %

1 Marsh & McLennan 14 028 11.92
2 Aon 9 994 8.49
3 Willis Towers Watson 8 435 7.16
4 Arthur J Gallagher 5 520 4.69
5 HUB 2 665 2.26
6 Acrisure 2 112 1.79
7 Lockton 1 950 1.66
8 Alliant 1 927 1.64
9 Truist Insurance Holdings 1 916 1.63
10 USI Holdings 1 900 1.61
11 Brown & Brown 1 823 1.55
12 AssuredPartners 1 536 1.30
13 NFP 1 457 1.24
14 Amwins 1 368 1.16
15 Ardonagh Group 882 0.75
16 Howden Group Holdings 829 0.70
17 Galway Insurance Holdings 819 0.70
18 BroadStreet Partners 800 0.68
19 Ryan Specialty Group 800 0.68
20 Da Tong Insurance Service 750 0.64

Âñ³ ³íø³ áðîêåðè 56 223 47.75

ÂÑÜÎÃÎ 117 736 100.00

ÒÎÏ-20 íàéá³ëüøèõ ãëîáàëüíèõ ñòðàõîâèõ 
³ ïåðåñòðàõîâèõ áðîêåð³â 2020 ðîêó



Досліджен ня, в ході яко го бу ло
опи та но 200 бро керів, нап рав ле на
на те, щоб зро зуміти си лу спеці -
алізації на бро керсь ко му стра  хо во -
му рин ку. Опи ту ван ня по ка за ло, що
близь ко по ло ви ни (52%) бро керів на
рин ку іден тифіку ють се бе як
фахівці.

У той час як знан ня сек то ра бу -
ло ос нов ним кри терієм для бро -
керів, охо чих ста ти фахівцем бу ло
73%, інші чин ни ки, відмічені в опи -
ту ванні, вклю ча ли ба жан ня стра хо -
вих бро керів виділи ти ся на рин ку
(53%) і мож ливість мак симізу ва ти
при бу ток (50%).

З точ ки зо ру то го, чо му спеці -
алізо ва ний бро кер вва жав ся важ -
ли вим, бро ке ри на зи ва ли три го -
ловні при чи ни, че рез які во ни по -
винні бу ли поділи ти ся своїм
досвідом з клієнта ми, на да ти кращі
рішен ня і підви щи ти при бут ковість.

Тим ча сом, рес пон ден ти та кож
вва жа ють, що клієнти з біль шою
ймовірністю обе руть фахівця, а не
універ саль но го бро ке ра че рез до -
віру, спеціальні знан ня та більш
пер со налізо ва не обс лу го ву ван ня.

Ре зуль та ти Ecclesiastical та кож
по ка за ли, що більшість опи та них
бро керів по го ди ли ся з тим, що про -
фесія фахівця дає їм кон ку ре нт ну
пе ре ва гу пе ред інши ми бро ке ра ми,
а 84% вва жа ють, що фах ро бить їх
більш при бут ко ви ми.

Тим ча сом, 90% бро керів та кож
підтвер ди ли, що бу ти фахівцем оз -
на чає більш міцні відно си ни зі
своїми клієнта ми. Крім то го, 88%
бро керів вва жа ють, що спеці -
алізація ро бить їх бізнес більш при -
ваб ли вим для інвес тицій, а 86% � що
це дає біль ше мож ли вос тей для
роз вит ку їх співробітників.

80% рес пон дентів та кож за я ви -
ли, що во ни з біль шою ймовірністю
бу дуть співпра цю ва ти зі спеці -
алізо ва ною стра хо вою ком панією,
ніж зі стра хо ви ком ши ро ко го
профілю.

Опи ту ван ня та кож по ка за ло, як
фахівці ди фе ренціюють ся і де мо н -
стру ють цінність на стра хо во му
рин ку. Май же чверть (20%) рес пон -
дентів за я ви ли, що до по мо га своїм
клієнтам в от ри манні найк ра що го
стра хо во го пок рит тя за найк ра щою

мож ли вою ціною � це най важ -
ливіший спосіб, яким бро ке ри мо -
жуть про де мо н стру ва ти свою
цінність.

Інші спо со би, яки ми бро ке ри мо -
жуть підкрес ли ти свою цінність,
вклю ча ють ро зуміння проб лем
своїх клієнтів і про по зиція інди -
віду аль них рішень (17%), а та кож
повідом лен ня под ро биць і умов до -
го во ру стра ху ван ня своїм клієнтам
прос тою мо вою (11%).

Наслідком пан демії є те, що у
бро керів бу ло біль ше ча су для
спілку ван ня зі своїми клієнта ми,
хо ча і вірту аль но. Це доз во ли ло
спеціалізо ва ним бро ке рам кра ще
пізна ти своїх клієнтів і про де мо н -
стру ва ти свою цінність, про по ну ю -
чи індивіду альні рішен ня.

Досліджен ня по ка за ло, що най -
більші заг ро зи, з яки ми сти ка ють ся
спеціалізо вані бро ке ри, � це циф -
рові по се ред ни ки (57%), пря ме
стра ху ван ня (50%) і мо но ст ра ху -
ван ня (41%).

Нез ва жа ю чи на ці заг ро зи, ко ли
їх за пи та ли про май бутні тен денції,
8 з 10 спеціалізо ва них бро керів по -
го ди ли ся, що бу де по си ле на кон -
солідація се ред фахівців, щоб про -
тис то я ти зрос тан ню ве ли ких бро -
керсь ких ком паній.

75% рес пон дентів та кож по го ди -
ли ся з тим, що у ніше вих стра хо вих
бро керів є мож ли вості для по даль -
шо го зрос тан ня, оскіль ки більш ве -
ликі гравці, як пра ви ло, зо се ред жу -
ють ся на за галь но му, а не ексклю -
зив но му, стра хо во му пок ритті.

Тен денція до спеціалізації бу де
по си лю ва ти ся у міру то го, як все
біль ше бро керів усвідом лю ють пе -
ре ва ги ро бо ти в якості екс пер та на
ніше вий стра хо во му рин ку.

Спеціалізація про яв ляєть ся
по�різно му. Є фахівці, орієнто вані
на конк ретні про дук ти і сек то ра, є
гібридні бро ке ри, які поєдну ють
спеціальні на вич ки з за галь ни ми
мож ли вос тя ми, і є більш універ -
сальні бро ке ри, які от ри му ють дос -
туп до спеціаль них на ви чок і знань
на ексклю зивній ос нові. 

9 ç 10 ñòðàõîâèõ áðîêåð³â ââàæàþòü, ùî ó íèõ 
º êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè

Згідно з дослідженням Ecclesiastical Insurance, 90%
спеціалізованих брокерів вважають, що у них 
є конкурентна перевага перед конкурентами.
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Але в ос танні ро ки ця найбільш
тра диційна га лузь ста ла ду же по пу -
ляр ною для вен чур них капіталів і зас -
нов ників стар тапів. Вен чурні інвес то ри
вкла ли в цю га лузь по над 20 міль ярдів
до ларів за ос танні три ро ки � від стра -
хо виків, орієнто ва них на циф рові тех -
но логії, до інстру ментів вимірю ван ня
ри зиків з ви ко рис тан ням штуч но го
інте лек ту і орієнто ва них на клієнтів
SaaS�про ектів. Кіль ка стар тапів та кож
до сить швид ко про су ва ли ся від стар ту
до ре алізації.

"Ми ніко ли не ба чи ли, щоб стра ху -

ван ня про су ва ло ся так швид ко", � ка же
Майк Грін, ге не раль ний ди рек тор Hi
Marley, стар та па в сфері інфор -
маційних тех но логій, орієнто ва но го на
SMS, який зак рив фінан су ван ня серії
B вартістю 25 мільйонів до ларів. Він
ба чить кіль ка фак торів, що спри я ють
прис ко рен ню адап тації в циф ро ву епо -
ху. Один з них � по си лен ня кон ку ренції
з бо ку но вачків в га лузі. Інший прик лад
� хо ро ший дохід в 2020 році, який доз -
во лить ве ли ким стра хо ви кам біль ше
вит ра ча ти на мо дернізацію сер вер них
тех но логій і обс лу го ву ван ня клієнтів.

Публічні рин ки, бе зу мов но, прий -
ня ли до відо ма. З літа при наймні чо ти -
ри іншур тех�ком панії з вен чур ним
капіта лом про ве ли публічні розміщен -
ня акцій в США, при ць о му найбіль ша
з них, Oscar Health, за раз оцінюєть ся в
6,5 міль яр да до ларів. Ще два стар та -
пи�єди но ро ги � Hippo Insurance і Doma
(раніше State Title) � ого ло си ли про
свої пла ни ста ти публічни ми ком -
паніями шля хом злит тя.

Тим ча сом, в сфері вен чур но го
фінан су ван ня інвес тиції про дов жу ють
над хо ди ти в іншур тех�сек тор у ве ли -
ких об ся гах. Згідно з да ни ми
Crunchbase, в ми ну ло му році аме ри -
канські інвес то ри вкла ли в опе рації,
пов'язані зі стра ху ван ням, ре кордні 4,9
міль яр да до ларів. І цей імпульс про -
дов жить ся в 2021 році, ко ли як мінімум
дві ком панії в цій сфері за без пе чать
ра ун ди на су му по над 100 мільйонів до -
ларів в червні.

Страхування не вважається швидкозростаючою галуззю.
Традиційні бренди в бізнесі існують протягом століть. 
І основна бізнес�концепція � платити страхувальникам 
в поганих обставинах за рахунок грошей тих, хто запобігав
страхових випадків � в значній мірі не змінилася.

InsurTech-ñåêòîð àêóìóëþº âñå á³ëüøå âåí÷óðíèõ
³íâåñòèö³é ï³ñëÿ âèõîäó ôàóíäåð³â ç³ ñòàðòàï³â
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З ог ля ду на га ря чу ре акцію рин ку
на про по зиції тех но логій і прог рам но го
за без пе чен ня в ос танні квар та ли, не
див но, що insurtech�стар та пи доб ре
де бю ту ють і фінан су ють ся.

Про те, в порівнянні з де я ки ми
інши ми сек то ра ми, тем пи віднос но ви -
сокі. Нап рик лад, не дав но іншур -
тех�ком панії Lemonade і Root, які
вийш ли на IPO, а та кож ком панія
Hippo, яка ско ро ста не публічною, бу ли
зас но вані в 2015 році. За стан дар та ми
стар тапів � це не так вже й ба га то ча су,
щоб прой ти шлях від ство рен ня до
публічно го рин ку вартістю по над міль -
ярд до ларів.

Для ком паній insurtech�сек то ра є
кіль ка оче вид них рушійних сил, що
сто ять за їх швид ким масш та бу ван ням
і траєкторією ви хо ду. Один з них по ля -
гає в то му, що ком паніям не обхідно до -
вес ти, що во ни мо жуть гра ти в своєму
сег менті, але не по винні доміну ва ти,
ка жуть в SemperVirens Venture
Capital. "Це не той ри нок, на яко му вам
потрібна 10% част ка рин ку, щоб по бу -
ду ва ти бізнес на міль ярд до ларів. Як -
що у вас, нап рик лад, 1 або 2% рин ку
стра ху ван ня до мов лас ників, ав тов лас -
ників або зі стра ху ван ня здо ров'я і
жит тя, � це ве ли кий бізнес".

Фе но мен SPAC та кож є фак то ром.
Ком панії, які ста ють публічни ми в ре -
зуль таті злит тя з ком панією�ек -
вайєром, як пра ви ло, ма ють менш зрілі
бізнес�мо делі, ніж тра диційні кан ди -
да ти на IPO. Заз ви чай уго ди SPAC
вклю ча ють більш нові, більш ри зи ко -
вані брен ди, пов'язані з га ря чою інвес -
тиційної те мою � в да но му ви пад ку мо -
дернізацією стра хо вої га лузі.

Публічні оцінки іншур те хов, що
вийш ли на IPO, та кож за ли ши ли ся на
рівні, при яко му більшість ранніх
інвес торів по винні по ба чи ти по зи тив ну
при бу ток � з мож ливістю май бутнь о го
зрос тан ня.

Insurtech�сек тор по чав фор му ва -
ти ся як ве ли ка ка те горія ком паній
тіль ки близь ко п'яти років то му. Але з
ог ля ду на те, що п'ять років для стар -
тапів � це ве ли кий термін, є пе ред ба чу -
вані відмінності між більш зріли ми
грав ця ми, що фінан су ють ся вен чур -
ним капіта лом, і но ви ми про ек та ми.

Заз ви чай, нові стра хові стар та пи з мен -
шою ймовірністю бе руть на се бе ос нов ну
ка те горію, нап рик лад до мов лас ни ки або
ав то мобілі, і замість ць о го зо се ред жу ють ся

на меншій ніші, такій як стра ху ван ня тва -
рин або кібер ри зи ках.

Так, два роз роб ни ка про дуктів
кіберстра ху ван ня Corvus Insurance і
Cowbell Cyber не дав но за вер ши ли ра -
ун ди інвес ту ван ня на 100 і 20 мільйонів
до ларів відповідно. Во ни роз ши рю ють -
ся, оскіль ки все біль ше підприємств
шу ка ють стра хов ку від зрос та ю чо го
чис ла кібе ра так.

Тим ча сом Zego, лон донсь кий не -
ост ра ховщік от ри мав 150 мільйонів до -
ларів в рам ках ра ун ду серії C при
оцінці стар та пу в 1,1 міль яр да до ларів.
А ком панія Beam Dental, що на дає
поліси сто ма то логічних пільг, зібра ла
ра унд на 80 мільйонів до ларів.

Стар та пи прог рам но го за без пе чен -
ня, орієнто вані на обс лу го ву ван ня
стра хо вої га лузі, та кож роз ши рю -

ються. Стра ху ван ня � це та ка ве ли чез -
на га лузь, що навіть ніше ва про по зиція
мо же бу ти надз ви чай но цінною.

Ма те ма ти ка, що ле жить в ос нові
оп тимізму insurtech�про ектів, про яв -
ляєть ся в прос то му аналізі. Світові
стра хові премії в да ний час пе ре ви щу -
ють 5 трлн до ларів на рік. От ри май те
всь о го 1% від ць о го, і ви от ри маєте
потік до хо ду в 50 міль ярдів до ларів.
За без печ те всь о го 0,1% част ки рин ку,
це 5 міль ярдів до ларів премій.

Ве ликі ра ун ди для стар тапів в
сфері стра ху ван ня в 2021 році та кож
збіга ють ся з бурх ли вим зрос тан ням
рин ку фінан со вих тех но логій, тісно
пов'яза но го з цим нап рям ки. Лінії
трен да схожі: стає біль ше ве ли ких ра -
ундів, і во ни ста ють все біль ше і при -
ваб ливіше для вен чур них інвес торів.

Ãëîáàëüí³ âåí÷óðí³ ³íâåñòèö³¿ â InsurTech-ñåêòîð
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Міжна род ний стра хо вий бро кер
Howden ви пус тив но вий звіт про ланд -
шафт кібер ри зиків, в яко му розг ля -
даєть ся, як три клю чові чин ни ки впли -
ва ють сь о годні на ри нок кіберстра ху -
ван ня, се ред яких ата ки прог рам�ви -
ма гачів, більш ви сокі та ри фи і зміна
ре гу лю ван ня.

Досліджен ня "Cyber Insurance: A
Hard Reset" по ка зує, як за хо ди що до
пом'як шен ня наслідків і ре а гу ван ня
мо жуть підтри му ва ти вартість ком -
паній та мінімізу ва ти ри зи ки ре пу тації
кор по рацій.

Прог ра ми�ви ма гачі в да ний час
предс тав ля ють со бою пе ре важ но
кібер заг ро зу, з якою сти ка ють ся
підприємства будь�яко го розміру. 

Га лу зеві дані по ка зу ють, що
кількість атак прог рам�ви ма гачів в
усь о му світі збіль ши ла ся на 170% (4 кв.
2020 по порівнянні з 1 кв. 2019).
Серйозність інци дентів бу ла кри тич -
ною для аме ри кансь ких ком паній, які
виріши ли зап ла ти ти ви куп в ць о му
році, після ць о го се редній стра хо вий
платіж по кіберстра ху ван ню виріс
більш ніж на 400% в порівнянні з
2019�м фінан со вим ро ком.

Стра хові премії по кіберстра ху ван -
ню як по ок ре мим, так і по па кет ним
поліса ми ви рос ли на 22% в 2020 році до
$7,2 млрд. Відоб ра жа ю чи підви ще ний
по пит на конк рет ний кібер за хист, а та -
кож зацікав леність стра хо виків в
змен шенні двоз нач ності в стра хо во му

пок ритті кібер ри зиків, вклю че них у
поліси, премії за ав то ном не пок рит тя
збіль ши ли ся за рік на 29%.

За 2017�2020 ро ки щорічна премія
ви рос ла в се реднь о му на 19%, але
кількість за яв зрос ла на 38%, що відоб -
ра жає постійне підви щен ня здат ності
зло чинців про ни ка ти в ме режі і
відклю ча ти їх.

Се ред ня вартість віднов лен ня після
прог рам�ви ма гачів в усь о му світі та -
кож збіль ши ла ся в 2021 році, збіль -
шив шись до 1,85 мільйо на до ларів з 700
тис. до ларів в 2020 році. Се редні вит ра -
ти на вип рав лен ня си ту ації в да ний час
пе ре ви щу ють 2 мільйо ни до ларів.

По ши рен ня дос туп них і віднос но
не до ро гих комп лектів прог рам�ви ма -
гачів або прог рам�ви ма гачів як пос лу ги
(RaaS) в поєднанні з но вим ме то дом
ата ки, що вклю чає як шиф ру ван ня да -
них, так і публікацію вкра де них да них,
відо ме як подвійне ви ма ган ня, приз ве -
ло до зрос тан ня час то ти і тяж кості
атак.

Прог ра ми�ви ма гачі за раз зна хо -
дять ся в центрі ува ги кіберстра хо -

За останній рік частота і серйозність інцидентів 
з програмами�вимагачами значно зросла, оскільки
кіберзлочинці застосовують нові тактики і методи 
для досягнення однієї простої мети: заробити гроші.

Âàðò³ñòü ê³áåðñòðàõóâàííÿ íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó
çðîñëà íà 32%. Îãëÿä ðèíêó



виків, пе ре ст ра ху валь ників і бро керів.
Це пов'яза но з тим, що кіберз ло чинці
про дов жу ють ко рек ту ва ти і пок ра щу -
ва ти свої підхо ди до прог рам у
відповідь на все більш ви тон че ний
кібер за хист і от ри му ва ти яко мо га біль -
ше ви на го род.

Згідно зі звітом CyberCube, кіберз -
ло чинці націлені на найбільші ком панії,
про во дя чи ата ки без по се редньо на
ком панії зі спис ку Fortune 500, щоб от -
ри ма ти найбіль шу ви на го ро ду. Ком -
панії все частіше ста ють жерт ва ми
подвійно го ви ма ган ня, спла чу ю чи один
раз за звіль нен ня да них від шиф ру ван -
ня, а потім зно ву за за побіган ня
публікації да них, що зберіга ють ся ха -
ке ра ми.

Стра хо ви ки кібер ри зиків по винні
зна ти, що зло чинці роб лять все мож ли -
ве, щоб зро зуміти кор по ра тив ну струк -
ту ру ве ли ких підприємств на ета пах
розвідки атак прог рам�ви ма гачів, по -
пе ред жа ють аналіти ки CyberCube. Се -
редній ви куп при кібе ра таці виріс з
$500�1000 в 2017 році до де сятків
мільйонів до ларів в 2021�му.

CyberCube відзна чає но ву тен -
денцію, ко ли зло чинці пог ро жу ють
зміни ти вкра дені дані. Ці ата ки,
ймовірно, ста нуть більш по ши ре ни ми в
найб лижчі кіль ка років і бу дуть зо се -
ред жені на сек то рах, які ви ко рис то ву -
ють конфіденційні дані, та ких як охо -
ро на здо ров'я та фінан со во�стра хові
пос лу ги.

До інших но вих заг роз, пов'яза них з
прог ра ма ми�ви ма га ча ми, відно сять ся
роз ви ток прог рам, при яких шкідли ве
ПЗ роз пов сюд жуєть ся без втру чан ня
лю ди ни, і зрос та ю ча ува га до ок ре мих
то чок відмо ви, та ких як не дав ня ата ка
на Microsoft Exchange.

Раніше Fitch відзна ча ло, що більш
ви со ка ймовірність кіберінци дентів бу -
де пе реш код жа ти ко рот ко ст ро ковій
зміні ди наміки стра хо вих відшко ду -
вань, що пе ред ба чає зни жен ня при бут -
ко вості кіберстра хо виків. Про тя гом
2020 ро ку стра хо ви ки май на і від не -
щас них ви падків, що за без пе чу ють
кібер за хист, за я ви ли про знач но більш
ви со ких збит ки, ніж в по пе редні ро ки.

Всі ці фак то ри приз ве ли до найбіль -
шо го се реднь о ст ро ко во го підви щен ня
та рифів на стра хо во му рин ку, оскіль ки
стра хо ви ки швид ко ре а гу ють, щоб ви -
пе ре ди ти зрос та ючі збит ки.
Досліджен ня по ка зує, що ціни на світо -
ве кіберстра ху ван ня ви рос ли в се -
реднь о му на 32% в річно му чис ленні в
червні 2021 ро ку на тлі зрос тан ня на
50% з мо мен ту по чат ку відсте жен ня
да них. Стра хо ви ки та кож ви ма га ють
біль шо го від кіберстійкості бізне су і го -
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тові роз ши ри ти стра хо ве пок рит тя
тіль ки в то му ви пад ку, як що во ни бу -
дуть за до во лені якістю сис тем уп -
равління ри зи ка ми ком паній.

Кібер ри зи ки заз на ли кіль кох
епізодів змін і роз вит ку за свою віднос -
но ко рот ку історію, але ніщо не бу ло
настіль ки знач ним і фун да мен таль ним,
як події ми ну ло го ро ку. COVID�19 і всі
йо го су путні ефек ти на впро вад жен ня
тех но логій і кібер без пе ка в поєднанні з
не за леж ни ми 

Ри нок кіберстра ху ван ня в да ний час
обу мов ле ний дис ба лан сом по пи ту та
про по зиції, який не зби раєть ся найб -
лиж чим ча сом змен шу ва ти ся, ка жуть в
Howden. Кількість ви мог рос те, стра -
хові місткості ско ро чу ють ся, а рен та -
бельність ан дер рай тин гу в кра що му
ви пад ку зна хо дить ся під тис ком. Вплив
на по купців стра хо вих пос луг ду же ве -
ли кий. Важ ливість підго тов ки до кібе -
ра та ки як ніко ли оче вид на. Оскіль ки
стра хо ви ки те пер ви ма га ють помітно
більш ви со ких стан дартів кібер без пе ки
пе ред стра ху ван ням ри зиків, ком -
паніям потрібні аналітичні рішен ня,
роз роб лені спеціаль но для них, в
поєднанні з цілесп ря мо ва ним екс пе рт -
ним по се ред ни цт вом, щоб до по мог ти їм
за без пе чи ти стра хо ве пок рит тя, що
відповідає їхнім пот ре бам.

Çðîñ òàí íÿ ðèí êó 
ê³áåðñòðà õó âàí íÿ

Кіберп ростір до не давнь о го ча су був
при бут ко вим бізне сом для стра хо виків,
і за ос танні п'ять років ри нок істот но
зріс. Ва лові стра хові премії (GWP) з
2016 ро ку збіль ши ли ся більш ніж удвічі
(се реднь орічний темп зрос тан ня +22%),
знач но ви пе ре див ши більш ши ро кий
ко мерційний P&C�сек тор. Ана логічні
тем пи зрос тан ня прог но зу ють ся для
гло баль но го кібер рин ка в нас тупні
кіль ка років (се реднь орічний темп
зрос тан ня +23%), який до 2025 ро ку
наб ли зить ся до 20 млрд до ларів.

З рос том сприй нят тя і ре аль ності
кібер ри зиків ри нок кіберстра ху ван ня
на би рає обертів. У жод но го іншо го нап -
ря му бізне су не має та ко го мінли во го
ланд шаф ту ри зиків, з од но го бо ку, але
та ко го по тенціалу зрос тан ня, з іншо го.
Ця нап ру женість в да ний час
розігруєть ся на рин ку: по пит на
спеціалізо ва не кібер�пок рит тя зрос тає
в той час, ко ли рин ко ва про по зиція ско -
ро чуєть ся.

Про те, рівень роз вит ку на сь о -
годнішній день вка зує на кібер ри нок,
який адап туєть ся і ре а гує на ме га тен -
денціі, які ви су ва ють тех но логії та

циф ро ви за цию на пе редній план. Стра -
хо вий сек тор впро вад жує інно вації і
роз роб ляє рішен ня для мінли вих пот -
реб клієнтів, швид ко і послідов но вип -
ла чу ю чи стра хові відшко ду ван ня в разі
збитків.

Âïëèâ COVID-19

Пан демія ко ро на ви ру са по си ли ла
ри зи ки, пов'язані з ки бе рп рос то ром, і
ви я ви ла вже існу ючі ураз ли вості у
світі, який в значній мірі за ле жить від
циф ро вих тех но логій. Хо ча ком панії

Ê³áåðñòðàõóâàííÿ

Ðåçóëüòàòè ï³ñëÿ âèêóïó, 2019-2020

Âàëîâ³ ïðåì³¿ ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ, 2016-2025

Âèäè ê³áåð-³íöèäåíò³â, íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ ê³áåðñòðàõóâàííÿ 



вкла да ють значні кош ти в без пе ку
да них і хмарні тех но логії, щоб прис -
то су ва ти ся до постійних змін, вик ли -
ка ним ка ран ти ном, та ким як відда ле -
на ро бо та і прис ко ре на циф ро ви за -
ция, злов мис ни ки час то на крок по пе -
ре ду і бу дуть про дов жу ва ти націлю -
ва ти ся на слабкі місця, щоб вик ли ка -
ти збій, вкрас ти дані або на нес ти зби -
ток да ни ми.

Досліджен ня по ка зує, як злов -
мис ни ки ви ко рис то ву ва ли інте рес і
по бо ю ван ня з при во ду COVID�19,
щоб спо ну ка ти ко рис ту вачів пе ре хо -
ди ти по шкідли вих по си лань або
вкла день. Зат рим ки у ви яв ленні по -
ру шень і ре а гу ванні че рез мен шої
кіль кості співробітників на
підприємстві та кож погірши ли си ту -
ацію.

Ö³íí³ñòü ï³äãî òîâ êè 
äî ìîæ ëè âèõ ðè çèê³â

Кра ще рішен ня для будь�яко го
кіберінціден та � підго тов ка. Непідго -
тов лені ком панії заз ви чай страж да -
ють від неп ро порційних впливів, які
мо жуть приз вес ти до су до вих розг -
лядів.

Чіткі вис нов ки, які мож на зро би -
ти з досліджен ня, прості: пла ну ван -
ня має вирішаль не зна чен ня, а інвес -
тиції в кібер без пе ку і ре а гу ван ня на
інци ден ти � це не да рем но вит ра чені
гроші. Роз роб ка пе ревіре но го комп -
ле кс но го пла ну ре а гу ван ня і на -
явність надійної прог ра ми
кіберстра ху ван ня мо жуть до по мог ти
стри ма ти вплив і конт ро лю ва ти
зовнішні ри зи ки.

Кіберп ростір дійсно пе рет во рив ся
в один з най важ ливіших ри зиків, з
яки ми сь о годні сти каєть ся бізнес. Го -
товність � най важ ливіший ком по нент
кіберстійкості ком паній. Він вклю чає
в се бе ство рен ня та тес ту ван ня
надійно го пла ну на ви па док мож ли вої
ата ки, що ви ма гає тісної співпраці
між ор ганізаціями, в то му числі
зацікав ле ни ми сто ро на ми на рівні ра -
ди ди рек торів і клю чо ви ми керівни -
ка ми ІТ і без пе ки.

Швидкість має істот не зна чен ня
після кібе ра та ки, і на явність цих про -
то колів прис ко рить ре акцію ком паній
на будь�яку по тенційну ата ку і до по -
мо же об ме жи ти зби ток і вит ра ти. Це
підтве рд жуєть ся га лу зе ви ми да ни -
ми, які по ка зу ють, що "зла мані" ком -
панії з пе ревіре ною ко ман дою ре а гу -
ван ня на інци ден ти в 2020 році пла ти -
ли в се реднь о му май же на 40% мен -
ше, ніж ті, у яких їх не бу ло.
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Аналіти ки пов'язу ють це зі збіль -
шен ням серйоз ності за яв що до прог -
рам�ви ма гачів, в то му числі підви ще -
них вит рат ре а гу ван ня на інци ден ти і
ви мо ги ха керів.

У звіті Aon Cyber Market Update
бу ло ви яв ле но, що сег мен ти про де мо -
н стру ва ли най вищі ко ефіцієнти втрат
з мо мен ту по чат ку збо ру да них в 2015
році, при ць о му індивіду альні кібер -
поліси зафіксу ва ли зрос тан ня на 25,7
пп (з 47,1% до 72,8%), а па кетні
кібер�прог ра ми � на 16,4 пп (з 42,3% до
58,6%).

Збіль шен ня збит ко вості в 2020
році в пер шу чер гу пов'яза но зі збіль -
шен ням серйоз ності стра хо вих пре -
тензій, оскіль ки се редній розмір вип -
ла ти зріс більш ніж на 50% з 48 709 до -

ларів в 2019 році до 74 354 до ларів в
2020 році.

Од нак час то та пре тензій за ли ша -
ла ся стабіль ною про тя гом 2020 ро ку, в
се реднь о му 5,62 пре тензії на 1000
полісів у порівнянні з 5,61 пре -
тензіями в 2019 році.

Aon повідо мив, що ва лові стра хові
премії по кіберстра ху ван ню в США
скла ли 2,74 міль яр да до ларів в 2020
році � це на 21% біль ше, ніж в 2,26
міль яр да до ларів, зафіксо ва них в
2019 році. Це та кож оз на чає, що
премії за п'ятирічний період зрос ли
більш ніж удвічі, вра хо ву ю чи, що в
2016 році премії скла ли всь о го 1,35
міль яр да до ларів.

Тим ча сом, та ри фи на кіберстра -
ху ван ня зрос ли в се реднь о му на 2,5%

про тя гом 2020 ро ку, що, на дум ку
аналітиків, відповідає періоду ча су,
до яко го стра хо ви ки зроб лять значні
кро ки для усу нен ня тен денцій що до
прог рам�ви ма гачів, вклю ча ю чи під -
ви  щен ня та рифів стра ху ван ня в кінці
2020 ро ку і на по чат ку 2021 ро ку.

У звіті та кож бу ло відзна че но три -
ва ю чий роз ви ток не ве ли ко го ко -
мерційно го кібер�сег мен ту, в яко му і
тем пи зрос тан ня, і ко ефіцієнти збит -
ків пе ре вер шу ва ли реш ту га лузі. Хо -
ча ба га то відзна ча ли вплив атак прог -
рам�ви ма гачів на ма лий бізнес в 2020
році, цей сег мент як і раніше де мо н -
стру вав більш низь кий ко ефіцієнт
збитків, ніж га лузь в ціло му. Стра хо -
ви ки виз на ли ма лий бізнес при ваб ли -
вим сег мен том.

Ко ефіцієнти збитків для не ве ли -
кої ко мерційної гру пи в 2020 році
скла ли в се реднь о му близь ко 54,6%, в
той час як час то та для цих стра хо -
виків бу ла на 25% ниж че, ніж в се -
реднь о му по га лузі, а серйозність бу -
ла та кож на 26% ниж че.  

Çáèòêîâ³ñòü ³íäóñòð³¿ ê³áåðñòðàõóâàííÿ äîñÿãëà
ðåêîðäíèõ 67%
Новий звіт перестрахового брокера Aon про ринок
кіберстрахування показує, що загальний коефіцієнт
збитків галузі в минулому році підскочив на 22
процентних пункти і досяг рекордного рівня в 67%.

Çáèòêîâ³ñòü ê³áåðñòðàõóâàííÿ ó ñâ³ò³, 2016-2020



За цей час кількість ве ли ких про -
тестів збіль ши ла ся на 71% в Європі, на
229% на Близь ко му Сході і в Північній
Аф риці і на 48% в країнах Аф ри ки на
півдні Са ха ри.

Аналіти ки пов'язу ють ці хви лю -
ван ня з політич ною про тидією за хо -
дам жорсткої еко номії, що посліду ва -
ла за фінан со вою кри зою, яка про я ви -
ла ся в ма со вих ру хах і ву лич них про -
тес тах обу ре них в Іспанії і "жов тих
жи ле тах" у Франції з ру хом Occupy в
США та інших країнах. Зовсім не дав -
но рух Black Lives Matter вик ли кав
ве ли ку кількість про тестів в США і в
усь о му світі.

Аналіз да них про тестів США по -
ка зав, що кількість ве ли ких про тестів
підско чи ла на 156% в ми ну ло му році з
2553 до 6545, що бу ло вик ли ка но ру -
хом Black Lives Matter.

Німеч чи на, яка в ос таннє де ся -
тиліття пе ре жи ла масш табні про тес -
ти че рез за хо ди жорсткої еко номії ЄС
і ан тиіммігрантсь ких наст роїв, про де -
мо н стру ва ла найбіль ше зрос тан ня
про тестів в ос нов них євро пейсь ких
еко номіках, за галь не зрос тан ня скла -
ло 247%.

Аналіти ки прог но зу ють по си лен ня
нес табіль ності в май бутнь о му, оскіль -
ки країни по чи на ють відчу ва ти еко -

номічні втра ти від пан демії COVID�19.
Ці циф ри яс но по ка зу ють зрос тан -

ня політич ної нес табіль ності в світі
після фінан со вої кри зи. У важкі ча си
незмінно на рос тає гнів про ти урядів і
еліт, який ви ли ваєть ся в про тес ти і
по ру шен ня гро мадсь ко го по ряд ку.
Зрос тан ня кіль кості цивіль них про -
тестів спо ну ка ло де я ких міжна род них
стра хо виків вик лю чи ти шко ду, за -
подіяну про тес та ми і за во ру шен ня ми,
з умов стра ху ван ня. Цей про цес ско -
ро чен ня стра хо во го пок рит тя був
прис ко ре ний зрос тан ням гло баль них
про тестів після гло баль ної фінан со вої
кри зи.

Це ство ри ло пот ре бу в особ ли во му
класі стра ху ван ня, який бан ки,
роздрібні тор говці, опе ра то ри доз -
вілля, фон ди не ру хо мості та інші
підприємства мо жуть ку пу ва ти, щоб
бу ти впев не ни ми у пок ритті серйоз -
них ри зиків.

Çðîñòàííÿ ìàñîâèõ ïðîòåñò³â â ñâ³ò³ çìóøóº ñòðàõîâèê³â
âèêëþ÷èòè ö³ ðèçèêè ç³ ñòðàõîâîãî ïîêðèòòÿ

Кількість великих протестів і демонстрацій в усьому 

світі зросла на 36% після фінансової кризи в 2008 році, 

з середнього показника 355 на рік протягом десятиліття 

до 2009 року до 482 на рік в наступне десятиліття.

Äîñë³äæåííÿ
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Безліч га лу зей го тові прий ня ти тех но -
логію блок чейн, і стра хо ви ки охо ро ни здо -
ров'я є од ним з цих учас ників. Ме дичні
стра хові ком панії і гравці га лузі роб лять
все мож ли ве, щоб виз на ти справжнє зас -
то су ван ня блок чей на, нап рик лад, як він
мо же до по мог ти в підтримці ба зи да них,
здійсненні стра хо вих пла тежів то що.

Блок чейн � це за галь но дос туп на роз -
поділе на ба за да них за писів, ос на ще на
різно манітни ми технічни ми ас пек та ми,
та ки ми як майнінг, ал го ритм хе шу ван ня,
хеш�функція і бло ки. Кон цепція блок чей -
на має безліч варіантів ви ко рис тан ня в га -
лузі охо ро ни здо ров'я, і де які з найбільш
ба га то обіця ю чих з них зга дані ниж че.

Сумісність. Блок чейн або реєстр гро -
мадсь кої охо ро ни здо ров'я ма ють ви со кий
ступінь без пе ки і про зо рості. Роз ши ре на
без пе ка жур на лу пра цез дат ності по ряд з
про зорістю в сто сун ках з номіналь ним от -
ри му ва чем і пос та чаль ни ком пос луг мо же
спрос ти ти сумісність реєстрів.

Смарт�конт рак ти. Смарт�конт рак ти
предс тав ля ють со бою набір кодів, що
відоб ра жа ють інфор мацію про ко ди уго ди.
Во ни за без пе чені уго да ми між дво ма ор -

ганізаціями, які мо жуть бу ти будь�яко го
ро ду. Ос нов не по нят тя смарт�конт рактів
з'яви ло ся після ство рен ня блок чей на
Ethereum. Смарт�конт рак ти до по ма га ють
блок чей ну або публічній ме режі зби ра ти
за пи си, що сто су ють ся уго ди і конт рактів,
прос то та ав то ном но.

Ви яв лен ня шах рай ства. Шах райські
дії є од ни ми із са мих зви чай них і
технічних не доліків індустрії охо ро ни здо -
ров'я по ряд зі стра ху ван ням. Шах райсь -
ким діям мо жуть підда ва ти ся обидві сто -
ро ни, стра хо ва ком панія і клієнт, що ку пує
поліс. У разі неп ра вомірної ви мо ги з бо ку
заст ра хо ва ної осо би чи неп рав ди во го об -
ви ну ва чен ня стра хо ви ка, кон цепція і ос -
нов не по нят тя смарт�конт рактів і блок -
чей на мо жуть до по мог ти підтвер ди ти
справжність до го во ру стра ху ван ня.

Орієнто ваність на клієнта � в да но -
му ви пад ку мо дель на ос нові блок чей на
до по мо же от ри ма ти по пе редні дані про
будь�який стан здо ров'я по тенційно го
клієнта стра хо вих ком паній. Більш то го,
він доз во лить лег ко за пов ни ти за яв ку
на прид бан ня поліса в будь�якій стра -
ховій ком панії.

Підтри му ва ти сто сун ки між клієнта -
ми і стра хо вою ком панією � мо дель блок -
чей на зро бить все мож ли ве для підтрим ки
про зо рості між стра хо вою ком панією і
клієнта ми. Га лузь ме дич но го стра ху ван ня
має оп тимістич не май бутнє з точ ки зо ру
тех но логії блок чейн.

З іншо го бо ку, сь о годні тіль ки 25%
світо вих ком паній ви ко рис то ву ють рішен -
ня, по бу до вані на тех но логії блок чейн.
Згідно з прог но за ми Pricewaterhouse -
Coopers, до 2025 ро ку інвес тиції в блок -
чейн до сяг нуть $25 млрд. У даній тех но -
логії настіль ки ж по туж ний по тенціал, як
10 років то му у хмар них тех но логій.

Дослідни ки про ве ли опи ту ван ня
предс тав ників 600 ком паній з усь о го світу.
Нез ва жа ю чи на те, що ве ли ка час ти на
фірм досліджує мож ли вості блок чей на
(20%) або вже роз роб ляє про дук ти з ви ко -
рис тан ням цієї тех но логії (32%), всь о го у
15% ком паній є повністю пра цю юче рішен -
ня. Ще в 10% ви падків прог рам ний про -
дукт про хо дить етап пілот но го за пус ку.

Примітно, що 14% ком паній вза галі не
тор ка ли ся те ми роз поділе но го реєстру. А
у 7% ком паній пов'язані з блок чей ном про -
ек ти зна хо дять ся в "за мо ро же но му" стані.

Ком панії відмов ля ють ся від пе ре хо ду
на блок чейн�рішен ня че рез пов'язані з
цим вит ра ти і по га ну сумісність з вже
існу ю чою інфра ст рук ту рою. Крім то го, ба -
га то ком паній прос то че ка ють роз вит ку
тех но логії і до казів, що блок чейн при не се
біль ше ко ристі і при бут ку, ніж ви ко рис то -
ву вані рішен ня.

Згідно з ре зуль та та ми іншо го
досліджен ня ком панії Deloitte, про ве де но -
го се ред 1050 ме нед жерів ком паній з
річним до хо дом не мен ше $500 млн, в 2020
році 23% ком паній по всь о му світу го тові
інвес ту ва ти $5�10 млн в тех но логію блок -
чейн. В опи ту ванні взя ли участь спів -
робітни ки ком паній з Ки таю, США, Ка на -
ди, Франції, Німеч чи ни, Мек си ки і Ве ли -
коб ри танії.

26% рес пон дентів за я ви ли, що їх ком -
панії ма ють намір вит ра ти ти $1�5 млн на
DLT�тех но логії. 16% фірм інвес ту ють по -
над $10 млн; 30% опи та них вва жа ють, що
вкла ден ня не пе ре ви щать $1 млн; тіль ки
5% ком панії не пла ну ють вит ра ча ти кош -
ти на блок чейн.

Згідно з да ни ми Deloitte, 59% рес пон -
дентів сприй ма ють блок чейн як ре во -
люційну тех но логію, здат ну поліпши ти
бізнес�про це си ор ганізацій і еко номіку в
ціло му. 

Індустрія медичного страхування стикається з безліччю
труднощів, таких як збільшення вартості транзакцій,
дискримінація клієнтів поряд з інноваційним перериванням. 
Вам може бути цікаво, як технологія блокчен здатна вирішувати
такі проблеми. Нижче наведені деякі факти, що стосуються
майбутнього технології блокчейн в галузі охорони здоров'я.

Ìàéáóòíº áëîê÷åéíà òà ³íäóñòð³¿ ìåäè÷íîãî
ñòðàõóâàííÿ. Âàð³àíòè âèêîðèñòàííÿ ñìàðò-êîíòðàêò³â
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Ком панія Data Insight пов'язує тен -
денцію до зни жен ня рин ку зрос тан ням
ви ко рис тан ня те ле ма тич них про дуктів і
но вих нор ма тив них ви мог.

Згідно з но вим досліджен ням
Consumer Intelligence, премії стра хо виків
з ав то ст ра ху ван ня впа ли на 8,4% за ос -
танні 12 місяців, при ць о му се ред ня
вартість поліса зрос ла. Нез ва жа ю чи на це,
за раз ціни зни зи ли ся на 18,2% в
порівнянні з піком, зафіксо ва ним чо ти ри
ро ки то му.

Індекс цін по ка зав, що однією з
рушійних при чин зни жен ня премій ста ли
те ле ма тичні про дук ти.

Досліджен ня по ка за ло, що, хо ча про -
по зиції те ле ма ти ки в стра ху ванні бу ли в
ос нов но му приз на чені для більш мо ло дих
водіїв, 20% з п'яти най де шев ших про по -
зицій для водіїв у віці від 25 до 49 те пер
над хо дять від стра хо виків, які ви ко рис то -
ву ють те ле ма ти ку, що є най ви щим по каз -
ни ком, зафіксо ва ним для цієї віко вої гру -
пи з часів Consumer Intelligence, який по -
чав збір да них у жовтні 2013 ро ку.

Крім то го, став ся сплеск де мог -
рафічних по каз ників стар ше 50 років � на
те ле ма тичні про дук ти за раз при па дає 8%
з п'яти най де шев ших про по зицій для цієї
віко вої гру пи. Од нак збіль шен ня кіль кості
те ле ма тич них про дуктів � не єди ний фак -
тор, що впли ває на рин кові та ри фи � ре гу -
лю ван ня теж.

Consumer Intelligence спос терігає тен -
денцію до зни жен ня премій за всіма нап -
рям ка ми � у всіх віко вих і регіональ них
сег мен тах � і це не тіль ки зрос тан ня та -
рифів на те ле ма тичні пос лу ги, які сто ять
за різким падінням премій.

Варіан ти стра хо вої те ле ма ти ки, які

ста ли по пу ляр ни ми про тя гом ба гать ох
років, вклю ча ють мо делі виз на чен ня та -
ри фу ав то ст ра ху ван ня на ос нові по -
ведінки, такі як Pay�As�You�Drive
(PAYD), Pay�How�You�Drive (PHYD),
Manage�How�You �Drive (MHYD) і
Distance Based Insurance (DBI).

Сь о годні, на дум ку ком панії Berg
Insight, нас ту па ють хо роші ча си для рин -
ку стра хо вої те ле ма ти ки. Впро вад жен ня
те ле ма тич ної тех но логії в кон тексті ав то -
ст ра ху ван ня заз ви чай на зи ва ють стра ху -
ван ням на ос нові ви ко рис тан ня
(usage�based insurance, UBI) або стра хо -
вою те ле ма ти кою.

Розмір стра хо вої премії виз на чаєть ся
стра хо ви ком на ос нові оцінки водіння, яка
роз ра хо вуєть ся з ура ху ван ням та ких
фак торів, як ви ко рис тан ня транс по рт но го
за со бу, місце роз та шу ван ня, пе ре ви щен -
ня швид кості, галь му ван ня, про ход жен ня
по во ротів, нічне водіння і абстра кт не
водіння. На підставі оцінки водіння стра -

хові ком панії про по ну ють зниж ку на стра -
хо ве пок рит тя.

Та ким чи ном, UBI про по нує стра хо ви -
кам мож ливість адап ту ва ти свої прог ра ми
стра ху ван ня, роб ля чи їх гнуч ки ми і пер со -
налізо ва ни ми. Цей підхід впли ває на про -
зорість та рифів і пос луг, а та кож за без пе -
чує спро ще ну і ди намічну взаємодію з ко -
рис ту ва чем.

У зв'яз ку з тим, що в кінці ро ку поч -
нуть діяти нові ви мо ги FCA, де які стра хо -
ви ки вже праг нуть збіль ши ти об ся ги про -
дажів. Як тіль ки нові пра ви ла на бе руть
чин ності, ми, ймовірно, зно ву по ба чи мо
зрос тан ня стра хо вих та рифів на ав то ст -
ра ху ван ня.

У осіб у віці від 25 до 49 років ста ло ся
найбіль ше зни жен ня цін на ав то ст ра ху -
ван ня за ос танні 12 місяців, при ць о му
стра хові премії впа ли на 8,8%. За ним
сліду ють лю ди мо лод ше 25 років (�8,4%) і
лю ди стар ше 50 років (�7,9%).

Òåëåìàòèêà ³ íîâ³ âèìîãè ðåãóëÿòîð³â ñòàëè ïðè÷èíîþ
çíèæåííÿ ïðåì³é ç àâòîñòðàõóâàííÿ

Суд м. Ко ло миї (Іва но�Франківсь ка
об ласть) виз нав вин ним у скоєнні
криміналь но го прос туп ку ав тов лас ни ка,
який свідо мо прид бав фаль ши вий бланк
полісу ОСЦПВ. Йо му до ве деть ся спла ти -
ти 17 тис. грн. штра фу за по соб ни цт во при
підроб ленні та ви ко рис тан ня підроб ле но го
офіційно го до ку мен ту, та ще по над 2 тис.
грн. за про ве де ну екс пер ти зу полісу.

Як бу ло вста нов ле но в ході розсліду -
ван ня, ав тов лас ник умис но за мо вив ви го -
тов лен ня бланку та на дав свої пер со -
нальні дані для йо го за пов нен ня.

В травні водій був зу пи не ний Нац -
поліцією. На ви мо гу він пред'явив фаль -
ши вий поліс. Співробітник поліції при пе -
ревірці ви я вив, що до ку мент має
відмінності від блан ку вста нов ле но го
зраз ку. Бу ла вик ли ка на слідча гру па, во на

зат ри ма ла водія та ви лу чи ла поліс для
про ве ден ня екс пер ти зи. Спра ву бу ло пе -
ре да но до су ду, який виз нав водія вин ним.

"Це на оч ний прик лад то го, як до ро го
мо же обійти ся спро ба зе ко но ми ти декіль -
ка со тень гри вень різниці між ціною спра -
вжнь о го та підроб ле но го блан ку. Як би з
ви ни та ко го водія ста лось ДТП, то си ту -
ація для нь о го бу ла б ще гірша � він влас -
ним кош том мав би ком пен су ва ти пост -
раж да ло му за подіяну шко ду автівці, або
навіть здо ров'ю чи жит тю пост раж да лих
в аварії лю дей", � по яс нює ге не раль ний
ди рек тор МТСБУ Во ло ди мир Шев чен ко.

В ході розсліду ван ня спра ви МТСБУ
на да ва ло співробітни кам пра во охо рон них
ор ганів до по мо гу що до виз на чен ня спра -
вж ності стра хо во го полісу та з інших
прак тич них ас пектів про тис то ян ня стра -

хо во му шах рай ству в Ук раїні.
Во ло ди мир Шев чен ко на га дує, що

вже декіль ка років в рам ках про ек ту
"СТОП фаль шив ка" Бю ро ре гу ляр но про -
во дить для співробітників Національ ної
поліції нав чальні за хо ди з ОСЦПВ. До
прог ра ми вхо дить в то му числі фор му ван -
ня на вич ки розпізнан ня фаль ши вих
бланків полісів внутрішнь о го стра ху ван ня
ОСЦПВ та міжна род них стра хо вих сер -
тифікатів "Зе ле на карт ка". � "Все біль ша
час ти на ви падків, ко ли водії на ма га ють ся
ви ко рис та ти фаль ши вий або фаль сифіко -
ва ний поліс, ви яв ля ти меть ся поліцією.
Співробітни ки Нац поліції в ре жимі он -
лайн пе ревіря ють чинність полісів, ви ко -
рис то ву ю чи дані Цент ралізо ва ної ба зи
да них МТСБУ, та доб ре обізнані про оз на -
ки підроб ки па пе ро вих бланків".
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Найбіль ша кількість вип лат бу ла зроб -
ле на за шко ду, за подіяну влас ни ка ми не -
за без пе че них транс по рт них за собів (які
ста ли ви ну ват ця ми ДТП, не ма ю чи чин но -
го полісу ОСЦПВ), � 2,4 тис. вип лат на су -
му 95,8 млн. грн. Кількість вип лат за цією
стат тею у порівнянні з ана логічним
періодом 2020 р. збіль ши лась на 22,5%, а
су ма вип лат � на 40,3%. Та ким чи ном, темп
зрос тан ня вип лат за не за без пе чені транс -
портні за со би пе ре ви щує за галь ну ди -
наміку вип лат з фондів Бю ро.

Пи то ма ва га вип лат за не за без пе чені
транс портні за со би у за гальній кіль кості
вип лат скла ла май же 63,1%, у за гальній

сумі вип лат � 67,6%. Обид ва по каз ни ки
нез нач но (на 2 в.п.) збіль ши лись у
порівняні з 1 півріччям ми ну ло го ро ку. 

Та кож збіль ши лась кількість вип лат,
зроб ле них за водіїв піль го вих ка те горій.
В 1 півріччі ми ну ло го ро ку во на ста но ви -
ла 0,58 тис. шт., тоді як у той же період
по точ но го ро ку � 0,72 тис. шт. (зрос тан ня
на 25,1%). Су ма вип лат та кож збіль ши -
лась на 45,3% і скла ла май же 26,4 млн.
грн. Пи то ма ва га вип лат за піль го виків
ста но вить 19,4% за кількістю та 18,6% за
су мою вип лат (+1 в.п. до по каз ників пер -
шо го півріччя 2020.).

"Ос танні ро ки спос терігаєть ся пос -

тійне зрос тан ня вип лат за водіїв, що
відно сять ся до піль го вої ка те горії. Ми
вва жаємо, що тре ба зап ро ва ди ти ме -
ханізм, ко ли лю ди на, що за ко но дав чо
має пра во на піль гу, змо же ре алізу ва ти
її шля хом звер нен ня до будь�якої стра -
хо вої ком панії для от ри ман ня без кош -
тов но го поліса ОСЦПВ на свою автівку.
Як що з ви ни водія�піль го ви ка ста неть ся
ДТП, то стра хо ви ку су му вип ла ти ком -
пен сує МТСБУ. 

За раз відповідно до за ко ну "Про
ОСЦПВ" піль го ви ки не ма ють до го ворів
ОСЦПВ. Це за ва жає навіть точ но про а -
налізу ва ти си ту ацію, хо ча за оцінка ми,
ли ше учас ників бойо вих дій або прирівня -
них до них осіб в країні біль ше, ніж
півмільйо на", � ко мен тує ге не раль ний ди -
рек тор МТСБУ Во ло ди мир Шев чен ко. 

У пер шо му півріччі 2021 р. МТСБУ
вип ла ти ло май же 3,4 млн. грн. за зо -
бов'язан ня ми з ОСЦПВ стра хо виків, що
виз нані банк ру та ми. Це на 69,1 % мен -
ше, ніж за ана логічний період ми ну ло го
ро ку, і пов'яза но з тим, що про тя гом
2020 р. МТСБУ здійсни ло пе ре важ ну
час ти ну вип лат за декіль кох стра хо -
виків�банк рутів ("Нас та", "Ук раїна",
"Доб ро бут", "Місь ка"). 

За зо бов'язан ня ми ком паній, що
при пи ни ли діяльність на рин ку ОСЦПВ,
але ще не виз нані банк ру та ми у вста -
нов ле но му за ко но да в ством по ряд ку,
здійсне но вип лат шля хом по вер нен ня
ба зо во го га рантійно го внес ку та ких
стра хо виків до фон ду МТСБУ, на су му
12,2 млн. грн. Це май же в три ра зи біль -
ше, ніж в 1 півріччі 2020 р., що вик ли ка -
но знач ним об ся гом вип лат за стра хові
ком панії  "Га лиць ка" та "Київ Ре".

Тра диційно мінімаль ни ми за ли ша -
ють ся вип ла ти за невс та нов ле ний
транс по рт ний засіб (3,3 млн. грн.) та за
ДТП, спри чи нені автівка ми, яки ми за -
во лоділи внаслідок про тип рав них дій
(0,7 млн. грн.).

Ге не раль ний ди рек тор МТСБУ Во -
ло ди мир Шев чен ко за у ва жив: "Не що -
дав но по нов ле но ро бо ту над проєктом
за ко ну "Про ОСЦПВ". МТСБУ ба га то
разів за яв ля ло, що несп ра вед ливі умо ви
вип лат за ком панії, які пішли з рин ку,
тре ба міня ти. Ми на по ля гаємо, щоб в но -
во му за коні бу ла закріпле на нор ма,
згідно з якою Бю ро змо же по ча ти
здійсню ва ти рег ла ментні вип ла ти за
стра хо виків, які не ви ко на ли свої зо -
бов'язань, че рез пев ний, чітко виз на че -
ний термін, не за леж но від фор маль них
про це дур їх банк ру т ства".

У січні�червні 2021 р. МТСБУ здійснило 3,7 тис. шт. виплат з
Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 141,7 млн грн
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість
виплат зросла на 18,6%, сума виплат � на 36%. 
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МТСБУ звер ну лось до Національ но го
бан ку Ук раїни з про по зицією пе рег ля ну ти
стра хові су ми з ОСАЦВ в бік підви щен ня:
до 160 тис. грн. за шко ду, за подіяну май ну
по терпіло го, та 320 тис. грн. за шко ду жит -
тю та здо ров'ю. Та кож про по нуєть ся збіль -
ши ти ліміт вип лат за європ ро то ко лом до 80
тис. грн.

За раз стра хові су ми ста нов лять 130 тис.
грн. та 260 тис. грн. відповідно, ліміт вип лат
за європ ро то ко лом � 50 тис. грн. Ос танній
раз стра хові су ми зміню ва лись роз по ряд -
жен ням Нац комфінпос луг за по дан ням
МТСБУ в ве ресні 2019 р. Розмір стра хо вих
сум підви щуєть ся відповідно до по каз ни ка
інфляції, як це вста нов ле но чин ним за ко но -
да в ством. 

За підсум ка ми квар та лу на вип ла ти за
шко ду май ну, що пе ре ви щу ють ся су му в
130 тис. грн., при па дає 0,65% від за галь ної
кіль кості вип лат, зроб ле них стра хо ви ка ми
ОСАЦВ, про те су ма та ких вип лат скла дає
по над 4,3% від за галь ної.

"Підви щен ня стра хо вих сум з ОСАЦВ
ста не кро ком до більш спра вед ли вої та
ефек тив ної сис те ми за хис ту прав пост -
раж да лих в ДТП. Щорічно відбу ваєть ся
близь ко ти сячі ви падків, ко ли розмір шко -
ди автівці біль ший, ніж стра хо ва су ма за
полісом ОСАЦВ. Пост раж далі в та ких
аваріях лю ди ма ють пра во на пов не
відшко ду ван ня. За раз же їм до во дить ся
ви ма га ти ком пен сації по над стра хо ву су му
від ви ну ват ця ДТП, і час то це пот ре бує
три ва ло го су до во го розг ля ду. 

Крім то го, після ос тан нь о го підви щен ня
розміру мінімаль ної за робітної платні до 6
тис. грн. ут во ри лась колізія що до вип лат за
шко ду жит тю та здо ров'ю. В за коні "Про
ОСАЦВ" розмір та ких вип лат вста нов -

люєть ся у прив'язці до розміру мінімаль ної
зарп ла ти, і в де я ких ви пад ках, нап рик лад,
у разі смерті чи інвалідності пост раж да ло -
го, роз ра хун ко ва вип ла та мо же пе ре ви щу -
ва ти розмір стра хо вої су ми. Пе рег ляд стра -
хо вих сум розв'яже і цю проб ле му", �
роз'яс нює ге не раль ний ди рек тор МТСБУ
Во ло ди мир Шев чен ко.

Та кож МТСБУ вис лов лює впев неність:
зрос тан ня ліміту вип лат за європ ро то ко -
лом спри я ти ме підви щен ню довіри ук -
раїнсь ких ав тов лас ників до та ко го спо со бу
оформ лен ня ДТП. У січні�травні 2021 р.
кількість ви мог, вре гуль о ва них за європ ро -
то ко лом, зрос ла на 34% у порівнянні з ана -
логічним періодом ми ну ло го ро ку. За
європ ро то ко лом пост раж да лим спла че но
по над 270 млн. грн., це тре ти на від за галь ної
су ми вип лат (+45%). 

Ук раїнські водії оціни ли зручність ви -
ко рис тан ня європ ро то ко лу у ви пад ку, ко -
ли ДТП підпа дає під умо ви йо го ви ко рис -
тан ня. На га даю, як що скла даєть ся європ -
ро то кол, то учас ни ки аварії ма ють пра во
по ки ну ти її місце без вик ли ку поліції та не
спла чу ють адміністра тив ний штраф.
Швид ке оформ лен ня ДТП за до по мо гою
європ ро то ко лу до по ма гає уник ну ти до -
рожніх за торів, від яких по тер па ють усі
ве ликі міста країни.

Та кож Бю ро звер ну лось до Коміте ту
Вер хов ної Ра ди з пи тань фінансів, по дат ко -
вої та мит ної політи ки та НБУ з відкри тим
лис том що до не обхідності вдос ко на лен ня за -
ко но да в ства про обов'яз ко ве стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників на зем них транс по рт них за собів.

В листі підкрес люєть ся, що МТСБУ ще
в 2015 році роз ро би ло ба зові по ло жен ня но -
во го за ко ноп ро ек ту. Підго то ва ний учас ни -

ка ми стра хо во го рин ку до ку мент спря мо -
ва ний на підви щен ня рівня за хис ту інте -
ресів по терпілих у ДТП та імпле мен тацію
ви мог Ди рек ти ви ЄС.

МТСБУ про по нує нас тупні ос новні
зміни до за ко но да в ства:

� пос ту по ве збіль шен ня розмірів стра -
хо вих сум до євро пейсь ко го рівня. Вже з
01.01.2022 р. стра хові су ми ма ють ста но ви -
ти: за шко ду, за подіяну жит тю та здо ров'ю
� 1 млн. грн. на од но го по терпіло го (5 млн.
грн. на один стра хо вий ви па док) та за шко -
ду, за подіяну май ну � 500 тис. грн. на од но го
по терпіло го (2,5 млн. грн. на один стра хо вий
ви па док)

� ска су ван ня пра ва стра хо виків вста -
нов лю ва ти фран ши зу

� спро щен ня про це ду ри вре гу лю ван ня
� ви ко нан ня МТСБУ функції інфор -

маційно го цент ру для по терпілих не ли ше у
час тині відо мос тей про до го во ри ОСЦПВ, а
та кож про до рожньо�транс портні при го ди,
що ма ли місце в Ук раїні

� мож ливість зап ро вад жен ня обов'яз -
ко во го "пря мо го вре гу лю ван ня" стра хо вих
подій

� про ве ден ня МТСБУ вип лат за стра -
хо виків�ко лишніх членів Бю ро, які про тя -
гом трь ох місяців не ви ко на ли свої зо -
бов'язан ня із спла ти стра хо во го відшко ду -
ван ня по терпілим, не за леж но від фор маль -
них про це дур банк ру т ства та ких стра хо -
вих ком паній. 

Усі про по зиції МТСБУ націлені на по -
бу до ву сис тем но го, всебічно го, відповідно го
євро пейсь ким стан дар там за хис ту по -
терпілих у ДТП.

Нап раць о вані по ло жен ня но во го за ко -
ноп ро ек ту по си лять га рантійні функції
Бю ро та суттєво го прис ко рять вип ла ти за
ком панії, які після при пи нен ня член ства у
МТСБУ не ви ко ну ють зо бов'язан ня пе ред
пост раж да ли ми осо ба ми. 

"Стра хо ви ки доб ре ро зуміють проб -
ле ми, що ви ни ка ють у стра ху валь ників
та по терпілих в ДТП внаслідок не дос ко -
на лості чи зас тарілості чин но го за ко ну
про обов'яз ко ве стра ху ван ня цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності. Предс тав -
ни ки рин ку вже зап ро по ну ва ли шля хи
їх вирішен ня, спи ра ю чись на досвід
євро пейсь ких країн. Зроб лені на ми нап -
ра цю ван ня до за ко но да в ства доз во ля -
ють прис ко ри ти про цес йо го онов лен ня.
Та кож доціль но об го во ри ти, яких змін
пот ре бує за кон для за без пе чен ня
діджи таль ної транс фор мації га лузі.
Зок ре ма, не обхідна за ко но дав ча ба за
для відда ле но го вре гу лю ван ня стра хо -
вих ви мог", � за у ва жує Во ло ди мир
Шевченко.

ÌÒÑÁÓ âèñòóïàº çà çá³ëüøåííÿ ñòðàõîâèõ 
ñóì ç ÎÑÀÖÂ
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За чер вень Національ ний банк прий -
няв рішен ня про реєстрацію шес ти но вих
фінан со вих ком паній. Вод но час сім фінан -
со вих ком паній, три лізин гові ком панії, од -
на кре дит на спілка, де сять стра хо вих
ком паній та два лом бар ди бу ли вик лю чені
з реєстрів.

Сьогодні на не банківсь ко му рин ку
пра цю ють 162 ри зи ко вих (non�life) (бу -
ло 172) та 19 лай фо вих (стра ху ван ня
жит тя) стра хо виків, 287 лом бардів (бу -
ло 289), 308 кре дит них спілок (бу ло
309), 138 лізин го вих ком паній (бу ло
141), 971 фінан со ва ком панія (бу ло 972)
та 61 стра хо вий бро кер.

У червні до Національ но го бан ку
надійшло 507 за питів від учас ників рин ку.
Найбіль ша кількість за питів сто су ва ла ся
фінан со вих ком паній, лом бардів та лізин -

го давців � 365. Кількість за питів що до кре -
дит них спілок ста но ви ла 40 та стра хо -
виків � 102.

У червні Національ ний банк по чав
зас то со ву ва ти до фінан со вих ком паній
захід впли ву у виг ляді зу пи нен ня дії
ліцензій та ану лю ван ня ліцензій че рез не -
по дан ня звітності та відмо ву в про ве денні
пе ревірок. Раніше рішен ня про зас то су -
ван ня та ких за ходів впли ву прий ма ли ся
ли ше що до стра хо вих ком паній. Та кож
бу ла збіль ше на за галь на кількість при му -
со вих вик лю чень з реєстру фінан со вих
ус та нов че рез відсутність у ком паній
ліцензій.

Ста ном на 30 черв ня Національ ним
бан ком ух ва лені рішен ня що до: 

� ану лю ван ня всіх ліцензій кре дит них
спілок [4], лом бардів [2], фінан со вих ком -

паній [7], стра хо вих ком паній [4] (за
ініціати вою за яв ни ка);

� вик лю чен ня з ДРФУ стра хо вих ком -
паній [2], фінан со вих ком паній [7], лом -
бардів [2] (за ініціати вою за яв ни ка);

� вик лю чен ня з ДРФУ кре дит них
спілок [1], стра хо вих ком паній [8] (при му -
со во);

� реєстрації змін та/або но вих пра вил
доб ровіль но го стра ху ван ня [1];

відмо ви у реєстрації змін та/або но вих
пра вил доб ровіль но го стра ху ван ня [1].

У травні в Національ ний банк
надійшло 420 за питів від учас ників рин ку.
Найбіль ша кількість за питів сто су ва ло ся
фінан со вих ком паній, лом бардів та лізин -
го давців � 296. У травні про дов жи ла ся
тен денція збіль шен ня кіль кості за питів на
ану лю ван ня всіх на яв них ліцензій не -
банківсь кої фінан со вої ус та но ви. Та кож
змен ши ла ся кількість ви да них но вих
ліцензій (12) в порівнянні з квітнем (17).

Де пар та мент виїзних пе ревірок
Національ но го бан ку здійснив по зап ла -
нові інспекційні пе ревірки стра хо виків. За
ре зуль та та ми пе ревірок вста нов ле но і
зафіксо ва но факт відмо ви в про ве денні
пе ревірки, оскіль ки упов но ва жені осо би
Нац бан ку не бу ли до пу щені до здійснен ня
пе ревірки, а осо ба, упов но ва же на предс -
тав ля ти інте ре си стра хо ви ка, бу ла відсут -
ня про тя гом пер шо го дня пе ревірки, що є
підста вою для зас то су ван ня за ходів впли -
ву � ану лю ван ня ліцензії на здійснен ня
діяль ності з на дан ня фінан со вих пос луг.
Це пе ред ба че но ви мо га ми чин но го за ко но -
да в ства, зок ре ма За ко ну Ук раїни "Про
фінан сові пос лу ги та дер жав не ре гу лю -
ван ня ринків фінан со вих пос луг".

Стра хо ви ки до пус ка ли по ру шен ня
нор ма тивів не од но ра зо во про тя гом ка лен -
дар но го ро ку (не дот ри ман ня обов'яз ко вих
фінан со вих нор ма тивів та кож бу ло в пер -
шо му квар талі і пер шо му півріччі 2020 ро -
ку). Стра хо ви ки не усу ну ли повністю по -
ру шен ня на да ту засідан ня Коміте ту.
Національ ний банк вирішив при зу пи ни ти
дію ліцензій цих ком паній, оскіль ки во ни
не ма ють не обхідно го об ся гу прий нят них
ак тивів для пок рит тя збитків, які мо жуть
ви ник ну ти в май бутнь о му.

Ряд стра хо виків не ма ли дос татньо
прий нят них ак тивів для ви ко нан ня стра -
хо вих зо бов'язань. Дефіцит прий нят них
ак тивів цих ком паній пе ре ви щує 50%, а в
де я ких до ся гає 99%. Про дов жен ня ук ла -
ден ня до го ворів стра ху ван ня в умо вах та -
ко го фінан со во го ста ну, на дум ку НБУ,
приз ве де до збіль шен ня зо бов'язань стра -
хо ви ка і збіль шен ня ри зи ку не пов но го або
нес воєчас но го ви ко нан ня зо бов'язань пе -
ред ве ли кою кількістю спо жи вачів та
інших клієнтів.

Òåíäåíö³ÿ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ñòðàõîâîãî
³ ô³íàíñîâîãî ðèíêó Óêðà¿íè ïðîäîâæóºòüñÿ

У червні кількість учасників небанківського фінансового ринку
зменшилася з 1963 до 1946. Кількість банків залишилася
незмінною та становить 73.
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Но вий за кон пе ред ба чає мож -
ливість зміни об ся гу ліцензій � до да ва -
ти до дат кові кла си стра ху ван ня (ри зи -
ки в ме жах класів) до вже існу ю чих у
стра хо ви ка або поєдну ва ти діяльність
по вхідно му пе ре ст ра ху ван ню з пря -
мим стра ху ван ням. Та кож стра хо вик
мо же зву зи ти об сяг влас ної ліцензії.
Всь о го в ме жах life�стра ху ван ня за ко -
ном виділяєть ся 5 видів стра ху ван ня,
non�life стра ху ван ня � 18 класів.

За ко ноп ро ек том про по нуєть ся
суттєво по си ли ти стан дар ти ліцен зу -
ван ня ком паній, сфор му ва ти ефек тив -
ну сис те му уп равління і за без пе чи ти
про зорість струк тур влас ності стра хо -
во го рин ку.

Стра хові ком панії по винні розк ри -
ти інфор мацію про всіх влас ників
істот ної участі та клю чо вих учас ників
стра хо вої ком панії. Зас нов ни ки і влас -
ни ки істот ної участі зо бов'язані ма ти
без до ган ну діло ву ре пу тацію, а та кож
за довіль ний фінан со вий та май но вий
стан.

Національ ний банк бу де здійсню -
ва ти обов'яз ко ве уз год жен ня влас -
ників істот ної участі в стра хо вих ком -
паніях. Хо ча про це ду ра по год жен ня
на бут тя або збіль шен ня істот ної участі
в стра хо ви ку існує і за раз, За кон вво -
дить більш де тальні підхо ди до їх
оцінки. 

Стра хо ви ки при реєстрації бу дуть
на да ва ти пла ни діяль ності на три ро ки.
Національ ний банк виділя ти ме сис те -
мо ут во рю ючих стра хо виків, до яких
бу дуть ви су ва ти ся до дат кові ви мо ги
до ве ден ня діяль ності. Кри терії бу дуть
вста нов лю ва ти ся ре гу ля то ром.

На га даємо, що в кінці черв ня Вер -
хо ва Ра да прий ня ла но вий за кон "Про
стра ху ван ня" в пер шо му чи танні. За -
ко ноп ро ект вра хо вує клю чові ви мо ги
за ко но да в ства Євро пейсь ко го Со ю зу,

які Ук раїна зо бов'яза на ви ко ну ва ти
відповідно до Уго ди про асоціацію з
ЄС, а та кож прин ци пи Міжна род ної
асоціації ор ганів стра хо во го наг ля ду
(IAIS). У разі прий нят тя за кон бу де
вве де ний з відстроч кою че рез два ро ки
після йо го підпи сан ня Пре зи ден том

Ук раїни. Учас ни кам стра хо во го рин ку
бу де на да но пе рехідний період на при -
ве ден ня своєї діяль ності у відпо -
відність до за ко ну.

Но вий за кон доз во лить НБУ пе рей -
ти від ліцен зу ван ня ок ре мих видів
стра ху ван ня до ліцен зу ван ня за кла -
са ми стра ху ван ня, що відповідає
міжна родній прак тиці. Стра хо ва ком -
панія, яка от ри має ліцензію на стра ху -
ван ня за кла са ми стра ху ван ня жит тя
(life стра ху ван ня), не змо же здійсню -
ва ти ри зи ко ве non�life стра ху ван ня, і
нав па ки, як це пе ред ба че но в чинній
ре дакції За ко ну.

Зараз йде активна підготовка до другого читання Закон

України "Про страхування" №5315, який містить ключові

норми про діяльність страховиків, договори страхування,

посередників і взаємодію зі споживачами страхових послуг.

ßê³ çì³íè âíåñóòü äî íîâîãî Çàêîíó Óêðà¿íè 
"Ïðî ñòðàõóâàííÿ"?

1) пре ам бу лу до пов ни ти аб за цом
третім та ко го змісту:

"Цей За кон ре гу лює відно си ни,
пов'язані зі стра ху ван ням сільсь ко гос -
по дарсь кої про дукції з дер жав ною
підтрим кою, з ура ху ван ням особ ли -
вос тей, вста нов ле них За ко ном Ук -
раїни "Про особ ли вості стра ху ван ня
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції з дер -
жав ною підтрим кою";

2) час ти ну 21 статті 2 вик лю чи ти;
3) час ти ну 1 статті 3 вик лас ти в

такій ре дакції:
"Стра ху валь ни ка ми виз на ють ся

юри дичні осо би, фізичні осо -
би�підприємці та дієздатні фізичні
осо би, які ук ла ли із стра хо ви ка ми до -
го во ри стра ху ван ня або є стра ху валь -
ни ка ми відповідно до за ко но да в ства
Ук раїни";

4) у статті 12:
час ти ну дру гу вик лас ти в такій ре -

дакції: "Пе ре ст ра ху ван ня у стра хо ви -
ка не ре зи ден та здійснюєть ся в по ряд -
ку і відповідно до ви мог, вста нов ле них
упов но ва же ним ор га ном";

час ти ни тре тю, шос ту � вось му вик -
лю чи ти;

5) час ти ну 6 статті 13 та дру ге ре -
чен ня час ти ни дру гої статті 16 вик лю -
чи ти;

6) час ти ну 17 статті 30 вик лас ти в
такій ре дакції:

"Упов но ва же ний ор ган мо же
зміню ва ти по ря док виз на чен ня фак -
тич но го та нор ма тив но го за па су пла -
то сп ро мож ності і струк ту ри га -
рантійно го фон ду";

7) час ти ни 3 і 19 статті 31 вик лас ти в
такій ре дакції:

"Вста но ви ти, що стра хо ви ки, які
ма ють пра во ук ла да ти до го во ри
обов'яз ко во го стра ху ван ня цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності влас ників
на зем них транс по рт них за собів
(ОСАЦВ) і до го во ру стра ху ван ня
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції з дер -
жав ною підтрим кою, фор му ють і ве -
дуть облік стра хо во го ре зер ву
збитків, які ви ник ли, але не за яв лені,
та стра хо во го ре зер ву ко ли вань збит -
ко вості в обов'яз ко во му по ряд ку";

"Упов но ва же ний ор ган мо же
зміню ва ти пе релік стра хо вих ре зервів
та по ря док їх роз ра хун ку";

стат тю 41 до пов ни ти час ти ною
треть ою та ко го змісту: "Під час стра -
ху ван ня сільсь ко гос по дарсь кої про -
дукції з дер жав ною підтрим кою Упов -
но ва же ний ор ган має пра во вста нов -
лю ва ти до дат кові ви мо ги до стра хо -
виків, які здійсню ють стра ху ван ня
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції з дер -
жав ною підтрим кою, з ура ху ван ням
по ло жень За ко ну Ук раїни "Про особ -
ли вості стра ху ван ня сіль го с п про -
дукції з держпідтрим кою".

Та кож За кон вста нов лює ди фе -
ренційо вані підхо ди до розміру ста тут -
но го капіта лу стра хо виків:

� 32 млн грн для стра хо виків non�life
� 48 млн грн для ком паній зі стра ху -

ван ня жит тя, стра хо виків відповідаль -
ності, кре дитів, по ру чи тель ства і по пе -
ре ст ра ху ван ню.

Ùî äåïóòàòè ïðîïîíóþòü çì³íèòè â íîâîìó çàêîí³
"Ïðî ñòðàõóâàííÿ"?
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Ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â

Спо чат ку SCA зап ро си ло 916 міль -
йонів до ларів, вклю ча ю чи 300 мільйонів
до ларів в якості бо ну су за по ря ту нок і 300
мільйонів до ларів за втра ту ре пу тації, що
бу ло відхи ле но Бри тансь ким клу бом,
який наз вав йо го надз ви чай но ве ли ким і

не вип рав да ним. Потім він зни зив розмір
ком пен сації до 550 млн до ларів, од нак, як
повідом ляєть ся, влас ни ки і стра хо ви ки
зап ро по ну ва ли зап ла ти ти ли ше 150 млн
до ларів. Орієнтов на вартість то варів все -
ре дині 18 тис. кон тей нерів Ever Given

оцінюєть ся в 775 мільйонів до ларів. Кон -
тей не ри вклю ча ли то ва ри для ве ли ких
транс національ них ком паній, а та кож для
ма лих підприємств.

Бри танські клу би взаємно го стра ху -
ван ня TT Club і UK P&I, вис ту па ючі стра -
хо ви ка ми кон тей не ро во за "Ever Given",
ос кар жи ли за я ву, зроб ле ну раніше
Адміністрацією Су ець ко го ка на лу.

Раніше SCA зви ну ва ти ла в інци денті з
кон тей не ро во зом "Ever Given", який заб -
ло ку вав вод ний шлях на тиж день, капіта -
на суд на. "Кон тей не ро воз "Ever Given"
ру хав ся по Су ець ко му ка на лу за над то
швид ко, що приз ве ло до йо го бло ку ван ня",
� за я вив тоді го ло ва Адміністрації Уса ма
Рабі. Крім то го, ще однією при чи ною то го,
що кон тей не ро воз сів на міли ну і пе рек рив
ка нал, SCA на зи ває неп ра вильні па ра мет -
ри кер ма, які впли ну ли на ке ро ваність
суд на.

На дум ку стра хо ви ків, ви на за
швидкість суд на не по вин на ле жа ти на
капітані суд на. "Надз ви чай но важ ли во
уточ ни ти, що, хо ча капітан не се пов ну
відповідальність за суд но, навігація по
тран зит но му ка на лу в складі кон вою
конт ро люєть ся лоц ма на ми Су ець ко го ка -
на лу і служ ба ми уп равління ру хом су ден
SCA. Та кий конт роль вклю чає швидкість
тран зи ту і на явність бук сирів суп ро во ду",
� ци тує Reuters за я ву UK P&I Club.

Áðèòàíñüêèé P&I Club ïîãîäèâ ç SCA ðîçì³ð
ñòðàõîâî¿ âèïëàòè çà áëîêóâàííÿ Ñóåöüêîãî êàíàëó

За прог но за ми Russell Group, част ко ве
зак рит тя Ки таєм пор ту Нінбо�Чжо у шань
заг ро жує світовій торгівлі на су му 172
млрд до ларів і екс пор ту інтег раль них
схем (ICB) на су му 39,2 млрд до ларів.

По ру шен ня ро боти ве ли ко го логістич -
но го вуз ла заг ро жує серйоз ни ми збо я ми в
лан цюж ках пос та вок на пе ре додні клю чо -
во го се зо ну різдвя них по ку пок.

Зак рит тя терміна лу на ост рові Мей -
шан до по даль шо го повідом лен ня ско ро -
тить про пу ск ну здатність пор ту для кон -
тей нер них ван тажів приб лиз но на чверть.
Це пов'яза но з тим, що вартість дос тав ки з
Ки таю і Півден но�Східної Азії до східно го
уз бе реж жя США вже до сяг ла ре ко рд но го
рівня, згідно гло баль но го індек су кон тей -
нер них пе ре ве зень Freightos Baltic. По пе -
редні збої в Янтіані та Су ець ко му ка налі
приз ве ли до зат ри мок у графіку ба гать ох
пе ревізників.

За да ни ми CMA CGM SA, зак рит тя,
яке відбу ло ся че рез те, що один із
співробітників був інфіко ва ний дель -

та�віру сом COVID�19, ство ри ло проб ле му
оскіль ки порт бу де прий ма ти кон тей не ри
тіль ки про тя гом двох днів після пе ред ба -
чу ва но го ча су при бут тя суд на.

Ба га то екс пертів стур бо вані тим, що
пе ре бої в ро боті мо жуть силь но впли ну ти
на се зон відпус ток, особ ли во в США.
Ningbo екс пор тує в США 22% або 16 міль -
ярдів до ларів щорічно. По даль ший аналіз
по ка зує, що 11% або 8,3 міль яр да до ларів
йде в Лонг�Біч, де спос терігаєть ся ве ли -

кий сплеск по пи ту че рез ве ли ку кількість
судів, які очіку ють за хо ду в порт.

Зак рит тя пор ту відбу ваєть ся відра зу
ж після не давнь о го збою в Ян тянь, і обид -
ва є своєчас ним на га ду ван ням стра хо ви -
кам і пе ре ст ра хо ви кам про крихкість
світо вої торгівлі. Об надіює те, що ба га то
ор ганізацій і пе ре ст ра хо виків по чи на ють
усвідом лю ва ти но ву ре альність збоїв в
торгівлі, які збе ре жуть ся в дос туп но му
для ог ля ду май бутнь о му.

×àñòêîâå çàêðèòòÿ êèòàéñüêîãî ïîðòó Í³íáî çàãðîæóº
ñâ³òîâ³é òîðã³âë³ çáèòêàìè â $172 ìëðä

Британський P&I Club оголосив про офіційне рішення 
щодо погодження з Управлінням Суецького каналу (SCA)
врегулювання спору з приводу страхової компенсації збитку 
від блокування каналу контейнеровозом "Ever Given".
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Ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â

Çàáîðîíà íà ïðèñóòí³ñòü ãëÿäà÷³â íà Îë³ìï³éñüêèõ
³ãðàõ â Òîê³î îá³éäåòüñÿ ñòðàõîâèêàì â $300-400 ìëí

Од нак, це ста но вить всь о го 10�15% від
су ми вип лат, яку мог ли вип ла ти ти пе ре ст -
ра хо ви ки, як би Олімпіада бу ла ска со ва на.

За галь на су ма стра хо во го пок рит тя
Олімпіади скла даэ близь ко 2,5 млрд до -
ларів, вклю ча ю чи 1,4 млрд до ларів, взя тих
Міжна род ним олімпійсь ким коміте том і
Токійсь ким орг коміте том, 800 млн до ларів
� ТВ�ком паніями і 300 млн до ларів � спор -
тив ни ми ко ман да ми, спон со ра ми та предс -
тав ни цт ва ми.

Очікуєть ся, що біль шу час ти ну цих
вит рат стра хо ви ки візь муть на се бе, вра -
хо ву ю чи, що ри зи ки ви со ко го сту пе ня ри -
зи ку заз ви чай пе ре ст ра хо ву ють ся.

Хо ча пе ре не сені Олімпійські ігри три -
ва ли до се ре ди ни серп ня, більшість учас -
ників пе ре ст ра хо вої індустрії в ос танні
тижні до ць о го че ка ли ска су ван ня за хо ду.

Ска су ван ня Олімпіади при ве ло б до
найбіль ших заст ра хо ва них збитків в ре -
зуль таті ска су ван ня єди ноъ події, що по -
си ли ло б тиск на до хо ди пе ре ст ра хо виків
від пан демії і дефіци ту ре зервів від не щас -
них ви падків в США, а та кож після декіль -
кох років ви со ких збитків від стихійних
лих, вва жа ють аналіти ки.

Міжна род ний олімпійсь кий комітет
офор мив близь ко 800 мільйонів до ларів на
стра хов ку на ви па док відміни за хо ду з до -
дат ко вим пок рит тям, прид ба ним місце вим
ор ганізаційним коміте том, і аналіз

Bloomberg Intelligence раніше при пус кав,
що стра хові вит ра ти на ска су ван ня ста но -
ви ти муть від 2 міль ярдів до 3 міль ярдів до -
ларів.

Пан демія висвітли ла, як ма сові ска су -
ван ня мо жуть відбу ва ти ся од но час но че -
рез єди ний три гер, ко ли навіть ме га подія,
такі як Олімпійські ігри, по тенційно підда -
ють ся ри зи ку.

Пан демія при ве ла до то го, що стра -
хо вий ри нок вза галі пе рес тає про по ну -
ва ти пок рит тя збитків, вик ли ка них
інфекційни ми зах во рю ван ня ми, хо ча
пок рит тя для ска су ван ня подій з
інших при чин є, як і раніше. 

Кібер ри зи ки мо жуть при вес ти до
нас туп них масш таб них збитків в ре -
зуль таті ка та ст ро фи, вик ли ка ною
оди нич ною подією, що мо же зму си ти
стра хо виків і пе ре ст ра хо виків пе рег -
ля ну ти свій за хист. 

Од нак політи ка ска су ван ня за ходів
заз ви чай роз ра хо ва на на кіль ка років,
то му для усу нен ня існу ю чих ри зиків
потрібен час.

Рішення Японії заборонити глядачам брати участь 
в Олімпійських іграх в Токіо коштуватиме світовому сектору
страхування та перестрахування в $300�400 млн через
виплати за квитки та збитки готелів та ресторанів.



94% ро бо то давців зі сфе ри стра ху ван -
ня про по ну ють ро бо ту в офісі на пов ний
ро бо чий день. Мож ливість гнуч ко го
графіка го тові зап ро по ну ва ти кан ди да там
5% ро бо то давців. Повністю відда ле ний
фор мат розг ля да ють ли ше 1% ро бо то -
давців.

Найбіль ше ва кансій сфе ри відкри то
для фахівців в га лузі ме дич но го стра ху -
ван ня (15%), комп ле кс но го стра ху ван ня
юри дич них осіб (13%) і стра ху ван ня
фізич них осіб (9%). Тро хи мен ше про по -
зицій ро бо ти для кан ди датів, які шу ка ють
ро бо ту в сфері стра ху ван ня бізне су (8%)
або які мріють ста ти керівни ка ми нап -
рямків (8%).

Ком пен сації кан ди датів за ле жить від
досвіду ро бо ти, ба зи клієнтів і спеці -
алізації ме нед же ра. Так, фахівець�стра -

хо вик на по чат ку кар'єрно го шля ху мо же
роз ра хо ву ва ти на за робітну пла ту 10�15
тис. грн. (до спла ти по датків). Спеціаліст з
досвідом ро бо ти в стра ху ванні з нап раць о -
ва ною ба зою клієнтів мо же пре тен ду ва ти
на ок лад від 20 тис. грн. Як що ж кан ди дат
має досвід ро бо ти біль ше п'яти років, є
провідним фахівцем в певній га лузі стра -
ху ван ня (нап рик лад, ме дич не стра ху ван -
ня віп�сег мен ту), тоді він мо же роз ра хо ву -
ва ти на 40 тис. грн., йдеть ся в дослідженні.

Не обхідні на вич ки

Для всіх без ви нят ку ро бо то давців в
сфері стра ху ван ня важ ли ва гра мот на мо -
ва кан ди да та (98% ва кансій вка зу ють цю
ви мо гу як обов'яз ко ву). Точність, уваж -
ність до де та лей і аку ратність ви ма га ють
59% ро бо то давців. То му не ве лич кий ко -
мен тар від екс пертів: відправ ля ю чи відгук
на ва кансію � пе ревірте ваш лист і ре зю ме.
А ось знан ня англійсь кої мо ви ви ма га ють
всь о го 6% ро бо то давців.

Вкрай важ ливі soft skils кан ди да та. Ро -
бо та в ко манді та го товність підтри ма ти
ко лег важ ливі для 52% ро бо то давців.
Уміння прий ма ти рішен ня, бра ти на се бе
відповідальність і ви сокі лідерські на вич -
ки до по мо жуть знай ти ро бо ту 52% пре -
тен ден там в сфері стра ху ван ня.

Hard skills (про фесійні на вич ки) не
менш важ ливі. Так, кан ди дат по ви нен бу -
ти досвідче ним ко рис ту ва чем ПК (96% ро -
бо то давців вка за ли цю на вич ку в ого ло -
шенні про ро бо ту), зай ма ти ся ак тив ни ми
про да жа ми (63%) і бу ти клієнторієнто ва -
ним (72%). Досвід ро бо ти з 1С вка за ли як
обов'яз ко вий 31% ро бо то давців сфе ри
стра ху ван ня. Ро бо та з ба за ми да них важ -
ли ва для 38%.

Згідно з даними аналітиків кадрового порталу grc.ua, більшість
роботодавців зі сфери страхування (55%) шукають кандидатів 
з досвідом роботи від року до трьох. Ще 41% готові зробити
пропозицію про роботу кандидатам з досвідом роботи в індустрії
від трьох до шести років. Фахівців без досвіду роботи в
страхуванні шукають тільки 4% компаній.

Îãëÿä ðèíêó ïðàö³ ó ñôåð³ ñòðàõóâàííÿ: 
êîãî øóêàþòü òà ñê³ëüêè ïðîïîíóþòü?
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Ðèíîê ïðàö³




