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Ðèíîê ïðàö³

Помітно збіль ши ла ся пот ре ба в
банківсь ких співробітни ках (+1,4%), ста ло
біль ше ва кансій для сту дентів та мо лоді,
фахівців зі сфе ри "На у ка, освіта". Не ве ли -
ке зрос тан ня чис ла ва кансій та кож по ка -
за ли профс фе ри "Про дажі", "Кон сал тинг",
"Без пе ка", "Адміністра тив ний пер со нал".

Зарп ла ти при ць о му, в біль шості
сфер за ли ши ли ся без змін. Се ред ня за -
робітна пла та по Ук раїні та кож прак -

тич но не зміни ла ся і скла ла 16700 грн
(зрос тан ня се редньої ком пен сації по Ук -
раїні скла ло +70 грн). При ць о му 57% ро -
бо то давців про по ну ють ок лад май же в
півто ра ра зи мен ше � від 9,5 тис. грн. Ще
23% ком паній го тові пла ти ти но вим
співробітни кам від 19 тис. грн. На ком -
пен сацію від 28,6 тис. до 38,1 тис. грн мо -
жуть роз ра хо ву ва ти 10% пре тен дентів.
Ок лад від 47,7 тис. грн був дос туп ний

тіль ки для 4% всіх ак ту аль них ва кансій.
У п'ятірці найбільш ви со ко оп ла чу ва -

них фахівців 2021: IT�фахівці (се редній
ок лад ка те горії по над 55 тис. грн), керівни -
ки (се редній ок лад пе ре ви щує 41 тис. грн),
фахівці зі сфе ри "Будівницт во, не ру -
хомість" (31,3 тис. грн), кан ди да ти з ка те -
горії "Дер жав на служ ба, не ко мерційні ор -
ганізації" (31 тис. грн) і юрис ти (29 тис. грн). 

Се ред ня зарп ла та в стра хо во му сек -
торі ста но ви ла 17,7 тис. грн.

Най нижчі се редні за робітні пла ти у
фахівців, які шу ка ють ро бо ту в ка те горіях:
"Адмінпер со нал" (11,2 тис. грн), "Бух гал -
терія, уп равлінсь кий облік, фінан си
підприємства" (12 тис. грн).

Як що го во ри ти про пов ну за галь ну се -
ред ню ком пен сацію з роз бив кою на об -
ласті, то очіку ва но, що най ви ща се ред ня
за робітна пла та � в Києві (34,7 тис. грн), при
ць о му в Київській об ласті � зарп ла ти не
ду же ви сокі (до 11 тис. грн).

На дру го му місці за рівнем ком пен сації
� Оде са і об ласть (26,2 тис. грн). На треть о -
му місці � Чернівці та об ласть (22 тис. грн).
Чет вер ту по зицію за рівнем за робітних
плат зай ма ють Ми ко лаїв і об ласть (21,7
тис. грн). Львівсь ка об ласть посідає п'яте
місце в за галь но ук раїнсь ко му рей тин гу за
рівнем се редньої ком пен сації (18 тис. грн).

Аут сай де ра ми лип ня за рівнем за -
робітних плат в регіонах ста ли Сумсь ка об -
ласть (11,4 тис. грн), Вінниць ка, Київсь ка,
Жи то мирсь ка об ласть (10,8 тис. грн) і
Херсонсь ка об ласть (9,6 тис. грн). 

У вересні, як і в серпні, роботодавці активно шукали спеціалістів 
з продажу (18,3%), IT�фахівців (11,3%) і працівників зі сфери
медицини і фармацевтики (6,8%). При цьому в порівнянні 
з серпнем, кількість вакансій в цих категоріях знизилася 
в середньому на 1%, йдеться в дослідженні grc.ua.

Îãëÿä çàðïëàò â Óêðà¿í³. Ñòðàõóâàííÿ
çàëèøàºòüñÿ íàéìåíø ïîïóëÿðíîþ ñôåðîþ
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ÇÌ²ÑÒ

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

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä óðàãàíó Ãðåéñ â Ìåêñèö³ ³ Êàðèáàõ $330 ìëí
Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä óðàãàíó ²äà ñêëàëè $21 ìëðä, åêîíîì³÷í³ çáèòêè
$27-40 ìëðä
Êîæåí ï'ÿòèé øêîëÿð íå ìàº óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê çàõèñòèòèñÿ â³ä
ô³íàíñîâîãî øàõðàéñòâà
Ô³íàíñîâà âðàçëèâ³ñòü çá³ëüøóº ïîïóëÿðí³ñòü ñòðàõóâàííÿ ñåðåä
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Â Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÕÕ² Ì³æíàðîäíèé ô³íàíñîâèé
ôîðóì
В атмосфері професійного спілкування ключових гравців фінансових
ринків учасники обговорили актуальні питання стану бізнесу,
оцінили прогнози тенденцій щодо макроекономічних показників

ßêèì ðèçèêàì ñõèëüí³ êîìïàí³¿ ô³íòåõ-ñåêòîðó 
òà ÷èì ¿ì ìîæóòü äîïîìîãòè ñòðàõîâèêè? 
Компанії фінансових технологій � від інвестиційних, кредитних 
і платіжних платформ до роботів�консультантів, іншуртехів,
блокчейн�проектів та криптобірж � вкорінюються на фінансовому
ринку, оскільки пандемія прискорила перехід до цифрових операцій

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â ñâ³ò³ â³ä ïðèðîäíèõ
êàòàñòðîô â 1 ï³âð³÷÷³ çðîñëè äî $42 ìëðä
Застраховані збитки від катастроф в першій половині 2021 року
склали $42 млрд, що відповідає 10�тирічному середньому значенню
$41 млрд і на 39% вище середнього для ХХI століття в $30 млрд.

Êîëè òîï-ìåíåäæìåíòó âàðòî çàäóìàòèñÿ ïðî
D&O-ñòðàõóâàííÿ?
Діяльність керівників компанії передбачає велику
відповідальність і підвищену ймовірність отримання претензії
про компенсацію шкоди з боку третіх осіб

Íà ÒÎÏ-100 íàéá³ëüøèõ ñòðàõîâèê³â ïðèïàäàº 8,3% ñâ³òîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é
20 íàéá³ëüøèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ñâ³òó îòðèìàëè $1,9 òðëí ïðåì³é
Ãëîáàëüí³ ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â 2 êâàðòàë³ 2021 çðîñëè íà 15%
Âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â ô³íçâ³òíîñò³ IFRS 17 îá³éäåòüñÿ ñâ³òîâ³é
ñòðàõîâ³é ãàëóç³ ó $20 ìëðä.
Çðîñòàííÿ áîðãó íà ðèíêàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ ìîæå ïîã³ðøèòè ïåðñïåêòèâè
ñòðàõóâàííÿ

Ê³áåððèçèêè, àíàë³òèêà äàíèõ ³ øòó÷íèé ³íòåëåêò � íàéá³ëüø âàæëèâ³
ãàëóç³ çðîñòàííÿ äëÿ ñåêòîðà ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ
Âèêîðèñòîâóþ÷è áëîê÷åéí, ñòðàõîâèêè ìîæóòü çäåøåâèòè ³ ïðèñêîðèòè
ïðîöåñè îáðîáêè ïðåòåíç³é

ÌÒÑÁÓ ïðîâåëî ùîð³÷íå îïèòóâàííÿ ïîñòðàæäàëèõ â ÄÒÏ, 
ÿê³ îòðèìàëè â³äøêîäóâàííÿ ç ôîíä³â Áþðî
ÍÁÓ ðîçðîáèâ êîíöåïö³¿ ç êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òà âíóòð³øíüîãî
êîíòðîëþ çà ðèçèêàìè ñòðàõîâèê³â
Àâòîöèâ³ëêà ìîæå ñòàòè íàéá³ëüø öèôðîâèì âèäîì ñòðàõóâàííÿ
Â Óêðà¿í³ ìîæóòü çì³íèòè ìåõàí³çì ñòðàõóâàííÿ ï³ëüãîâèê³â ïî ÎÑÀÖÂ
ßê çìåíøèòè çáèòêîâ³ñòü ñòðàõóâàííÿ òàêñ³ äëÿ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é?
×îìó âàæëèâå òà ïîòð³áíå ñòðàõîâå áðîêåðñòâî â Óêðà¿í³?
ÍÁÓ ïëàíóº ââåñòè íîâ³ âèìîãè äî ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèõ ïîñåðåäíèê³â 
òà áðîêåð³â â Óêðà¿í³
Â Óêðà¿í³ ç'ÿâèâñÿ çàêîíîïðîåêò "Ïðî åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ”
Â Óêðà¿í³ çàïóñòÿòü ñèñòåìó äåðæï³äòðèìêè ñ³ëüñüêîãîñïñòðàõóâàííÿ

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2025
ðîêó âèðîñòå äî $20,6 ìëðä.
За даними GlobalData, кіберринок вже досяг позначки $7 млрд
валових премій, оскільки пандемія COVID�19 змусила компанії
оцифрувати процеси і впровадити методи віддаленої роботи

Îãëÿä çàðïëàò â Óêðà¿í³. Ñòðàõóâàííÿ � íàéìåíø ïîïóëÿðíà ñôåðà

²íâåñòèö³¿ â InsurTech-ñåêòîð äîñÿãëè ðåêîðäíîãî
ð³âíÿ â 1 ï³âð³÷÷³ 2021 ðîêó
162 угоди в InsurTech�секторі в другому кварталі 2021 року принесли
більше 4,8 млрд доларів інвестицій, що на 210% більше, ніж в
попередньому році. Підсумкова сума за квартал була обумовлена в
основному 15 мега�раундами

ÌÒÑÁÓ â³äçâ³òóâàëîñü ïðî âèïëàòè ç Ôîíäó çàõèñòó
ïîòåðï³ëèõ 
За 9 місяців 2021 р. МТСБУ сплатило з Фонду захисту потерпілих
202,3 млн. грн. Загальна кількість виплат склала 5,4 тис. шт. 
У порівнянні з січнем�вереснем минулого року кількість виплат
зросла на 18,5%, сума виплат � на 32%.
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Як і завж ди, в ат мос фері про фесійно го
спілку ван ня клю чо вих гравців фінан со -
вих ринків учас ни ки об го во ри ли ак ту -
альні пи тан ня ста ну бізне су, оціни ли прог -
но зи тен денцій що до май бутніх мак ро е ко -
номічних по каз ників і вик ликів з ме тою
виз на чен ня оп ти маль них мо де лей рин ко -
вої по ведінки. Бу ли підняті такі важ ливі
те ми, як аналіз етапів Стра тегії роз вит ку
фінан со во го сек то ра Ук раїни до 2025 ро -
ку, зміни за ко но дав чо го по ля для фінан со -
во го і стра хо во го бізне су під ре гу ля тор ним
конт ро лем НБУ, порівнян ня ос нов них по -
каз ників і ди намік ро бо ти рин ку, мак ро е -

ко номічні прог но зи, нові ор ганізаційні і
тех но логічні рішен ня, які спри я ти муть
роз вит ку бізне су, а та кож зміни трендів і
тен денцій на світо вих фінан со вих рин ках.

За два ро бо чих дня Фо ру му пройш ли
сесії "Стан фінан со во го сек то ра еко номіки
Ук раїни. Стра тегія роз вит ку" і "Го ловні
ак цен ти, проб ле ми, очіку ван ня і перс пек -
ти ви бізне су на фінан со во му рин ку в Ук -
раїні".

Екс пер ти Національ но го бан ку взя ли
участь в декіль кох те ма тич них сесіях.
Особ ли ву ува гу при сутніх бу ла при ку та
до ро бо ти НБУ на рин ку не банківсь ких

фінпос луг, ре гу ля то ром яко го він став
тро хи біль ше ро ку то му.

Відкри ва ю чи фо рум, зас туп ник Го ло -
ви НБУ Сергій Ніко лай чук на го ло сив, що
про тя гом ць о го ро ку Національ ний банк
ак тив но співпра цює з де пу та та ми для за -
без пе чен ня за ко но дав чо го підґрун тя
функціону ван ня сек то ра, яка доз во лить
оно ви ти ри нок не банківсь ких фінпос луг,
який досі пра цю вав по зас тарілим за ко -
нам.

Так, в 2021 році бу ли прий няті за ко ни,
що ре гу лю ють діяльність ко лек торів, опе -
рації фінан со во го лізин гу і пи тан ня стра -
ху ван ня сільсь ко гос по дарсь кої про дукції
з дер жав ною підтрим кою. Ще три клю чо -
вих "не банківсь ких" за ко ноп ро ек ти ("Про
фінан сові пос лу ги та фінан сові ком панії",
"Про стра ху ван ня" та "Про кре дитні
спілки") бу ли прий няті пар ла мен том в
пер шо му чи танні і го ту ють ся до дру го го.

"Пріори тет Національ но го бан ку � за -
без пе чи ти про зорість на не банківсь ко му

В Одесі відбувся ХХІ Міжнародний фінансовий форум.
Захід об'єднав представників ринків фінансових послуг,
парламенту, уряду і вчених. Теми дискусії � від загального
стану фінсектору в Україні до проблем і перспектив
бізнесу в сфері страхових і фінансових послуг.

Â Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÕÕ² Ì³æíàðîäíèé ô³íàíñîâèé
ôîðóì. ÍÁÓ ïðåäñòàâèâ ï³äñóìêè ³ ñâîº áà÷åííÿ
ðîçâèòêó ñòðàõîâîãî ðèíêó
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рин ку. Це мож ли во здійсни ти зав дя ки
впро вад жен ню онов ле них ліцензійних
ви мог до учас ників рин ку, підви щен ню
стан дартів кор по ра тив но го уп равління,
вдос ко на лен ня ме то до логічно го за без пе -
чен ня. По чат ко вий етап ве ли ко го і
відповідаль но го шля ху транс фор мації
рин ку не банківсь ких фінпос луг і наб ли -
жен ня йо го до світо вих стан дартів прой -
де но. Од нак по пе ре ду ще ба га то ро бо ти", �
заз на чив Сергій Ніко лай чук.

2021�й рік став для стра хо во го бізне су
ро ком транс фор мацій, за ко но дав чих змін
і пев них вик ликів після пе ре дачі в 2020
році НБУ функцій ре гу лю ван ня рин ку
не банківсь ких фінан со вих пос луг.

Про зміни, які відбу ли ся за цей рік на
стра хо во му рин ку і по каз ни ки, з яки ми
він про хо дить свою транс фор мацію, роз -
повіла Іри на Си рен ко, на чаль ник уп -
равління наг ля ду за стра хо вим рин ком
Де пар та мен ту наг ля ду за рин ком не -
банківсь ких фінан со вих пос луг
Національ но го бан ку Ук раїни.

Мож на виділи ти кіль ка клю чо вих
тен денцій. Три ває вихід неп ла то сп ро -
мож них стра хо виків з рин ку. Ста ном на
жов тень 2021 ро ку на стра хо во му рин ку
пра цює 165 стра хо виків, 15 з яких є ком -
паніями зі стра ху ван ня жит тя. З лип ня
2020 ро ку стра хо вий ри нок змен шив ся на
46 стра хо виків або на 21%. З них тіль ки 10
ком паній бу ли ви ве дені з рин ку при му со -
во внаслідок зас то су ван ня за ходів впли -
ву, інші стра хо виків зда ли ліцензії за
влас ною за я вою. Сь о годні всі стра хо ви ки,
вклю чені в реєстр, ма ють діючі ліцензії.

Нез ва жа ю чи на змен шен ня кіль кості
стра хо виків, всі ос новні по каз ни ки про де -
мо н стру ва ли приріст. Так, в липні 2020
ро ку су ма стра хо вих премій скла ла 21
млрд грн, тоді як в липні 2021 ро ку цей по -
каз ник зріс до 24,8 млрд грн. Стра хові
вип ла ти в липні 2021 ро ку зрос ли до 8,7
млрд грн.

Стра хові ре зер ви в липні 2021 ро ку
скла ли 35 млрд грн. Прий нятні ак ти ви
51,5 млрд грн.

Стра хо вий ри нок Ук раїни по вер нув ся
до нор маль ної діло вої ак тив ності і адап ту -
вав ся до ро бо ти в умо вах ка ран ти ну. За -
гальні премії в 1 півріччі 2021 ро ку зрос ли
на 18% в порівнянні з ана логічним
періодом ми ну ло го ро ку і скла ли 24.78
млрд грн. Об сяг вип ла че них стра хо вих
відшко ду вань за 6 місяців 2021 ро ку на
рин ку виріс на 20%, а в ри зи ко во му сег -
менті стра ху ван ня � на 46,6%. Рівень вип -
лат склав 35%.

Та кож спос теріга ють ся якісні зміни у
став ленні ак тивів стра хо во го рин ку, зок -
ре ма ско ро чен ня дефіци ту прий нят них
ак тивів за період.

Кон це нт рація стра хо во го рин ку про -
тя гом 1 півріччя 2021 не заз на ла істот них
змін у порівнянні з ми ну лим ро ком. 90%
стра хо вих премій скон це нт ро ва но у 60
стра хо виків (50 стра хо виків з рин ку
non�life і 10 стра хо виків з рин ку life). Біль -
ше 50% стра хо вих премій від фізич них
осіб non�life скон це нт ро ва но у 10 стра хо -
виків.

В ціло му ри нок стра ху ван ня жит тя
має ви со ку кон це нт рацію � на 5 стра хо вих
ком паній при па дає 90,6% ре зервів із стра -
ху ван ня жит тя.

87% стра хо виків�ліцензіатів дот ри му -
ють ся ви мог до пла то сп ро мож ності і
фінан со вих нор ма тивів. Дефіцит прий -
нят них для ак тивів змен шив ся з 2.75 млрд
грн до 0,9 млрд грн (в 3,2 ра зи), а дефіцит
прий нят них ак тивів змен шив ся з 0.6 млрд

грн до 0.1 млрд грн (в 6 разів).
В Ук раїні не банківсь кий фінан со вий

сек тор мо же зігра ти знач ну роль в підви -
щенні дос туп ності фінан со вих пос луг для
гро ма дян. Од нак для ць о го потрібно про -
вес ти ве ли ку ро бо ту � підви щи ти пла то -
сп ро можність гравців, за без пе чи ти на -
лежні умо ви для інно ваційно го роз вит ку
сек то ра, істот но підви щи ти за хист прав
спо жи вачів фінпос луг, прий няв ши ряд
но вих ви мог. Про це бу ли до повіді на фо -
румі ди рек то ра Де пар та мен ту стра тегії
та роз вит ку НБУ Ар се на Ма кар чу ка і на -
чаль ни ка Уп равління за хис ту прав спо -
жи вачів фінан со вих пос луг НБУ Оль ги
Ло бай чук.

Стра тегії роз вит ку фінан со во го сек то -
ра Ук раїни до 2025 ро ку має чи ма лий ак -
цент са ме на роз вит ку ринків не банківсь -
ких фінпос луг. Се ред пріори тетів
Національ но го бан ку � підви щен ня про -
ник нен ня не банківсь ких фінан со вих і
стра хо вих пос луг, ство рен ня мож ли вос -
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тей для їх дис танційно го от ри ман ня, зап -
ро вад жен ня євро пейсь ких стан дартів
діяль ності, а та кож ство рен ня сис те ми га -
ран ту ван ня вкладів для членів кре дит них
спілок та вип лат зі стра ху ван ня жит тя.

До 2025 ро ку пла нуєть ся до сяг ти про -
ник нен ня не банківсь ко го кре ди ту ван ня на
рівні не мен ше 3% від ВВП, а про ник нен ня
стра ху ван ня � на рівні не мен ше 2% від
ВВП.

Се ред зав дань та кож підви щи ти част -
ку стра ху ван ня жит тя в за галь но му об сязі
чис тих стра хо вих премій (до менш 20% в
2025 році з нинішніх 12%) і підви щи ти
част ку он лайн�до го ворів ОСАЦВ (до 100%
з сь о годнішніх близь ко 50%).

"Найбільш бо лю чи ми" для гро ма дян з
точ ки зо ру за хис ту їх прав за ли ша ють ся
два сег мен та не банківсь ко го рин ку �
фінан сові ком панії, які кре ди ту ють, і ко -
лек торські ком панії, які ре гу лю ють прост -
ро чені бор ги. Са ме ці ус та но ви ви ма га ють
пер шо чер го вої ува ги ре гу ля то ра.

Національ ний банк пла нує прий ня ти
ряд но вих ви мог що до за хис ту прав спо -
жи вачів � ко рис ту вачів пос луг не банківсь -
ких фінус та нов. Так, з'яв лять ся ви мо ги до
розк рит тя не бан ка ми інфор мації про кре -
ди ти в рек ламі і на сай тах, а та кож до дат -
кові ви мо ги до до го ворів (зок ре ма он -
лайн�до го ворів). Та кож в 2021 році
Національ ний банк пла нує об го во ри ти до -
дат кові ви мо ги до етич ної по ведінки ко -
лек торів і фінан со вих ком паній, щоб вик -
лю чи ти ви яв лені не етичні прак ти ки.

Нас туп ний пріори тет � ви мо ги до стра -
хо вих ком паній для за хис ту прав спо жи -
вачів, які пла ну ють ся в 2022 році.

Про по точні і май бутні зміни в ре гу лю -
ванні ринків не банківсь ких фінпос луг роз -
повіли Сергій Сав чук, зас туп ник ди рек то -
ра Де пар та мен ту ме то до логії ре гу лю ван -
ня діяль ності не банківсь ких фінус та нов
НБУ, і Ле ся Бур бель, на чаль ник уп -
равління ме то до логії ре гу лю ван ня стра хо -
во го рин ку заз на че но го де пар та мен ту.

Сергій Сав чук виділив три важ ливі
скла дові ро бо ти НБУ в ць о му нап рям ку.

По�пер ше, суттєве онов лен ня про це -
дур ліцен зу ван ня і реєстрації не банківсь -
ких фінан со вих ус та нов. Зок ре ма, зміна ми
пе ред ба чаєть ся од но час но здійсню ва ти
дер жав ну реєстрацію фінан со вої ус та но ви
та ви да чу їй ліцензії на на дан ня фінан со -
вих пос луг, що істот но прис ко рить і спрос -
тить про цес ви хо ду на ри нок.

Як відо мо, на сь о годні фінан со ва ус та -
но ва, яка хо че вий ти на ри нок, спо чат ку
має за реєстру ва ти ся та тіль ки потім ок ре -
мо звер ну ти ся за от ри ман ням ліцензії, що
приз во дить до ря ду нез руч нос тей і три ва -
лих термінів по чат ку на дан ня пос луг.

По�дру ге, ак цен ту ван ня на про зо рості
рин ку не банківсь ких фінпос луг і, як
наслідок, особ ли ва ува га бу де приділя ти ся
діловій ре пу тації. НБУ бу де оціню ва ти
діло ву ре пу тацію влас ників, керівників,
го лов них бух гал терів, а та кож внутрішніх
ау ди торів, го лов них комп ла енс� і ри -
зик�ме нед жерів не банківсь ких фінус та -
нов що до дот ри ман ня за ко но да в ства та
гро мадсь ко го по ряд ку, ви ко нан ня фінан -
со вих зо бов'язань, про фесійної діяль ності
то що.

По�третє, важ ли вим зав дан ням ре -
гу ля то ра є за без пе чен ня стійкості рин -
ку. Так, Національ ний банк пла нує оно -
ви ти ви мо ги до оцінки фінан со во го ста ну
учас ників рин ку, зок ре ма в час тині
підтве рд жен ня дже рел по ход жен ня
коштів і пла то сп ро мож ності фінан со вої
ус та но ви. Крім то го, Нац банк роз ро бив
кон цепції з по бу до ви сис тем кор по ра -
тив но го уп равління, уп равління ри зи ка -
ми, внутрішнь о го конт ро лю в не -
банківсь ких фінан со вих ус та но вах і не -
банківсь ких фінан со вих гру пах. За раз
по ча ло ся їх гро мадсь ке об го во рен ня.

Ле ся Бур бель та кож на га да ла, що
оп ри люд не но ще кіль ка важ ли вих про -
ектів ви мог. Перш за все це ви мо ги для
до пус ку стра хо виків до діяль ності зі
стра ху ван ня сільсь ко гос по дарсь кої
про  дукції з держпідтрим кою, а та кож
виз на че но по ря док пе ре ст ра ху ван ня
для не ре зи дентів. Крім то го, оп ри люд -
нені до об го во рен ня по ря док і умо ви
реєстрації стра хо вих (пе ре ст ра хо вих)
бро керів, а онов лені кваліфікаційні ви -
мо ги до ак ту аріїв пла ну ють ся до
публікації в найб лиж чим ча сом. Та кож
ве деть ся ак тив на ро бо та в нап рям ку
ви роб лен ня кон цеп ту аль них за ко но -
дав чих змін у сфері стра ху ван ня
цивіль но�пра во вої відповідаль ності

Ôîðóì
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влас ників ав тот ра нс по рт них за собів та
ядер но го стра ху ван ня.

Учас ни ки Фо ру му виріши ли:
� об'єдна ти зу сил ля та по си ли ти ко ор -

ди націю ро бо ти між про фесійни ми
об'єднан ня ми учас ників фінан со во го рин -
ку з підго тов ки та гар монізації проєктів
за ко но дав чих і ре гу ля тор них актів із вра -
ху ван ням особ ли вос тей на дан ня не -
банківсь ких фінан со вих пос луг; 

� про дов жи ти бра ти участь у роз -
робці проєктів ре гу ля тив них актів на
ви ко нан ня зап ла но ва них ре форм,
відоб ра же них у Стра тегії роз вит ку
фінан со во го сек то ру Ук раїни на період
до 2025 ро ку; 

� спри я ти за ко но дав чо му впро вад -
жен ню ме ханізмів за хис ту прав спо -
жи вачів та на да вачів фінан со вих пос -
луг, підви щен ню фінан со вої гра мот -
ності на се лен ня, роз вит ку аг рар но го
стра ху ван ня шля хом суп ро вод жен ня
За ко ну Ук раїни "Про вне сен ня змін до
де я ких за конів Ук раїни що до удос ко -
на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня стра -

ху ван ня сільсь ко гос по дарсь кої про -
дукції з дер жав ною підтрим кою",
впро вад жен ню но вих видів стра ху ван -
ня, зок ре ма, стра ху ван ня відповідаль -
ності пе ревізни ка за шко ду, за подіяну
жит тю та здо ров'ю па са жирів на всіх
ви дах транс пор ту та пе ре ве зень, стра -
ху ван ня відповідаль ності в еко логічній
та будівельній сфе рах, стра ху ван ня
про фесійної відповідаль ності лікарів;

� спри я ти прий нят тю клю чо вих за -
ко ноп роєктів у сфері стра ху ван ня в ре -
дакції, що за без пе чить ба ланс інте ресів
учас ників рин ку, дер жа ви та спо жи -
вачів фінан со вих пос луг: "Про фінан сові
пос лу ги та фінан сові ком панії" (в новій
ре дакції), "Про стра ху ван ня" (в новій
ре дакції), "Про ОСАЦВ" (в новій ре -
дакції), "Про фінан су ван ня сис те ми охо -
ро ни здо ров'я", "Про обов'яз ко ве ме дич -
не стра ху ван ня", із за лу чен ням при ват -
них стра хо виків з ме тою за без пе чен ня
ефек тив ності та конт ро лю ме дич но го
обс лу го ву ван ня на се лен ня і дос туп ності
ме дич них пос луг, "Про вне сен ня змін до

За ко ну Ук раїни "Про ту ризм" та де я ких
інших за ко но дав чих актів що до ос нов -
них за сад роз вит ку ту риз му" в час тині
підви щен ня га рантій та за хи ще ності по -
до ро жу ю чих гро ма дян Ук раїни.

� спри я ти роз вит ку інфор маційних
тех но логій та по си лен ню кібер без пе ки
в сфері стра хо во го бізне су. 

Та кож учас ни ки рин ку виріши ли
звер ну тись до Національ но го бан ку
Ук раїни що до оп ра цю ван ня іншо го,
ніж ство рен ня фон ду га ран ту ван ня
вип лат заст ра хо ва ним за прог ра ма ми
стра ху ван ня жит тя, ме ханізму га ран -
ту ван ня ви ко нан ня лайф�стра хо ви ка -
ми взя тих на се бе зо бов'язань з ме тою
не до пу щен ня погіршен ня умов до го -
ворів стра ху ван ня та зни жен ня інвес -
тиційно го до хо ду для заст ра хо ва них
че рез не обхідність на пов нен ня фон ду.
Про во ди ти моніто ринг змін у євро -
пейсь ко му стра хо во му за ко но давстві
та ре гу ля тор них прак ти ках за ра ди
вра ху ван ня у за ко нот ворчій та нор ма -
тивній діяль ності.
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Рей тинг стра хо виків вра хо вує  ком панії,
що на ле жать банківсь ким або фінан со вим
гру пам, в яких ці гру пи во лодіють 50,1% або
біль ше капіта лу стра хо ви ка. Че рез це виз -
на чен ня премії груп з част кою менш 50,1% в
стра хо виків, не фігу ру ють в ць о му аналізі,
як що су куп на част ка не пе ре ви щує цей
відсо ток. От же, IndiaFirst Life  вклю че на,
оскіль ки Bank of Baroda і Union Bank of
India спіль но во лодіють більш 50,1% йо го
акціонер но го капіта лу, в той час як
UniCredit вик лю чаєть ся, оскіль ки част ки
цієї банківсь кої гру пи в стра хо ви ках ниж че
ць о го по ро га і, швид ше за все, замість ць о го
бу дуть кон солідо вані в ра хун ках парт -
нерів�стра хо виків по спіль но му підпри -
ємству. Про те, це оче вид не зрос тан ня на
світо во му рин ку банківсь ко го стра ху ван ня в
значній мірі обу мов ле не тим, що La Banque
Postale � банківсь ка дочірня ком панія дер -
жав ної La Poste � прид ба ла про тя гом ро ку
конт роль ний па кет акцій CNP Assurances,
тим са мим збіль шив ши премію на су му
близь ко 29,5 млрд до ларів.

До п'ятірки груп за цим по каз ни ком вхо -
дять Credit Agricole, La Poste (вклю ча ю чи
CNP Assurances), BNP Paribas, Intesa
Sanpaolo і Japan Post. Три з 100 найбіль ших
та ких груп ма ли штаб�квар ти ри в Аф риці
або на Близь ко му Сході, 34 � в Азіатсь -
ко�Ти хо оке ансь ко му регіоні, дві � в
Австралії, 44 � в Європі, 11 � в Ла тинській
Аме риці і шість � в Північній Аме риці.

За ви нят ком Пош ти Японії, в стра хо во -
му бізнесі якої відбу ло ся різке падіння
премій в період з 2018 по 2020 ро ки, гру пи
банківсь ких і пош то вих пос луг в Азіатсь -
ко�Ти хо оке ансь ко му регіоні про де мо н стру -
ва ли більш силь не зрос тан ня своєї стра хо -
вої ан де рай тин го вої діяль ності за цей
період, ніж їх ана ло ги в інших країнах світу.
Сільсь ко гос по дарсь кий банк Ки таю, China
Const ruction Bank, Maybank, ORIX Corpo -
ration і Дер жав ний банк Індії � всі во ни спос -
теріга ли зрос тан ня премій їх стра хо вих
дочірніх ком паній із се реднім річним тем -
пом з поп рав кою на інфляцію більш ніж на
20% про тя гом ць о го періоду ча су, як і в

Південній Ко реї. Hana Financial (зав дя ки
прид бан ню ком панії The�K Non�Life
Insurance в 2020 році). Більш то го, при бу ток
до опо дат ку ван ня, от ри ма ний від стра хо во -
го ан де рай тин гу ци ми гру па ми, в біль шості
ви падків та кож зрос тав.

В інших країнах світу стра хо вий бізнес
мек си кансь кої Afirme Grupo Financiero по -
ка зав особ ли во знач не зрос тан ня, і це та кож
сто суєть ся стра хо вої діяль ності двох
банківсь ких груп, що ба зу ють ся в Північно -
му регіоні, а са ме Avanza Bank і Sparebank
Gruppen.

У зв'яз ку з гло баль ною фінан со вою кри -
зою, що ста ла ся біль ше 10 років то му,
банківські гру пи ма ли за галь ну тен денцію
повністю поз бав ля ти ся або про да ва ти част -
ки у своїх опе раціях по стра хо во му ан де -
рай тин гу. Ця діяльність три ва ла про тя гом
2021 ро ку, вра хо ву ю чи, що Affin Holdings,
AmBank Group, Comm Bank, Національ ний
банк Греції і Westpac ого ло си ли або за вер -
ши ли про даж дочірніх стра хо вих ком паній,
а іспансь ка Bankinter ви ве ла ан де рай те ра
P&C L Nea Directa на IPO в квітні 2021 ро ку.
Про те, ці тран закції сто су ють ся банківсь -
ких стра хо виків, які зай ма ють віднос но
низькі по зиції в світо во му рей тин гу � всі во -
ни не вхо дять до ТОП�60 за су ма ми стра хо -
вих премій, на ра хо ва них у ць о му році, то му
інтег ро ва на мо дель банківсь ко го стра ху -
ван ня виг ля дає більш стійкою се ред ор -
ганізацій з біль ши ми інте ре са ми. 

Íà ÒÎÏ-100 íàéá³ëüøèõ ñòðàõîâèê³â ïðèïàäàº
8,3% ñâ³òîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é
При зростанні валових премій з $518 млрд до $535 млрд у
світі на 100 найбільших страховиків, що належать групам
банківських, фінансових та поштових послуг, припадає 8,3%
премій і пов'язаних з ними надходжень за всіма видами
страхування, йдеться в звіті компанії Insuramore.

20 найбіль ших стра хо вих ком паній
світу повідо ми ли про су куп ну ви руч ку в
розмірі $1923,9 млрд у 2020 році, що на 5%
мен ше, ніж ро ком раніше. 11 ком паній
повідо ми ли про падіння ви руч ки. Найбільш
помітне падіння спос теріга ли бри танські
стра хо ви ки Prudential, Aviva і Legal &
General, йдеть ся в звіті GlobalData.

Більшість провідних ком паній не тіль ки
пост раж да ли від зни жен ня при бут ко вості
інвес тицій че рез зни жен ня про це нт них
ста вок, але й ста ли свідка ми зни жен ня об -
сягів но во го бізне су та, як наслідок, до ходів
від премій. На Prudential в ос нов но му впли -
ну ло істот не зрос тан ня премій з міжна род -
но го пе ре ст ра ху ван ня, які скла ли $32,2
млрд у порівнянні з $1,6 млрд в по пе реднь -
о му році, оскіль ки ком панія вип ла ти ла
біль шу час ти ну су ми Athene Life Re за пе -
ре ст ра ху ван ня чин но го фіксо ва но го бізне су
і фіксо ва но го річно го до хо ду. Це різко зни -
зи ло чис тий при бу ток ком панії приб лиз но
на 75%. Крім то го, зни жен ня ва ло вих стра -
хо вих премій на 5% че рез зни жен ня но вих

бізнес�премій з Азії і зни жен ня про дажів
фіксо ва них ануїтетів та фіксо ва них індекс -
них ануїтетів в США спри я ло зни жен ню
до ходів.

Aviva пост раж да ла че рез низь ку
окупність інвес тицій, особ ли во бізне су
пов'яза но го зі стра ху ван ням жит тя у Ве ли -
коб ри танії та Ірландії, а та кож Франції та
Італії; де дохід від інвес тицій впав на 51%,
70% і 28% відповідно. Щоб пом'як ши ти
більш низь ку при бут ковість інвес тицій і
біль ше зо се ре ди ти ся на рин ках Ве ли коб -
ри танії, Ка на ди та Ірландії, Aviva розп ро -
да ла свої неп рофільні ком панії, щоб нап ра -
ви ти при бу ток на роз ви ток своїх ос нов них
ринків і збіль шен ня при бут ку акціонерів.

Legal & General от ри мує приб лиз но
80% своїх до ходів від інвес тиційної
діяль ності та ско ро чен ня інвес тдо хо ду
на 26,1% в 2020 році, який склав 39,2
млрд фунтів стерлінгів, силь но впли ну -
ла на потік до ходів. Падіння приб лиз но
на 37,1% при бут ку за фінан со ви ми
інвес тиціями, оціню ва ним за спра вед ли -

вою вартістю че рез при бу ток або зби -
ток, і зни жен ня дивіденд но го до хо ду на
24% не га тив но поз на чи ло ся на за гальній
при бут ко вості інвес тицій ком панії.

Ще од на ве ли ка стра хо ва ком панія, яка
пост раж да ла, � це Zurich Insurance Group.
Потік до ходів стра хо ви ка від інвес тиційних
до ходів ско ро тив ся май же вдвічі в
порівнянні з ми ну лим ро ком, зни зив шись з
$24,8 млрд до $12,3 млрд, що бу ло обу мов -
ле но приб лиз но 56% зни жен ням ре зуль -
татів інвес тицій, пов'яза них з йо го бізне сом
зі стра ху ван ня жит тя.

Реш та гравців повідо ми ли про
помірне зрос тан ня ви руч ки, при ць о му
Allianz, China Life і China Pacific
Insurance повідо ми ли про тем пи зрос -
тан ня в 10% в порівнянні з ана логічним
періодом ми ну ло го ро ку. Dai�ichi Life
пе ре вер ши ла провідних гравців: зрос -
тан ня ви руч ки пе ре ви щи ло 20%, так як
більш слаб ка ієна доз во ли ла ком панії
знач но ви рос ти в порівнянні з по пе -
реднім ро ком. 

20 íàéá³ëüøèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ñâ³òó îòðèìàëè
$1,9 òðëí ïðåì³é
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Це 15�й квар тал поспіль зрос тан ня та рифів
на світо во му рин ку стра ху ван ня. Він та кож зна -
ме нує со бою третій квар тал, що де мо н струє
зни жен ня се редніх темпів зрос тан ня.

Се редні ціни в дру го му квар талі 2021 ро ку
зрос ли у всіх ге ог рафічних регіонах сь о мий
квар тал поспіль. Зрос тан ня у всіх регіонах, як
пра ви ло, сповіль нюєть ся че рез більш повіль ны
тем пи зрос тан ня в стра ху ванні май на, крім
Євро пи, а та кож у фінан со вих і про фесійних
сфе рах, за ви нят ком Азії, Ла тинсь кої Аме ри ки
і Ка рибсь ко го ба сей ну (LAC).

Ве ли коб ри танія, де су куп не зрос тан ня цін
скла ло 28% (в порівнянні з 35% в пер шо му квар -
талі 2021 ро ку), і Ти хо оке ансь кий регіон з рос -
том на 23% (29% в пер шо му квар талі 2021 ро ки)
про дов жу ва ли виз на ча ти гло баль ну ком по зит -
ну став ку. Тем пи зрос тан ня в США скла ли 12%
(зни ження з 14%), в Азії � 6% (зни жен ня з 8%), в
LAC � 4% (зни жен ня з 5%) і в кон ти нен тальній
Європі 13% (зни жен ня з 15%), в ос нов но му за ра -
ху нок збіль шен ня стра хо во го пок рит тя при ват -
ної влас ності, а та кож D&O�пок рит тя
відповідаль ності ди рек торів і по са до вих осіб.

Ціни на стра ху ван ня май на в світі ви рос ли в
се реднь о му на 12% в порівнянні з рос том на 15%
в пер шо му квар талі 2021 ро ку; вартість стра ху -
ван ня від не щас них ви падків зрос ла в се реднь -
о му на 6%, що бу ло та ким же, як і в по пе реднь о -
му квар талі. Ціни на фінан сові та про фесійні
пос лу ги зно ву по ка за ли най ви щий темп зрос -
тан ня се ред ос нов них ка те горій стра хо вих про -
дуктів � 34% в порівнянні з 40% в по пе реднь о му
квар талі.

Вартість кіберстра ху ван ня на гло баль но му
рин ку зно ву відхи ли ла ся від тен денції по пе -
редніх періодів. У США ціни ви рос ли на 56% в
порівнянні з 35% в пер шо му квар талі і на 35% у
Ве ли коб ри танії в порівнянні з 29% в пер шо му
квар талі, що обу мов ле но час то тою і серйо -
зністю за яв про прог ра ми�здир ників.

Ціни на D&O публічних ком паній США
зрос ли в се реднь о му на 59%, при чо му більш ніж
у 90% клієнтів спос теріга ло ся зрос тан ня.

Ãëîáàëüí³ ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ 
â äðóãîìó êâàðòàë³ 2021 çðîñëè íà 15%

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ÑØÀ, 6Ì2021

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â ªâðîï³, 6Ì2021

Òàðèôè íà ñòðàõóâàííÿ ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 6Ì2021

Òàðèôè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ â Àç³¿, 6Ì2021

Світові ціни на комерційне
страхування зросли на 15% у
другому кварталі 2021 року,
згідно з Global Insurance Market
Index, власним показником зміни
цін на глобальні комерційні
страхові премії при оновленні
договорів, який представляє
основні світові ринки страхування
і становить майже 90% премій.



WTW опи тав 312 стра хо виків з 50
країн пе ред да тою всту пу в си лу МСФЗ
(IFRS) 17. Досліджен ня по ка зує, що се -
ред ня вартість прог ра ми для 24 найбіль -
ших транс національ них ком паній ста но -
вить від 175 до 200 млн до ларів кож на, а
для інших 288 стра хо вих ком паній � 20
млн дол ларів. Не див ля чись на те, що пе -
ред ба чу вані вит ра ти знач но різнять ся в
за леж ності від розміру стра хо ви ка, за -
галь на га лу зе ва оцінка су куп них вит рат
на впро вад жен ня IFRS 17 ста но вить
$15�20 млрд.

Ба гать ом учас ни кам рин ку потрібні
значні поліпшен ня в бізнес�про це сах і
фінан со вих опе раціях 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 і відповідних екс пер тах 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. Ре зуль та ти опи ту ван ня та кож по ка -

зу ють, що проб ле ми, пов'язані з людь ми,
да ни ми, сис те ма ми і про це са ми, є од ни ми
з ос нов них проб лем для стра хо виків, які
праг нуть до успішно го впро вад жен ня
МСФЗ 17.

Для впро вад жен ня но вих стан дартів
бу де потрібно біль ше 10 000 співро -
бітників з еквіва лен том пов ної зай ня -
тості. Це ство рює серйозні проб ле ми для
стра тегій най му та ут ри ман ня стра хо -
виків як в рам ках прог рам МСФЗ 17, так
і за їх ме жа ми.

Тіль ки 52% рес пон дентів вва жа ють,
що при бу ток згідно з МСФЗ 17 бу де ви -
ще, ніж по точ ний по GAAP, а 54% вва жа -
ють, що пот ре ба в звітності не�GAAP
тро хи або знач но збіль шить ся.

6% ком паній в 2020 році доб ре ро -
зуміли наслідки зас то су ван ня МСФЗ 17
для бізне су � за раз цей по каз ник пок ра -
щив ся до 17%. Стра хо ви ки вва жа ють, що
вплив на більшість клю чо вих по каз ників
ефек тив ності, ймовірно, бу де нез нач ним.

KPI, які, як пе ред ба чаєть ся, бу дуть по ру -
шені, пов'язані з виміром при бут ку, но во -
го бізне су і рен та бель ності капіта лу.

Ве ликі транс національні ком панії до -
мог ли ся біль шо го прог ре су за шка лою від
0 до 5 (в се реднь о му 3,5), ніж інші стра хо -
ви ки (в се реднь о му 2,6), з най ви щим
прог ре сом в EMEA (в се реднь о му 2,9) і
най ниж чим в Азіатсь ко Ти хо оке ансь ко -
му регіоні (в се реднь о му 2,4). Про те, по пе -
ре ду ще ба га то ро бо ти, і ком паніям не -
обхідно по ду ма ти, як найк ра ще за без пе -
чи ти пе ре ва ги прог ра ми МСФЗ 17.

Як що стра хо ви ки хо чуть от ри ма ти
ви го ду з МСФЗ 17, во ни по винні праг ну -
ти до знач них поліпшень бізнес�про цесів,
вклю ча ю чи ав то ма ти зацію, ефек -
тивність і мож ливість ко роб ко во го ау ди -
ту. Це за о ща дить час і гроші, доз во ля ю чи
за лу ча ти екс пертів до більш важ ли вих
зав дань і доз во ля ю чи функції звітності
стра хо виків ро би ти біль ше, швид ше і з
мен ши ми вит ра та ми. При спри ят ли вих
умо вах ре гу лю ван ня мо же сти му лю ва ти
зрос тан ня про дук тив ності.

Як підкрес лив WTW, з ча су про ве -
ден ня опи ту ван ня в ве ресні бу ло до сяг ну -
то яв ний прог рес в та ких сфе рах, як об -
роб ка да них та ІТ�про це си. Хо ча ос таннє
опи ту ван ня WTW та кож по ка зує, що в
розк ритті інфор мації та ав то ма ти зації
до сяг ну то не дос татній прог рес.

Âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â ô³íçâ³òíîñò³ IFRS
17 îá³éäåòüñÿ ñâ³òîâ³é ñòðàõîâ³é ãàëóç³ ó $20 ìëðä.
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Згідно з опитуванням, проведеним Willis Towers Watson (WTW),
впровадження нового міжнародного стандарту фінансової
звітності IFRS 17, випущеного Радою з МСФЗ, обійдеться
світовій страховій галузі в $20 млрд. Він замінить МСФЗ 4 з
обліку договорів страхування і вступає в дію з 1 січня 2023 року.

У звіті Swiss Re Institute відзна чаєть -
ся, що су ве рен ний борг країн, що роз ви -
ва ють ся зна хо дить ся на най ви що му
рівні за століття після безп ре це де нт но го
фінан со во го сти му лю ван ня, не обхідно го
для по до лан ня кри зи COVID�19. Зрос -
тан ня бор гу пос лаб лює су ве ренні кре -
дитні рей тин ги, а та кож збіль шує еко -
номічні, політичні та ва лютні ри зи ки,
зни жу ю чи еко номічну стійкість країн.

Swiss Re вва жає, що стра хові рин -
ки в цих країнах особ ли во схильні до
зни жен ня по пи ту на стра ху ван ня і

більш низь ку при бут ковість інвес -
тицій, як що наст рої на світо вих фінан -
со вих рин ках змінять ся.

Рин ки, що роз ви ва ють ся струк тур но
більш ураз ливі для бор го вих ри зиків,
ніж роз ви нені, і аналіти ки очіку ють, що
дер жавні фінан си країн ймовірно, за ли -
шать ся слаб ки ми че рез низь кий інте рес
до ско ро чен ня дер жав них вит рат.

Ви сокі вит ра ти, втра та впев не ності в
здат ності уря ду збіль шу ва ти до хо ди і
зрос тан ня дер жав но го бор гу мо жуть
спро во ку ва ти зни жен ня су ве рен но го

кре дит но го рей тин гу, підви щу ю чи вар -
тість за по зи чень.

Зни жен ня рей тин гу мо же при вес ти
до зни жен ня вар тості облігацій і збіль -
шен ня капіталь них вит рат, що особ ли во
ак ту аль но для стра хо вої га лузі, оскіль ки
во на зо се ред же на на інвес ту ванні в цінні
па пе ри з фіксо ва ним до хо дом.

Ви со кий рівень бор гу зву жує бюд -
жет ний простір урядів для ре а гу ван ня
на май бутні еко номічні пот рясіння, змен -
шу ю чи їх здатність бра ти по зи ки для
сти му лю ван ня еко номіки в умо вах ре -
цесії.

Та ким чи ном, зрос тан ня бор гу в 2020
році вка зує на підви ще ну схильність як
за галь ним еко номічним пот рясінням, так
і зрос та ю чим про це нт ним став кам в ос -
нов ний еко номіці, а та кож зни жен ню
здат ності бра ти участь в бюд жет но му
сти му лю ванні. 

Çðîñòàííÿ áîðãó íà ðèíêàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ ìîæå
ïîã³ðøèòè ïåðñïåêòèâè ñòðàõóâàííÿ

Аналітики Swiss Re попередили, що високий рівень суверенного
боргу на ринках, що розвиваються може вплинути на
перспективи перестраховиків в цих регіонах через зниження
попиту на страхування і більш низьку прибутковість інвестицій.





Ці уго ди до сяг ли вра жа ю чої су -
ми в 3,3 міль яр да до ларів, або дві
тре ти ни від за галь но го об ся гу
фінан су ван ня за квар тал. Інвес тиції
бу ли зібрані в ос нов но му грав ця ми
на більш пізній стадії, які праг нуть
до роз ши рен ня. У той же час збір
коштів серій B і C привів до ве ли кої
кіль кості угод у дру го му квар талі, в
той час як кількість угод на ранніх

стадіях та кож збіль ши ла ся за цей
період.

Фінан су ван ня зрос ло більш ніж
на 9% у порівнянні з по пе реднім
квар та лом, і в про це нт но му відно -
шенні до за галь но го об ся гу угод ак -
тивність на ранній стадії за ли ша ла -
ся стабіль ною на рівні 57%.

Інвес тиції в сфе ру InsurTech за
півріччя 2021 ро ку до сяг ли 7,4 міль -

яр да до ларів в се ре дині ро ку, що
вже пе ре ви щує 7,1 міль яр да до -
ларів, зафіксо ва них за весь ми ну -
лий рік.

На InsurTech�стра та пи, що
спеці алізу ють ся на дист ри буції,
при па да ло 55% угод preseed�фінан -
су ван ня та 10 з 15 ме га�ра ундів. Ве -
ли ка час ти на бізнес�мо де лей
іншур техів бу ла націле на на зни -
жен ня за леж ності від агентсь ких
ка налів.

73% угод у дру го му квар талі
при па да ли на іншур те хи, пов'язані
з не ру хомістю і не щас ни ми ви пад -
ка ми, в той час як 43 ком панії за лу -
чи ли кош ти для тех но логій сек то ра
Life & Health (L&H). Кош ти бу ли
зібрані ком паніями з 35 країн, вклю -
ча ю чи но вих учас ників з Ботс ва ни,
Малі, Ру мунії, Са удівсь кої Аравії та
Ту реч чи ни.

162 угоди в InsurTech�секторі в другому кварталі 2021
року принесли більше 4,8 млрд доларів інвестицій, 
що на 210% більше, ніж в попередньому році.
Підсумкова сума за квартал була обумовлена 
в основному 15 мега�раундами на суму 100 мільйонів
доларів і більше, йдеться в новому звіті 
Willis Towers Watson.

²íâåñòèö³¿ â InsurTech-ñåêòîð äîñÿãëè
ðåêîðäíîãî ð³âíÿ â 1 ï³âð³÷÷³ 2021 ðîêó
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Оскіль ки тех но логії зміню ють на -
ше жит тя, суспільство бу де ви ма га ти
циф ро во го стра хо во го співто ва ри ст -
ва, яке відоб ра жає і підтри мує по -
ведінку, що змінюєть ся. Спо жи вачі і
підприємства все частіше очіку ють,
що стра ху ван ня бу де на да но тоді і в
то му виг ляді, в яко му во ни ць о го хо -
чуть, а ри зи ки, які не змо жуть відре -
а гу ва ти, з ча сом відпа дуть.

"Ух ва лен ня тех но логій � міні -
маль на умо ва ви жи ван ня. Ті, хто ви -
ко рис то вує йо го для пе ре ос мис лен ня
обс лу го ву ван ня в світі стра ху ван ня,
бу дуть процвіта ти. Це оз на чає по зи -
тив не май бутнє для іншур техів, яке
прив но сить дійсно ди фе ренційо ва -
ний бізнес�підхід в стра хо ву га лузь.
Де які з них ство рять дов го ст ро кові
мож ли вості для се бе і стра хо во го
сек то ра", вва жа ють ав то ри дос лід -
жен ня.

На соціаль но му рівні яс но, що лю -
ди хо чуть зно ву по вер ну ти ся до по -
до ро жей, во ни хо чуть зно ву відпра -
ви ти ся у відпуст ку, хо чуть ри зи ку -
ва ти, по ча ти но вий бізнес і ро би ти
ба га то з ре чей, які бу ли ду же склад -
ни ми для ви ко на ти з по чат ку 2020
ро ку.

Оскіль ки на ше жит тя змінюєть ся
на мікрорівні, ко лек тив не сус -
пільство на мак рорівні ви ма гає, щоб
стра хо ве співто ва ри ст во підтри ма ло
йо го но ву по ведінку.

При та ко му ве ли ко му ви борі
роздрібної торгівлі ті стра хові ком -
панії, які не мо жуть відре а гу ва ти на
зміни, які ство рює мо дель "на зад у
май бутнє", зго дом зник нуть. У нас
по пе ре ду фан тас тич на мож ливість
поз бу ти ся від зас таріло го спад щи ни і
пе ре ос мис ли ти, що оз на чає обс лу го -
ву ва ти і обс лу го ву ва ти ся в су час но -
му пулі за галь них ри зиків, який
предс тав ляє со бою стра ху ван ня з
тех но логічною підтрим кою.

Спи ра ю чись на ви со кий рівень
інвес тицій в InsurTech, який ми спос -
теріга ли в пер шо му квар талі 2021
ро ку, ми зно ву ого ло си мо ще один
ре ко рд ний квар тал в дру го му квар -
талі. Це приз ве ло до по я ви де я ких
силь но пе ре оціне них стар тапів, на
які стра хо ва га лузь роз ра хо вує, щоб
спри я ти де якій тех но логічної ево -
люції і соціаль ним змінам.

"Зок ре ма, оскіль ки ба га то
InsurTech�ком паній праг нуть ста ти
публічни ми, ми спос терігаємо
траєкторію ви хо ду на IPO для де я -
ких, що відбу ваєть ся раніше в циклі
фінан су ван ня. Оп тиміст мо же вва -
жа ти це оз на кою то го, що ве ликі ком -
панії, що пройш ли інвес тиційний
шлях, не по винні відмов ля ти ся від

не потрібних про це нт них пунктів
влас но го капіта лу або про хо ди ти ще
один ра унд пілот них про ектів та пе -
ревірки кон цепцій. Цинік мо же вва -
жа ти це поспішним кро ком, щоб мак -
си маль но ви ко рис то ву ва ти би ча чий
інвес тиційний ланд шафт, який,
швид ше за все, ско ро змінить ся".

У гло баль но му масш табі рин ки
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Â³äíîñí³ çì³íè ö³íè àêö³é InsurTech-êîìïàí³é, ÿê³ âèéøëè íà
IPO, ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç S&P500

Ð³÷í³ òåíäåíö³¿ ô³íàíñóâàííÿ InsurTech-ñòàðòàï³â,
âêëþ÷àþ÷è îáñÿã òðàíçàêö³é ³ ñóìó â äîëàðàõ, 2012-2021
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зміню ють ся; інвес тиційний ланд -
шафт стає більш кон сер ва тив ним, і
"тех но логічні" фірми, орієнто вані на
фінан сові пос лу ги, все частіше гра -
ють на ду же нес табіль них рин ках.
Більш то го, в ре аль но му сенсі рин ки
стра ху ван ня по си лю ють ся.

Май бутнє світо вої еко номіки за -
ли шаєть ся не виз на че ним, оскіль ки
пан демія, зміна кліма ту, зрос тан ня
час то ти ка та ст рофічних подій та
інші сис темні події три ва ють на тлі
цих нес табіль них ринків. Ці події по -
ча ли зму шу ва ти ри нок стра ху ван ня
піти від більш ніж де ся тирічних
"м'яких" умов стра ху ван ня до по си -
лен ня ан де рай тин гу та піднят тя та -
рифів.

Мінливі рин кові умо ви дійсно на -
да ють де я ким InsurTech�стар та пам
мож ливість ско рис та ти ся пе ре ва га -
ми зміни пот реб клієнтів, оскіль ки
кон ку ренція стає більш жорсткою, а
об ме жен ня капіта лу ви ма га ють
підви щен ня ефек тив ності, але, чес но
ка жу чи, більшість іншур техів прос -
то не відповіда ють стан дар там, щоб
пе ре жи ти мож ли ве де ся тиліття
жорстких і нес табіль них рин ко вих
умов.

Це не оз на чає, що інвес тиції в
InsurTech до злит тя і пог ли нан ня або
ви хо ду на біржу в ко рот ко ст ро ковій

перс пек тиві ви чер па ють ся, але їх
здатність ви ко ну ва ти свої ко -
мерційні обіцян ки в дов го ст ро ковій
перс пек тиві бу де надз ви чай но уск -
лад не на. На щас тя, ми спос терігаємо
ско ро чен ня кіль кості стар тапів, які
на ма га ють ся про да ти свої тех но логії
як про дукт, який во ни в кінце во му
підсум ку хо чуть зап ро по ну ва ти.
Тех но логія � це прос то ме ханізм до -
сяг нен ня успіху по ря ду ко -
мерційних по каз ників.

Тро хи біль ше ро ку то му, за
оцінка ми WTW, близь ко 184 іншур -
тех�стар тапів при пи ни ли свою
діяльність.

Для ба гать ох InsurTech�ком паній
ос танні 18 місяців бу ли бо роть бою з
пан демією COVID�19, се ред іншо го.
В да ний час більшість публічних
акцій іншур техів відчу ва ють тен -
денцію зни жен ня, як це час то бу ває з
віднос но за хоп лю ючи ми но ви ми
інвес тиційни ми мож ли вос тя ми в
періоди нес табіль ності та не виз на че -
ності. Од нак це не оз на чає, що у ба -
гать ох стар тапів, які змо жуть пе ре -
жи ти цю не виз на ченість, не бу де
май бутнь о го, і до ць о го мо мен ту де -
які ок ремі про ек ти вже де мо н стру -
ють вра жа ю чу стійкість.

За галь не фінан су ван ня іншур -
техів до сяг ло ре ко рд но го рівня; пер -

ша по ло ви на 2021 ро ку вже пе ре ви -
щує фінан су ван ня за пов ний 2020
рік. У дру го му квар талі 2021 ро ки ми
ста ли свідка ми найбіль шо го квар -
таль но го збіль шен ня фінан су ван ня з
треть о го квар та лу 2018 ро ку.

Зок ре ма, гло баль не фінан су ван -
ня InsurTech зрос ло до більш ніж 4,8
міль яр да до ларів, що на 89% біль ше в
порівнянні з пер шим квар та лом 2021
ро ку і на 210% біль ше у порівнянні з
тим же періодом ми ну ло го ро ку.

На га даємо, що гло бальні інвес -
тиції в іншур тех�сек тор в пер шо му
квар талі 2021 ро ку до сяг ли но во го
квар таль но го мак си му му в розмірі
2,55 міль яр да до ларів. Це вклю ча ло
"ме га�ра ун ди", на які при па ло біль -
ше 1,13 міль яр да до ларів фінан су -
ван ня.

За галь ний об сяг фінан су ван ня
про тя гом квар та лу виріс на 180% в
порівнянні з пер шим квар та лом 2020
ро ку, який силь но зни зив ся че рез
по бо ю ван ня, пов'язані з COVID�19.
За галь на су ма та кож зрос ла на 22% в
порівнянні з більш порівнян ним чет -
вер тим квар та лом 2020 ро ку, в той
час як кількість ок ре мих угод зрос ла
на 42% в порівнянні з по пе реднім
квар та лом.

Пер ший квар тал був са мим ге ог -
рафічно різно манітним на бо ром
стар тапів на ранній стадії за один
квар тал, які предс тав ля ють 24
країни, вклю ча ю чи Банг ла деш, Ес -
тонію, Бра зилію, Нігерію та ОАЕ.
Найбільші ра ун ди фінан су ван ня
вклю ча ли Next Insurance, Coalition,
Zego, Sidecar Health, Pie Insurance,
Clarify Health, Corvus, TypTap.

Для порівнян ня, про тя гом 2020
ро ку бу ло ук ла де но 377 угод, за галь -
не фінан су ван ня зрос ло на 12% в
порівнянні з 2019 ро ком. Об сяг угод
збіль шив ся на 20%.

У чет вер то му квар талі за лу чен -
ня капіта лу більш ніж на 100
мільйонів до ларів ком паніями Hippo,
Unqork, Waterdrop, Oscar Health,
Bind Benefits і Newfront Insurance
скла ло 1,1 міль яр да до ларів, так як
уго ди на ранніх стадіях зни зи ли ся до
47% від за галь ної су ми з 57% в по пе -
реднь о му квар талі.

Îãëÿä ðèíêó

Ð³÷í³ ñóìè ô³íàíñóâàííÿ InsurTech-ñåêòîðà, 
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Згідно зі звітом CB Insights, світові
фінтех�ком панії за підтрим ки вен чур но го
капіта лу за лу чи ли ре кордні 30,79 млрд
до ларів у ре зуль таті 657 угод у дру го му
квар талі 2021 ро ки, що на 30% біль ше, ніж
в пер шо му квар талі. За галь ний об сяг
фінан су ван ня в першій по ло вині 2021 ро -
ку пе ре ви щив все фінан су ван ня, от ри ма -
не в 2020 році.

Але, за сло ва ми екс пертів, стра ху ван -
ня цих інно ваційних ком паній, ба га то з
яких є стар та па ми, мо же ви я ви ти ся
склад ним зав дан ням че рез поєднан ня
фінан со вих, людсь ких і циф ро вих ри -
зиків, які во ни предс тав ля ють, і зміни
нор ма тив них ви мог, з яки ми во ни сти ка -
ють ся.

Схильність стра хо виків до ри зиків
для фінтех�ком паній об ме же на, і ли ше
пев на кількість стра хо вих ринків го то ва
вра ху ва ти ри зи ки.

Фінтех � це од но час но і фінан со ва ус -
та но ва, і тех но логічна ком панія, у якої є
еле мен ти пок рит тя по ми лок і упу щень,
пок рит тя тех но логії E&O та кібер�пок -
рит тя E&O � всі во ни вбу до вані в один і
той же профіль ри зи ку для стра хо виків.
Як ефек тив но уп рав ля ти цим ри зи ком і
пе ре да ва ти йо го в пе ре ст ра ху ван ня,
завж ди бу ло склад ним зав дан ням.

Фінан сові тех но логії в сфері пла тежів,
циф ро во го банкінгу, стра хо во го бізне су і
бізнес�про цесів заз ви чай розг ля да ють ся
стра хо ви ка ми більш при хиль но, в той час
як за без пе чен ня пок рит тя для крип то ва -
лют, не банківсь ких кре ди торів, ро бо�кон -

суль тантів і ди лерів он лайн�бро керів мо -
же бу ти більш важ ким. Це ви ма гає біль -
шої про зо рості та пе ре го ворів із стра хо ви -
ка ми.

За сло ва ми бро керів, крім E&O, важ -
ливі пок рит тя для фінтех�ком паній вклю -
ча ють відповідальність ди рек торів і по са -
до вих осіб, відпові дальність за тру до ву
діяльність та кібер�відповідальність.

За без пе чен ня адек ват но го і дос туп но -
го пок рит тя E&O є найбільш склад ним
зав дан ням для фінтехів. Ба га то існу ю чих
прог рам стра ху ван ня бу ли на пи сані без
ура ху ван ня но вих бізнес�мо де лей, то му
то, як во ни виз на ча ють про дук ти і пос лу -
ги фінтехів, мо же бу ти не а дек ват ним і не
повністю відоб ра жа ти те, що во ни роб -
лять.

Ще од на проб ле ма для ком паній на
ранній стадії � вартість стра хо во го пок -
рит тя. Це стра ху ван ня ви со ко го ри зи ку.
Як що ви � ком панія на ранній стадії, і ви
тіль ки що підня ли ра унд A або В, ду же
ймовірно, що у вас ще не має бюд же ту,
який був би дос татнім, щоб вип рав да ти
по куп ку та ко го ти пу пок рит тя.

Орієнти ром є вен чурні та при ватні
інвес тиційні ком панії. Для фінтехів з тех -
но логічним інтер фей сом ціна крат на
інвес тиціям. Стра хо ви ки про по ну ють
стра хо ву премію від 30 000 до 100 000 до -
ларів для ба зо во го ліміту в 1 мільйон до -
ларів для фінтех�стар тапів.

Ан де рай те ри розг ля да ють три клю -
чові ком по нен ти: капітал, інвес тиції та
інвес торів, що сто ять за стар та пом в сфері

фінан со вих тех но логій; йо го лідерство і
на вич ки; і йо го кор по ра тив ний або ре пу -
таційний ри зик.

Фінтех�ком панія по вин на ма ти де я ке
ро зуміння і оцінку цих ри зиків, а та кож
спосіб ке ру ва ти ни ми.

Інший фак тор по ля гає в то му, що ба -
га то стар тапів ще не по ча ли при но си ти
стабіль ний дохід, ко ли від них ви ма гаєть -
ся стра хов ка. Це прак тич не пи тан ня для
ан де рай те ра, який на ма гаєть ся вста но ви -
ти пра виль ний та риф на стра ху ван ня.

Ба га то крип тобірж і ком паній, що зай -
ма ють ся циф ро ви ми ак ти ва ми, нат ра пи -
ли на глу ху стіну зі стра хо ви ми рин ка ми.
Стра хо ви ки не знайомі з ни ми і не дос -
татнь ою учас тю ре гу лю ючих ор ганів. Це
відля кує ба гать ох стра хо виків.

Стра хо ви ки, як пра ви ло, відчу ва ють
се бе більш ком фо рт но, ко ли то ке ни крип -
то ва лю тив же  тор гу ють ся та зна хо дять ся
в га лузі про тя гом де я ко го ча су, ко ли во ни
ро зуміють струк ту ру і ко ли во ни зна ють
дер жа ви і країни, в яких пра цю ють блок -
чейн�про ек ти.

Фінтех�ком панії по винні сте жи ти за
дот ри ман ням нор ма тив них ви мог, оскіль -
ки нор ма тив но�пра во ве се ре до ви ще
швид ко змінюєть ся. Важ ли во вра хо ву ва -
ти те, як інтерп ре ту ють ся пра ви ла, і ро -
зуміння то го, як крип то ва лю ти пот рап ля -
ють в нор ма тив но�пра во ву ба зу.

Екс пер ти вва жа ють, що фінтех�ком -
панії по винні ак тивізу ва ти свої зу сил ля
по уп равлінню циф ро ви ми ри зи ка ми,
оскіль ки не давні кібер�події, такі як ата ка
прог рам�ви ма гачів Colonial Pipeline,
погірши ли і без то го склад ний кібер ри нок.

Без пе ка да них і конфіденційність є
серйоз ни ми ри зи ка ми для фінтехів, які
взаємодіють з клієнта ми че рез плат фор -
му або веб�інтер фейс. Ком панії, що на да -
ють фінан сові пос лу ги в інтер неті, є при -
ваб ли вою мішен ню для ха керів і зло -
чинців. Во ни є по тенційною при ман кою з
інфор мацією, яка мог ла б їх заціка ви ти.

Як що фінтех є "кон це нт ра то ром" да -
них, особ ли во в спо жив чо му і роздрібно му
сек то рах, він мо же зберіга ти ве ли чезні об -
ся ги інфор мації. Для прик ла ду: фінтех,
що має по над 25 мільйонів то чок осо бис тої
інфор мації, зіткнеть ся з серйоз ною проб -
ле мою от ри ман ня пок рит тя по кіберстра -
ху ван ню.

Циф ро вий ри зик є го лов ною проб ле -
мою для фінан со вих пос луг че рез се ре до -
ви ща шах рай ства та їх відповідаль ності
за збе ре жен ня да них, фінте хи та кож мо -
жуть зіткну ти ся з ри зи ка ми третіх сторін,
як що во ни пе ре да дуть пос лу ги на аут сор -
синг.
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Îãëÿä ðèíêó

Компанії фінансових технологій � від інвестиційних, кредитних і
платіжних платформ до роботів�консультантів, іншуртехів,
блокчейн�проектів та криптобірж � вкорінюються на
фінансовому ринку, оскільки пандемія прискорила перехід до
цифрових операцій.

ßêèì ðèçèêàì ñõèëüí³ êîìïàí³¿ ô³íòåõ-ñåêòîðó
òà ÷èì ¿ì ìîæóòü äîïîìîãòè ñòðàõîâèêè?
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Ê³áåððèçèêè

Зок ре ма, ри нок зафіксу вав зрос тан ня
на 33,5% в 2020 році та очікуєть ся, що в 2021
році він наб ли зить ся до 27,3%.

Ри нок кіберстра ху ван ня в ос танні ро ки
стрімко роз ши рюєть ся, клієнти ко рис ту -
ють ся ви со ки ми ліміта ми стра хо во го пок -

рит тя, фіксо ва ни ми став ка ми і ве ли ки ми
мож ли вос тя ми, оскіль ки стра хо ви ки праг -
ну ли за хо пи ти бізнес на ви со ко кон ку ре нт -
но му рин ку. Нез ва жа ю чи на більш низькі
ліміти пок рит тя і збіль шен ня премій,
GlobalData очікує, що ри нок кіберстра ху -

ван ня бу де постійно зрос та ти до 2025 ро ку в
порівнянні з по пе реднім ро ком.

Пот ре ба в надійній кібер без пеці та
стра ху ванні стає оче вид ною для
підприємств усіх типів і розмірів, оскіль ки
час то та і серйозність кібе ра так про дов жує
зрос та ти.

COVID�19 та кож призвів до нез во рот -
них змін в спо со бах ро бо ти підприємств та
спо жи вачів: ме то ди відда ле ної ро бо ти збе -
ре жуть ся, а циф рові спо живчі ка на ли ви -
ко рис то ву ють біль ше, ніж до пан демії. Цей
стійкий зсув у по ведінці підви щить по пит
як на ко мерційне кіберстра ху ван ня, так і на
при ват не в найб лижчі ро ки.

З іншо го бо ку, звіт Aon по ка зує, що
збит ковість га лузі кіберстра ху ван ня в ми -
ну ло му році підско чи ла на 22 пп до ре ко рд -
но го рівня в 67%. Аналіти ки пов'язу ють це
зі збіль шен ням серйоз ності за яв про прог -
ра ми�ви ма гачі, в то му числі підви ще них
вит рат на ре а гу ван ня на інци ден ти і ви мо -
ги. 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
відсот ко вих пунк ти (з 47,1% до 72,8%), а па -
кетні кібер�прог ра ми � на 16,4 відсот ка (з
42,3% до 58,6%).

Збіль шен ня збит ко вості в 2020 році, ма -
буть, в пер шу чер гу пов'яза но зі збіль шен -
ням серйоз ності 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 в
порівнянні з 5,61 пре тензіями в 2019 році. 

Глобальний ринок кіберстрахування завдяки пандемії до 2025
року досягне $20,6 млрд. За даними GlobalData, кіберринок вже
досяг позначки $7 млрд валових премій, оскільки пандемія
COVID�19 змусила компанії оцифрувати процеси і впровадити
методи віддаленої роботи.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2025
ðîêó âèðîñòå äî $20,6 ìëðä.

Згідно з да ни ми досліджен ня Світо -
во го еко номічно го фо ру му The Global
Risks Report 2021, кібер ри зи ки в ос -
танні ро ки міцно вхо дять в п'ятірку
найбільш яв них заг роз для бізне су
після інфекційних зах во рю вань, еко -
номічної кри зи та екстре маль них по -
год них явищ.

Прог ра ми за хис ту від кібер ри зиків,
які сь о годні про по ну ють не тіль ки
стра хо ви ки, але й іншур те хи, доз во ля -
ють за хис ти ти бізнес в разі не -

санкціоно ва но го спи сан ня гро шей з ра -
хун ку і прос тою в ре зуль таті кібе ра та -
ки. Ком панії ком пен сує по не сені збит ки
в ме жах заст ра хо ва них лімітів. При ць -
о му вартість стра хо во го поліса, який
до по мо же за хис ти ти ся від різних
кібер ри зиків, незрівнян но мен ше, ніж
по тенційні збит ки підприємства від
кібе ра так.

Кібер ри зи ки ста ють все більш ре -
аль ни ми не тіль ки в зв'яз ку з ор -
ганічним зрос тан ням ви ко рис тан ня

циф ро вих рішень, а й че рез наслідки
пан демії ко ро на ви ру са. Че рез пан -
демію ба га то підприємств пе рейш ли на
відда ле ний ре жим ро бо ти і дис танційні
ка на ли взаємодії з клієнта ми. 

На тлі пов'яза но го з цим зрос тан ня
кіберз ло чинів збіль шуєть ся і по пит на
стра ху ван ня кібер ри зиків. За оцінка ми
стра хо виків, цей тренд в найб лижчі ро -
ки збе ре жеть ся, а в май бутнь о му за -
хист від цих ри зиків ста не зви чай ною
прак ти кою для російсь ко го бізне су.

The Global Risks Report 2021: ê³áåððèçèêè âõîäÿòü äî ÒÎÏ-
5 íàéá³ëüø ÿâíèõ çàãðîç äëÿ á³çíåñó



Об го во рю ючи тен денцію до циф -
ровізації га лузі, пе ре ст ра хо вик за я -
вив, що май бутнє стра ху ван ня "ра -
ди каль но змінить" тра диційне стра -
ху ван ня. Це приз ве де до по я ви но -
вих сфер ри зи ку, які пот ре бу ють
стра хо вих рішень. Munich Re вже
зак ла ло ос но ви для при бут ко во го
зрос тан ня зав дя ки своїм чис лен ним
циф ро вим та інно ваційним про ек -
там.

Виз на чен ня май бутніх тен денцій
і участь у парт нерсь ких відно си нах з
ри зи ка ми но вих тех но логій � це суть
стра тегії Munich Re, але са ме кібер -
ри зик як і раніше є ве ли кою проб ле -
мою і мож ливістю сек то ру.

Еко номічна зна чимість кібер ри -
зиків і, от же, по пит на кіберстра ху -
ван ня, бу де помітно зрос та ти в найб -
лижчі ро ки, особ ли во че рез різке

зрос тан ня кібе ра так після пе ре хо ду
на дис танційну ро бо ту че рез пан -
демічні об ме жен ня.

З ог ля ду на зрос та ю чу кількість
збитків, ціни на кіберстра ху ван ня
різко зрос ли, а стра хо ви ки об ме жи -
ли свої мож ли вості, що приз ве ло до
ве ли чез но го по пи ту на стра ху ван ня
і сервісні рішен ня.

Зрос та ю че чис ло атак прог -
рам�ви ма гачів серйоз но поз на чаєть -
ся на еко номіці. Га лузь стра ху ван ня
до по ма гає ком паніям ста ти більш
стійки ми до кібе ра та ки і змен ши ти
збит ки в разі інци ден ту. Од нак де які
сис темні ри зи ки мо жуть уп рав ля ти -
ся тіль ки дер жа вою у взаємодії зі
стра хо вою га луз зю. Ці ри зи ки
варіюють ся від те ро рис тич них або
політич но мо ти во ва них атак до
кібервійни і пе ре важ но пок ри ва ють -

ся пу ла ми. Більш то го, в за галь них
інте ре сах внес ти ясність в об сяг
стра хо во го пок рит тя за до по мо гою
відповідних фор му лю вань.

Зі сво го бо ку, Munich Re ут ри мує
зрос та ючі збит ки від прог рам�ви ма -
гачів на ке ро ва но му рівні, зав дя ки
стабілізу ю чо му ефек ту зрос тан ня
цін в кон ку ренції, що по си люєть ся
рин ко во му се ре до вищі. Та ким чи -
ном, пе ре ст ра хо вик дот ри муєть ся
сво го пла ну при бут ко во го зрос тан -
ня, ви хо дя чи з по точ ної рин ко вої
част ки приб лиз но в 10%.

Розг ля да ю чи більш ши рокі мож -
ли вості аналізу да них і штуч но го
інте лек ту, Munich Re, як і раніше,
ба чить по тенціал для оп тимізації
про цесів про дажів, взаємодії з
клієнта ми, вре гу лю ван ня пре тензій
та ан де рай тин гу.

Зрос та ю че ви ко рис тан ня тех но -
логій ма шин но го нав чан ня і штуч но -
го інте лек ту в бізнесі та кож приз ве -
ло до ди намічно го рин ко во го се ре до -
ви ща з безліччю но вих га лу зей ри -
зи ку і пот ре бою в но вих стра хо вих
рішен нях. 
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Ê³áåððèçèêè, àíàë³òèêà äàíèõ ³ øòó÷íèé ³íòåëåêò -
íàéá³ëüø âàæëèâ³ ãàëóç³ çðîñòàííÿ äëÿ ñåêòîðà
ñòðàõóâàííÿ ³ ïåðåñòðàõóâàííÿ

Munich Re продовжує бачити "сприятливі" перспективи 

на ринку перестрахування, при цьому кіберризики,

аналітика даних і штучний інтелект були визначені як

найбільш важливі напрямки зростання для сектора.
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За да ни ми ФБР, стра хо ве шах рай -
ство в США кош тує стра хо ви кам більш
ніж в 40 міль ярдів до ларів на рік. Гар на
но ви на по ля гає в то му, що стра хові
ком панії мо жуть поліпши ти про це си
об роб ки пре тензій в три ра зи швид ше і
в п'ять разів де шев ше, ви ко рис то ву ю -
чи тех но логію блок чейн.

Блок чейн�тех но логії зро би ли вихід
на міжна род ний ри нок стра ху ван ня �
масш табні про ек ти за пус ти ли кіль ка
ве ли ких аль янсів.

Блок чейн став по пу ляр ним в різних
га лу зях. Йо го клю чо ва пе ре ва га � мож -
ливість за без пе чи ти без пе ку да них, що
зберіга ють ся. Дос туп до цієї інфор мації
не мож ли вий з од но го вуз ла, а самі дані
крип тог рафічно за хи щені. То му блок -

чейн на ба га то складніше зла ма ти і
внес ти ко рекцію заднім чис лом. Сь о -
годні блок чейн ак тив но ви ко рис то -
вуєть ся для ор ганізації обміну інфор -
мацією, як пра ви ло, в ба га тос то ронніх
бізнес�про це сах. Раніше для уз год -
жен ня всіх дій і до ку ментів кож но му з
учас ників не обхідно бу ло інтег ру ва ти -
ся в інфор маційні сис те ми один од но го.
Те пер до сить внес ти прав ки в своєму
блоці лан цю га.

Опи ту ван ня близь ко 143 аме ри -
кансь ких стра хо вих ком паній, про ве -
де не Аме ри кансь кою асоціацією стра -
хо виків і FICO, по ка зав, що на стра хо -
ве шах рай ство при па дає 5�10% всіх
стра хо вих відшко ду вань. Блок чейн з
ви ко рис тан ням де це нт ралізо ва них

сис тем мо же ско ро ти ти част ку та ких
шах райсь ких пре тензій прак тич но до
ну ля.

Да вай те розг ля не мо три варіан ти
ви ко рис тан ня блок чей на в стра хо вої
індустрії.

Уп равління пре тензіями

Од ним з ефек тив них спо собів за -
без пе чи ти мак си маль ну без пе ку,
зручність по дачі і об роб ки ви мог для
спо жи вачів є ви ко рис тан ня блок чей на,
який до по мо же без пе реш код но
об'єдну ва ти чис ленні точ ки да них з
різних дже рел (в за леж ності від місця
роз та шу ван ня і аналіти ки). Це мо же
при вес ти до знач но го ско ро чен ня кіль -
кості шах райсь ких пре тензій.

Стра хові ком панії мо жуть підклю -
чи ти ся до роз поділе но го блок -
чейн�реєстру, який відповідає за роз -
поділ безлічі по токів інфор мації і до ку -
ментів. Сю ди мо жуть вхо ди ти звіти
третіх осіб, свідоцт ва з місця події, ко -
мен тарі поліції то що. Де які з життєво
важ ли вих кроків при по дачі пре тензій

Блокчейн вже допомагає страховим компаніям економити
час, підвищувати прозорість страхових послуг, запобігати
страховому шахрайству, дотримуватися правил і
розробляти найкращі страхові продукти.

Âèêîðèñòîâóþ÷è áëîê÷åéí, ñòðàõîâèêè ìîæóòü
çäåøåâèòè ³ ïðèñêîðèòè ïðîöåñè îáðîáêè ïðåòåíç³é
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мож на повністю ав то ма ти зу ва ти.
Нап рик лад, ДТП мо же швид ко
ініціюва ти ство рен ня но вої спра ви
вре гу лю ван ня, при відправці сиг налів
в служ бу ме дич ної підтрим ки або
поліції все відбу ваєть ся од но час но.

Пе ре ст ра ху ван ня

Блок чейн мо же спрос ти ти об роб -
ку да них з пе ре ст ра ху ван ня ри зиків,
а та кож збе рег ти їх в роз поділе но му
реєстрі. Це га ран тує, що пе ре ст ра хо -
ви ки от ри ма ють пе ревірені дані в ре -
жимі ре аль но го ча су без будь�якої
фаль сифікації че рез вплив третіх
осіб. От ри ман ня точ них да них в ре -
жимі ре аль но го ча су має вирішаль не
зна чен ня, не за леж но від то го, інвес -
туєте ви в акції або ро би те ри зи ко вані
інвес тиції в інтер неті. Інши ми сло ва -
ми, во ни мо жуть от ри му ва ти дані без -
по се редньо з пер шод же ре ла, без не -
обхідності за лу ча ти стра хо виків.

Тех но логія блок чейн та кож
сприяє більш швид ко му й ефек тив -
но му роз поділу капіта лу, щоб до по -
мог ти за до воль ни ти май бутні пре -
тензії. У біль шості ви падків стра хо -
ви ки ма ють спра ву з кіль ко ма пе ре -
ст ра хо ви ка ми, які мо жуть бу ти
зацікав лені в од но му до го ворі пе ре -
ст ра ху ван ня. У ць о му ви пад ку
очікуєть ся, що пе ре ст ра хо ви ки бу -
дуть обміню ва ти ся да ни ми один з од -
ним, що уск лад нює опе рації і ще
біль ше уск лад нить про цес пе ре ст ра -
ху ван ня.

Смарт�конт рак ти про по ну ють
швид ке вирішен ня цієї проб ле ми.
Проб ле ма уз год жен ня тран закцій по
преміях і збитків між стра хо ви ком і
пе ре ст ра хо ви ка ми зво дить ся до
мініму му (або усу ваєть ся), то му що
ба за да них завж ди бу де ак ту аль ною.

Згідно з декіль ко ма досліджен ня -
ми, блок чейн мо же вдвічі ско ро ти ти
опе раційні вит ра ти � за ра ху нок пе -
ре ст ра ху ван ня сек то ра на 5�10 міль -
ярдів до ларів. Де які стра хо ви ки, такі
як Allianz, AIG, Aegon і Swiss Re, вже
впро вад жу ють ці інно вації в блок -
чей не, сфор му вав ши кор по ра тив ний
кон сорціум B3i.

P2P�стра ху ван ня

P2P�стра ху ван ня � не но ва кон -
цепція, яка дав но ви ко рис то вуєть ся.
Рeer�to�peer стра хові ком панії,
клієнти яких мо жуть без по се редньо
впли ва ти на пос лу ги, яки ми во ни ко -
рис ту ють ся. У та ких стра хо вих ком -
паній не має офісів, бюд же ту на мар -

ке тинг або по се ред ників, то му вит ра -
ти ниж че.

Прин цип взаємно го стра ху ван ня
оз на чає, що спо жи вачі стра хо вих
пос луг замість то го, щоб відда ва ти
гроші за стра хов ку в про фесійну
кор по рацію, об'єдну ють ся в од ну
гру пу (community) і фор му ють свій
влас ний фонд взаємо до по мо ги, з яко -
го здійсню ють ся вип ла ти пост раж -
да лим від несп ри ят ли вих подій. При
ць о му кла сич не P2P�стра ху ван ня
пе ред ба чає відсутність будь�яких
по се ред ників та здійснен ня взаємно -
го стра ху ван ня на не ко мерційній ос -
нові. Як що в кла сич но му стра ху ванні
в разі без збит ко вості клієнтів весь
при бу ток дістаєть ся стра ховій кор -
по рації, то у P2P�стра ху ванні по зи -
тив ний ре зуль тат або ділить ся між
чле на ми community (по вер таєть ся),
або над си лаєть ся на цілі community.

Роз роб ка смарт�конт рактів, які
спрос тять відшко ду ван ня збит ку че -
рез по гані по годні умо ви, які мо жуть
на нес ти збит ки май ну, є однією з ви -
нят ко вих обов'язків стра хо вих ком -
паній. Ці конт рак ти роз роб лені з ура -
ху ван ням всіх видів вимірю вань,
вклю ча ю чи по ка зан ня по го ди і дані
дат чиків, в за леж ності від обс та вин.

Ме та по ля гає в то му, щоб зро би ти
ці тверд жен ня менш суб'єктив ни ми і
надійніши ми. Сь о годні смарт�конт -
рак ти дійсно "ро зумні", оскіль ки те -
пер во ни повністю ви ко рис то ву ють ся

на рин ках P2P�стра ху ван ня. Блок -
чейн зро бив це мож ли вим, га ран ту -
ю чи, що такі ви со ко тех но логічні
стра хо ви ки мо жуть зби ра ти біль ше
стра хо вих премій у порівнянні з тра -
диційни ми до го во ра ми стра ху ван ня.

Стра хо вий ри нок три ва лий час
ма ло ціка вив ся блок чей ном, тут ви -
ко рис то ву ва ли ся інші тех но логії для
циф ровізації бізне су. Са мо со бою
нап ро шу ють ся ви ко рис тан ня
смарт�конт рактів для ав то ма ти зації
вип ла ти стра хо вих відшко ду вань і
ство рен ня p2p�плат форм, на яких
стра ху ван ня здійсню ва ло ся б без по -
се ред ників. Од нак ре алізація
подібних про ектів наш тов хуєть ся на
ряд труд нощів, і не тіль ки технічно го
ха рак те ру. Нап рик лад, ав то ма ти -
зація вип лат стра хо вих відшко ду -
вань по вин на вик лю чи ти не обг рун -
то вані відмо ви у вип латі. Але такі
кей си вже ав то ма ти зо вані. Тоді пи -
тан ня в то му, наскіль ки блок чейн де -
шев ше.

Мож ли вості, які обіця ла но ва
тех но логія, зро бить впро вад жен ня
роз поділе них реєстрів в га лузі ли ше
пи тан ням ча су. Для стра хо во го рин -
ку кри тич ним є бо роть ба з шах рай -
ством � оформ лен ням до го ворів стра -
ху ван ня заднім чис лом. Тут блок -
чейн доз во ляє повністю усу ну ти
мож ливість підроб ки до ку ментів не -
доб ро совісни ми парт не ра ми та аген -
та ми.
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Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i), кор по ра тив ний блок -
чейн�кон сорціум 20�ти ве ли ких стра хо виків, зай меть ся роз роб кою
рішень на ос нові тех но логій роз поділе ної бух гал терсь кої кни ги (DLT) для
уп равління до го во ра ми пе ре ст ра ху ван ня між ядер ни ми стра хо ви ми пу -
ла ми.

Шість ядер них пулів в Північно�Західній Європі, а са ме у Франції,
Німеч чині, Іспанії, Швей царії, Ве ли коб ри танії та країнах Північної Євро -
пи (Швеція і Фінляндія) сподіва ють ся от ри ма ти ви го ду з підви щен ня
надійності конт рактів, ефек тив ності про цесів і конт ро лю порт фе ля в ре -
аль но му часі.

Ядерні пу ли вис ту па ють в якості технічних за собів ан дер рай тин гу на
своїх відповідних внутрішніх рин ках для об'єднан ня чис тої пе ре ст ра ху -
валь ної місткості для ядер них ри зиків. Уп равління ци ми пу ла ми є ду же
склад ним, а міжна род ний масш таб бізне су, пов'яза ний з обміном ри зи ка -
ми між пу ла ми, оз на чає, що стра хові тран закції ре гу лю ють ся ши ро ким
спект ром про цесів і нор ма тив но�пра во вою ба зою.

Відповідно, B3i бу де спря мо ва ний на роз роб ку прог ра ми на ос нові DLT
для уп равління про лон гаціями до го ворів з січня 2022 ро ку. Рішен ня бу де
спро ек то ва но для прис ко рен ня фінан со во го зак рит тя із за галь ною ба зою
да них, щоб на да ти пу лам дос туп до струк ту ро ва но го на бо ру да них, який
мо же поліпши ти аналіз ри зиків і ви ко нан ня ау ди ту.

Сис те ма по бу до ва на на плат формі B3i Fluidity, і пер ша версія бу де го -
то ва до тес ту ван ня в 4 квар талі 2021 ро ку. Ви ко рис тан ня блок чей ну в
стра ху ванні та пе ре ст ра ху ванні для інтег рації по вин но до по мог ти ав то -
ма ти зу ва ти про це си уз год жен ня, що заз ви чай ви ма гає ве ли чез них вит -
рат ча су.
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Найбіль шу пи то му ва гу, як і в по пе -
редні періоди, ма ють вип ла ти 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). По каз ни ки ста нов лять
61% у за гальній кіль кості вип лат, та
67% у за гальній сумі спла че но го
відшко ду ван ня. За цією стат тею вип -
лат МТСБУ зро би ло 3,3 тис. шт. вип лат
на за галь ну су му 136,2 млн. грн.,

кількість вип лат у порівнянні з ана -
логічним періодом 2020 р. збіль ши лась
на 12%, а су ма вип лат � на 30%. 

"У зрос тан ня вип лат за не за ст ра хо -
ва них водіїв до сить знач ний вне сок
зро би ло збіль шен ня за галь ної кіль -
кості ав то мобілів в країні. В період з
2016 по 2020 р. ми ма ли щорічний
приріст кіль кості до го ворів ОСЦПВ в
3�5%. В 2020 р. їх ук ла де но на 18% біль -
ше, ніж в 2016 р. За підсум ка ми 8 міс.

2021 р. кількість до го ворів зрос ла на 8%
до по каз ників відповідно го періоду ми -
ну ло го ро ку. 

В 2020 р. у порівнянні з 2016 р. стра -
хо ви ка ми ОСЦПВ зроб ле но вип лат на
23% біль ше, ніж в 2016 р., то му що лю ди
ста ли більш обізна ни ми що до своїх
прав і частіше звер та ють ся за відшко -
ду ван ням, та стра хові ком панії ста ли
кра ще оп раць о ву ва ти звер нен ня пост -
раж да лих у ДТП. Ли ше за 8 міс. по точ -
но го оро ку зрос тан ня кіль кості вип лат,
зроб ле них стра хо ви ка ми, ста но вить
21% до по каз ників то го ж періоду в ми -
ну ло му році", � ко мен тує ге не раль ний
ди рек тор МТСБУ Во ло ди мир Шев чен -
ко.

"Про те ро зуміння то го, що ди наміка
вип лат за не за ст ра хо ва них водіїв пев -

За 9 місяців 2021 р. МТСБУ сплатило з Фонду захисту
потерпілих 202,3 млн. грн. Загальна кількість виплат склала
5,4 тис. шт. У порівнянні з січнем�вереснем минулого року
кількість виплат зросла на 18,5%, сума виплат � на 32%.

ÌÒÑÁÓ â³äçâ³òóâàëîñü ïðî âèïëàòè ç Ôîíäó
çàõèñòó ïîòåðï³ëèõ çà 9 ì³ñÿö³â 2021 ðîêó



ною мірою відоб ра жає зміну ос нов них
по каз ників рин ку ОСЦПВ, не зни жує
гост ро ту проб ле ма ти ки. Стра хо ви кам,
суспільству та владі не обхідно док лас -
ти зу силь, щоб на на ших до ро гах вза -
галі не бу ло не за без пе че них стра ху -
ван ням транс по рт них за собів. Єди ний
шлях до ць о го � ав то ма тич на віде -
офіксація на яв ності полісу ОСЦПВ, як
це відбу ваєть ся у низці євро пейсь ких
країн", � за я вив він.

Та кож за три квар та ли 2021 р.
збіль ши лась кількість вип лат, зроб ле -
них за водіїв піль го вих ка те горій. В
січні�ве ресні ми ну ло го ро ку во на ста но -
ви ла 0,8 тис. шт., тоді як у той же період
по точ но го ро ку � 1 тис. шт. (зрос тан ня
на 22%). Су ма вип лат та кож збіль ши -
лась на 35,3% і скла ла 36,8 млн. грн. Пи -
то ма ва га вип лат за піль го виків ста но -
вить 19,1% за кількістю та 18,2% за су -
мою вип лат.

"Не що дав но у ро бочій групі при
НБУ по новій ре дакції за ко ну "Про
ОСЦПВ" роз по ча лось об го во рен ня
конк рет них норм та по ло жень за ко -
ноп роєкту. Вже бу ли оз ву чені про по -
зиції що до не обхідності зміни ти підхід
до на дан ня пільг в ОСЦПВ: від по точ -
ної си ту ації, ко ли гро ма дя ни піль го -
вих ка те горій за за ко ном поз бав лені
не обхідності ук ла да ти до говір ОСЦПВ
до та кої, ко ли піль го вик, як і ко жен
ав тов лас ник, по ви нен ма ти поліс, а
йо го вартість бу де ком пен со ва на че -
рез ме ханізм мо не ти зації пільг. Як са -
ме це мо же бу ти ре алізо ва но, ро бо ча
гру па об го во рю ва ти ме найб лиж чим
ча сом".

У перші три квар та ли 2021 р.
МТСБУ вип ла ти ло май же 11,4 млн. грн.
за зо бов'язан ня ми з ОСЦПВ вісь мох
стра хо виків, що виз нані банк ру та ми.
Це на 6,9% мен ше, ніж за ана логічний
період ми ну ло го ро ку.

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 за галь -
но го фон ду МТСБУ на су му 12,9 млн.
грн. Це май же на 140% біль ше, ніж за
ана логічний період 2020 р., що бу ло
вик ли ка но знач ним об ся гом вип лат

по зо бов'язан нях  стра хо вих ком -
паній "Га лиць ка" та "Київ Ре".

Тра диційно мінімаль ни ми за ли ша -
ють ся вип ла ти за невс та нов ле ни ми
транс по рт ни ми за со ба ми (4,3 млн. грн.)
та за ДТП, спри чи нені ав то мобіля ми,
яки ми за во лоділи внаслідок про тип -
рав них дій (0,7 млн. грн.).
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У 2020 році за підсум ка ми ана -
логічно го досліджен ня оцінка бу ла
ниж че, 8,9 балів. Ан ке ту ван ня в те ле -
фон но му фор маті охо пи ло ау ди торію в
150 чо ловік.

"Зво ротній зв'язок із за мов ни ка ми
на ших пос луг до по ма гає Бю ро ста ва ти
мак си маль но клієнто орієнто ва ною ор -
ганізацією. Це од не з го лов них по точ -
них зав дань. Ре гу ляр но дізна ю чись
про дум ку лю дей, які от ри му ють вип -
ла ти від МТСБУ, ми кра ще ро зуміємо
які но вації не обхідно впро ва ди ти як
без по се редньо в нашій ро боті, так на
рин ку ОСАЦВ в ціло му".

Пе ре важ на більшість опи та них (104
лю ди ни) пос та ви ло МТСБУ най ви щу
оцінку в 10 балів, по дя ку вав ши
співробітників Бю ро за до по мо гу. У
МТСБУ відзна ча ють, що впер ше в рам -
ках про ве де но го опи ту ван ня час ти ну за у -
ва жень сто су ва ла ся не мож ли вості по да ти
всі до ку мен ти в елект рон но му виг ляді.

"Лю ди все біль ше пе ре хо дять до он -
лайн�взаємодії та че ка ють, що будь�який
сервіс дос туп ний в циф ровій формі. Такі
відгу ки стра ху валь ників мо ти ву ють нас
швид ше вво ди ти пов ноцінне відда ле не

вре гу лю ван ня стра хо вих подій в ав то -
цивілці", � ка же Во ло ди мир Шев чен ко.
Він заз на чає, що для ць о го тре ба поп ра -
цю ва ти всі дії при вре гу лю ванні з усіма
ус та но ва ми, що бе руть участь в про цесі:
кож на з та ких ус та нов (ме дичні, су дові)
по вин на ма ти мож ливість ви да ти і прий -
ня ти циф ро вий до ку мент.

Час ти на нарікань від одер жу вачів
рег ла ме нт них вип лат сто су ва ла ся су ми
от ри ма но го стра хо во го відшко ду ван ня.
Щорічно в опи ту ванні бю ро чує скар ги на
те, що вип ла та про ве де на не в пов но му об -
сязі, тоб то без ПДВ або з ура ху ван ням
зно су. МТСБУ завж ди ком пен сує ПДВ, як
тіль ки на дані не обхідні до ку мен ти (ра хун -
ки СТО�плат ни ка ць о го по дат ку, де су ма
ре мон ту вка за на з ПДВ).

Не за до во леність вип ла та ми з ура ху -
ван ням зно су зап час тин � бо лю че пи тан ня
стра хо во го за хис ту в Ук раїні, де за
оцінка ми екс пертів, се редній вік ав то пар -
ку ста но вить 19�24 ро ку. То му в ба гать ох
ви пад ках ком пен сації не вис та чає, щоб
відре мон ту ва ти ав то мобіль. Сь о годні
потрібен но вий за кон "Про ОСАЦВ", щоб
зміни ти си ту ацію вип лат із зно сом і
виріши ти ряд інших пи тань, які хви лю -

ють учас ників до рожнь о го ру ху, а це мож -
ли во тіль ки на за ко но дав чо му рівні. Стра -
хо ви ки дав но зап ро по ну ва ли внес ти в но -
вий за ко ноп ро ект нор му про не обхідність
віднов лен ня пош код же ної ма ши ни до то го
ста ну, в яко му во но бу ло до аварії.

Кількість ук ла де них до го ворів
ОСАЦВ в дру го му квар талі 2021 ро ку
скла ла 2,4 млн шт., що на 8,5% біль ше, ніж
за ана логічний період 2020 ро ку. Су ма
стра хо вих премій ста но вить 1,9 млрд грн
(+14,9% до по каз ни ка 2 кв. 2020).

Стра хо ви ки вре гу лю ва ли май же 43
тис. ви мог пост раж да лих в ДТП, за яки ми
зап ла ти ли 862 млн. грн. стра хо во го
відшко ду ван ня. По каз ник кіль кості вре -
гуль о ва них ви мог виріс на 40% в
порівнянні з 2 квар та лом 2020 ро ку, су ми
вип лат зрос ли на 46%.

Для ви мог, вре гуль о ва них в термін
до 365 днів, се редній термін вре гу лю -
ван ня (з да ти ДТП) за шко ду, за -
подіяну май ну, ста но вить 72 дня, що на
три дні біль ше, ніж в 1 кв. 2021 ро ку. В
сис темі пря мо го вре гу лю ван ня се -
редній термін вре гу лю ван ня скла дає
43 дня. Част ка ви мог, вре гуль о ва них в
термін до 60 днів з да ти ДТП, ста но -
вить 52,4%, в термін до 90 днів � 74,1%.

До МТСБУ в 2 квар талі 2021 ро ку
надійшло 280 скарг на дії стра хо вих
ком паній, які за раз є чле на ми Бю ро.
Заз на че ний по каз ник май же в два ра -
зи ниж че за по каз ник по пе реднь о го
квар та лу � 570 скарг.

Загальна оцінка задоволеності процедурою врегулювання
згідно опитування постраждалих в ДТП, які отримували
відшкодування з гарантійних фондів Бюро, склала 9,2 бали
за 10�бальною шкалою.
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Національ ний банк Ук раїни роз ро -
бив кон цепції з по бу до ви сис тем кор -
по ра тив но го уп равління, уп равління
ри зи ка ми, внутрішнь о го конт ро лю в
не банківсь ких фінан со вих ус та но вах і
не банківсь ких фінан со вих гру пах.

Ос нов на ме та кон цепції � предс та -
ви ти ба чен ня НБУ що до по си лен ня
стійкості не банківсь ко го фінан со во го
та стра хо во го сек то ра шля хом пос ту -
по во го пе ре хо ду до ви щих стан дартів
кор по ра тив но го уп равління, уп -
равління ри зи ка ми та внутрішнь о го
конт ро лю. Їх до оп ра цю ван ня, а та кож
по даль шу транс фор мацію в відповідні
ак ти ре гу ля тор тра диційно пла нує
здійсни ти в тісній співпраці з рин ком.

Для Національ но го бан ку важ ли во
от ри му ва ти до дат ко ву інфор мацію від
учас ників рин ку не банківсь ких фін -
пос луг і ро зуміти кри тичні пи тан ня
по бу до ви заз на че них сис тем.

Зав дя ки кон цепціям ри нок сфор -
мує як об'єктивні очіку ван ня що до
май бутнь о го ре гу лю ван ня, так і от ри -
має біль ше ча су для імпле мен тації ви -
мог ре гу ля то ра у внутрішніх до ку -
мен тах. Так, пер ший етап ре алізації

кон цепцій � роз роб ка про тя гом 2021
ро ку відповідних актів НБУ � пла -
нуєть ся як проміжний етап пе ред
всту пом в си лу клю чо вих га лу зе вих
за ко ноп ро ектів "Про стра ху ван ня",
"Про кре дитні спілки", "Про фінан сові
пос лу ги та фінан сові ком панії".

Відповідно до ре дакції цих за ко -
ноп ро ектів, опубліко ва них на сайті
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, во ни на бе -
руть чин ності че рез два ро ки після
прий нят тя пар ла мен том. Про тя гом
нас туп но го ета пу ви мо ги актів

Національ но го бан ку бу дуть при ве -
дені у відповідність до но во го за ко но -
да в ства. От же, не банківські фінан сові
ус та но ви та стра хо ви ки бу дуть за лу -
ча ти ся до кож но го з етапів роз роб ки
актів ре гу ля то ра і змо жуть пос ту по во
адап ту ва ти ся до но вих ви мог.

Кон цепції з по бу до ви сис тем кор -
по ра тив но го уп равління містять по ло -
жен ня, які наб ли зять ре гу ля тор ну ба -
зу до євро пейсь ко го за ко но да в ства та
кра щих світо вих прак тик.

ÍÁÓ ðîçðîáèâ êîíöåïö³¿ ç êîðïîðàòèâíîãî
óïðàâë³ííÿ òà âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ çà
ðèçèêàìè ñòðàõîâèê³â
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До су до вим розсліду ван ням вста нов -
ле но, що по терпілий пра цю вав конт ра -
ген том стра хо вої ком панії і зай мав ся
ук ла дан ням від її імені полісів ОСАЦВ.

При здійсненні агентсь кої діяль -
ності у по терпіло го ви ни ка ла за бор го -
ваність пе ред стра хо вою ком панією, в
зв'яз ку з чим між по терпілим і
керівни ком підрозділу стра хо вої ком -
панії ви ник конфлікт і су пе реч ка про
су му за бор го ва ності, яка за підра хун -
ка ми по терпіло го ста но ви ла 62 тис.
грн, а за роз ра хун ка ми керівни ка
підрозділу � близь ко 130 тис. грн.

Керівник підрозділу не став вирі -
шу ва ти су пе реч ку про су му за бор го -
ва ності в ус та нов ле но му за ко ном по -
ряд ку, а прий няв рішен ня при му си ти
по терпіло го до ви ко нан ня зо бов'язань
з пог ро за ми на силь ства над ним. З
цією ме тою в лю то му 2021 ро ку він
звер нув ся до знайо мо го ад во ка та,
який за лу чив ще чо тирь ох осіб.

Учас ни ки гру пи сис те ма тич но в

період з лю то го по ли пень 2021 ро ку ви -
ма га ли від по терпіло го по вер нен ня бор -
гу. Пог ро зи на силь ством і ви мо ги про пе -
ре да чу коштів над хо ди ли на те ле фон
по терпіло го, а та кож при без по се редній
зустрічі, в ході якої по терпіло му бу ли
на не сені тілесні уш код жен ня.

Нез ва жа ю чи на зас то су ван ня на -
силь ства і сис те ма тичні пог ро зи з бо ку
учас ників зло чин ної гру пи, по бо ю ючись

за своє жит тя і здо ров'я, по терпілий в
травні і липні 2021 ро ку пе ре ра ху вав на
ра ху нок стра хо вої ком панії гро шові
кош ти в сумі 30 тис. грн і 33 тис грн
відповідно.

За раз учас ни кам гру пи повідом ле но
про підоз ру у вчи ненні зло чи ну, а та кож
до су ду нап рав ле но кло по тан ня про об -
ран ня за побіжно го за хо ду у виг ляді ут -
ри ман ня під вар тою. 

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà âèêðèëà çëî÷èíö³â, ÿê³
âèìàãàëè â³ä ñòðàõîâîãî àãåíòà 130 òèñ. ãðí
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Екс пер ти стра хо во го рин ку вва жа -
ють, що та кий ре зуль тат по ка зує хо ро -
шу ступінь дос туп ності циф ро вих стра -
хо вих сервісів і зрос тан ня рівня довіри
до них у гро ма дян. Перш за все мо ва йде
про ОСАЦВ, що є найбіль шим соціаль -
ним про ек том і має найбіль ший по -
тенціал для циф ровізації. Умов но циф -
ровізацію стра хо вої га лузі слід поділя ти
на два най важ ливіші нап рям ки, ко жен з
яких роз ви ваєть ся в своєму темпі.

Пер ший нап ря мок � це пе рек лад
існу ю чих бізнес�про цесів в циф ро вий
фор мат. Тут ОСАЦВ адап туєть ся
дійсно швид ко, од нак при та ко му пе ре -
ході до циф ро вих інстру ментів, навіть
струк ту ра ка налів про дажів за ли -
шаєть ся незмінною. Ав то цивілка стає
все зручніше для клієнтів, ад же їм як
мінімум, не потрібно спо чат ку біга ти в
по шу ках точ ки про дажів полісів, де ще

мо же і бланків в на яв ності не опи ни ти -
ся, а після ще й во зи ти цей бланк з со -
бою для мож ли во го пред'яв лен ня
поліції. На ба га то зручніше офор ми ти
поліс си дя чи у се бе вдо ма на ди вані та
ма ти мож ливість пред'яви ти бланк пря -
мо з ек ра ну те ле фо ну.

Дру гий нап ря мок циф ровізації �
якісна зміна бізнес�про цесів, про -
дуктів і сервісів з ви ко рис тан ням циф -
ро вих тех но логій. Сь о годні циф рові
інстру мен ти доз во ля ють стра хо ви кам
ро би ти те, що раніше бу ло прос то не -
мож ли вим. Нап рик лад, мо ва йде про
стра ху ван ня на базі ко рис ту ван ня або
елект рон ний до ку мен то обіг. Ось тут є
ве ли чез ний простір для по даль шої ро -
бо ти і поліпшен ня клієнтсь ко го
досвіду. Для по чат ку потрібно
повністю оциф ру ва ти про цес вре гу лю -
ван ня збитків по ОСАЦВ, вклю ча ю чи

по да чу за я ви про зби ток, збір і на дан -
ня стра хо ви ку підтве рд жу ю чих обс та -
вин події, всі мож ливі уз год жен ня і,
на решті, от ри ман ня відшко ду ван ня,
будь то в на ту ральній або гро шовій
формі. Дру гий важ ли вий блок � це по -
даль ша спра вж ня індивіду алізація
рин ку ав то цивілки, мож ли ва з ви ко -
рис тан ням те ле ма ти ки, що до по ма гає
оціню ва ти ри зи ко ваність конк рет но го
водія, а не ав то мобіля.

В май бутнь о му ОСАЦВ цілком мо -
же ста ти найбільш циф ро вим ви дом
стра ху ван ня. Йо го ма совість і знач ний
об сяг у гро шо во му ви ра женні зачіпа ють
інте ре си ве ли чез ної кіль кості клієнтів,
які бу дуть ду же раді поліпшен ню умов
взаємодії зі стра хо ви ми ком паніями.
Крім то го, вже за раз ефект зас то су ван -
ня пе ре до вих тех но логій в ОСАЦВ зав -
дя ки масш та бу найбільш ви ра же ний і
на оч ний. На решті, об сяг гро шо вих
коштів, що обер та ють ся на ць о му рин -
ку, цілком дос татній для здійснен ня
знач них інвес тицій в тех но логічні
інстру мен ти.

Сь о годні ос новні об ме жен ня в час -
тині циф ровізації ОСАЦВ ле жать,
скоріше, не в тех но логічній, а су то в
адміністра тивній сфері. Тех но логії, що
доз во ля ють поліпши ти клієнтсь кий
досвід і підви щи ти ко ристь і ефек -
тивність ць о го і інших видів стра ху ван -
ня, го тові і че ка ють своїх за мов ників і
ко рис ту вачів.

Àâòîöèâ³ëêà ìîæå ñòàòè íàéá³ëüø öèôðîâèì
âèäîì ñòðàõóâàííÿ. Äâà íàïðÿìêè ðîçâèòêó
В 2021 році найбільшою популярністю у страхувальників
користувалися такі онлайн�послуги: укладення нових
договорів страхування або продовження діючих (51%),
врегулювання онлайн без візиту в офіс (29%) і віддалене
напрямок заяву про страховий випадок (25%). Такі дані
отримали страховики в ході опитування для розрахунку
Індексу Цифрового застрахованого за підсумками
півріччя 2021 року, який показав зростання на 1 пп (з 43%
до 44%), в порівнянні з першим півріччям того ж року.

За раз у піль го виків прос то не має
полісів ОСАЦВ, і це не дає мож ли -
вості навіть про а налізу ва ти точ но си -
ту ацію. За оцінка ми Мо тор но го бю ро,
тіль ки учас ників бойо вих дій і
прирівня них до них в Ук раїні вже

біль ше півмільйо на.
Важ ли во зро би ти так, щоб ав тов -

лас ник�піль го вик був за без пе че ний
полісом. За існу ю чи ми нор ма ми за ко -
ну про ОСАЦВ, як що ав тов лас -
ник�піль го вик став по терпілим в

ДТП, де ви ну ват цем був ав тов лас ник
без поліса, то дер жа ва не не се зо -
бов'язань за нь о го.

Як що піль го вик � ви ну ва тець
ДТП, за нь о го зап ла тить МТСБУ, а
як що він � по терпілий, то пи тан ня, як
відре мон ту ва ти ав то мобіль, ля га ють
на йо го плечі, оскіль ки у нь о го не має
поліса ав то цивілки, а вип ла ти за не -
за ст ра хо ва них ви ну ватців здійсню -
ють ся тіль ки при на яв ності чин но го
поліса у пост раж да лої сто ро ни.

На га даємо, що пoліc cтpaxoву ван -
ня ав то цивіль ної відповідаль ності
мoжуть oфopмля ти нe усі aвтo -
мoбіліcти.

Â Óêðà¿í³ ìîæóòü çì³íèòè ìåõàí³çì ñòðàõóâàííÿ
ï³ëüãîâèê³â ïî ÎÑÀÖÂ. ßê öå áóäå? 
Нова ідея полягає в тому, що людина, яка законодавчо має
право на пільгу, зможе реалізувати її через механізм
звернення до будь�якої страхової компанії для отримання
безкоштовного поліса на своє авто. Якщо з його вини
станеться ДТП, то страховику суму виплати компенсує
МТСБУ.



За да ни ми півріччя 2021 ро ку
рівень стра хо вих вип лат при вре гу -
лю ванні збитків в ДТП за учас тю
таксі пе ре ви щив 160%. Де які так сис -
ти їздять без ав то цивілки, став ля чи
під заг ро зу інших ав то мобілістів, ад -
же в разі ви ник нен ня аварійної си -
ту ації з ви ни ма ши ни без стра хо во го
поліса, пост раж да ла сто ро на не змо -
же от ри ма ти відшко ду ван ня збитків.

На дум ку стра хо виків, оцінка та
удос ко на лен ня сис те ми підго тов ки
та до пус ку водіїв таксі до ро бо ти, а
та кож зни жен ня рівня аварійності �
пи тан ня біль ше до за ко но давців і ре -
гу ля то ру, аг ре га торів таксі та влас -
ників ав то парків, фахівців з підго -
тов ки водіїв, ніж до стра хо вих ком -
паній.

Звісно ж, що перш за все
потрібно вво ди ти більш жорсткий
конт роль до пус ку до ке ру ван ня
транс по рт ним за со бом. До пус ка ти до
ро бо ти в таксі тіль ки водіїв з пев ним
ста жем � при чо му підтве рд же ним, а

не тіль ки на підставі да ти ви дачі
посвідчен ня водія.

Мож ли во, так сис ти по винні ре гу -
ляр но зда ва ти тес ти, що підтве рд -
жу ють їх профп ри датність, в то му
числі на знан ня міста, де во ни
їздять, і знан ня мо ви, як що так сист
приїхав з іншої країни. Та кож
потрібно ре гу ляр но тес ту ва ти водіїв
на знан ня пра вил до рожнь о го ру ху.
Тоб то лю ди на, яка ба жає пра цю ва ти
так сис том, по вин на от ри ма ти
відповідний сер тифікат, перш ніж
сісти за кер мо таксі і бра ти
відповідальність за па са жирів. Є
країни, де так сис там ви да ють
ліцензії. Втім, в епо ху сервісів таксі
(Uber, Uklon, Bolt) ця ви мо га мо же
виг ля да ти ар хаїчною.

Для парків юри дич них осіб не -
обхідна обов'яз ко ва ме дич на пе -
ревірка водія пе ред виїздом і об ме -
жен ня за ча сом пе ре бу ван ня за кер -
мом. Як що це при ват ний так сист, то
мож ли во вар то ввес ти ви мо гу до об -

лад нан ня транс по рт но го за со бу та -
хог ра фа ми або інши ми подібни ми
прист ро я ми і бло ку ва ти дос туп до
за мов лень після закінчен ня пев но го
ча су. Тут важ ли ву роль по винні гра -
ти аг ре га то ри таксі, які пра цю ють з
ве ли ким об ся гом да них.

Важ ли во ро зуміти, що як що самі
так со пар ки не бу дуть зацікав лені в
зни женні збит ко вості, то си ту ація не
змінить ся. Зно ву ж важ ли ву роль
тут ма ють відігра ва ти аг ре га то ри,
які по ки вис ту па ють ли ше в ролі
лідо ге не ра торів, от ри му ю чи за це
комісійні, які оп ла чу ють ся з за -
робітку так систів. Че рез це так сис ти
йдуть на значні пе ре роб ки і втом лю -
ють ся, що ве де до підви щен ня
аварійності.

Ок ре мо, ймовірно, потрібно
вирішу ва ти пи тан ня на за ко но дав -
чо му рівні, вво дя чи якісь об ме жен ня
по вип ла тах стра хо во го відшко ду -
ван ня, нап рик лад, збіль ше ну фран -
ши зу. Це мо же до дат ко во сти му лю -
ва ти водіїв до аку ратнішо го водіння і
приз ве де до зни жен ня вип лат, а зна -
чить, змен шен ня збит ко вості стра -
ху ван ня таксі для стра хо вих ком -
паній, і по пе ре дить по даль ше підви -
щен ня вар тості полісів ОСАЦВ для
так систів. Потрібен комп лекс за -
ходів, але без підви щен ня та рифів
не обійти ся. 

Проблема таксі, як найбільш високоаварійного виду
транспорту на дорогах, є однією з найбільш нагальних 
у сфері обов'язкового страхування автоцивільної 
відпові дальності. З огляду на високу аварійність 
даний вид транспорту є максимально збитковим 
для страхових компаній.
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Що та ке стра хо ве бро ке р ство і для
чо го во но потрібне ук раїнсь ко му стра -
хо во му рин ку?

Стра хо ве бро ке р ство це � су -
купність стра хо вих та пе ре ст ра хо вих
бро керів, які здійсню ють вик люч ний
вид фінан со вої діяль ності на стра хо во -
му рин ку і на да ють бро керські пос лу ги
у стра ху ванні та пе ре ст ра ху ванні.

Стра хо ве бро ке р ство є ду же важ ли -
вим та єди ним про фесійним учас ни ком
стра хо во го рин ку, якій предс тав ляє
одер жу вачів, у т.ч. спо жи вачів стра хо -
вих пос луг та сприяє за хис ту їх прав у
взаємовідно си нах зі стра хо ви ка ми.    

Які ос новні зав дан ня ви ко нує стра -
хо ве бро ке р ство на стра хо во му рин ку?

Ос нов ни ми зав дан ня ми, які ви ко -
нує стра хо ве бро ке р ство на стра хо -
во му рин ку є: 

� про фесійне предс тав лен ня одер -
жу вачів, у т.ч. спо жи вачів стра хо вих
пос луг на стра хо во му рин ку та спри ян -
ня за хис ту їх прав та за кон них інте -
ресів під час от ри ман ня ни ми цих пос -
луг;

� на дан ня про фесійних кон суль -
тацій сто сов но діючо го стра хо во го
за ко но да в ства, умов стра ху ван ня,
стра хо вих та пе ре ст ра хо вих пос луг

та їх на да вачів; 
� аналіз ста ну ринків стра ху ван ня

та пе ре ст ра ху ван ня для з'ясу ван ня
якості та без печ ності, про по нуємих
стра хо ви ка ми та пе ре ст ра хо ви ка ми
пос луг, а та кож стан пла то сп ро мож -
ності їх на да вачів;   

� вив чен ня про по зицій стра хо виків
що до стра хо вих про дуктів та прог рам
стра ху ван ня на ок ре мих ри ках стра хо -
вих та пе ре ст ра хо вих пос луг;

� ор ганізація та про ве ден ня ри -
зик�ме не дж мен ту для ре алізації прог -
рам стра ху ван ня та пе ре ст ра ху ван ня;

� ор ганізація та про ве ден ня кон -
курсів (тен дерів) для за куп ки стра хо -
вих пос луг, у т.ч. за дер жавні бюд жетні
кош ти;

� уз год жен ня зі стра хо ви ком умов
стра ху ван ня та проєкту до го во ру стра -
ху ван ня;

� ук ла дан ня від сво го імені, в інте ре -
сах клієнта до го во ру стра ху ван ня та
суп ровід під час усь о го стро ку йо го дії;

� вре гу лю ван ня збитків клієнта зі
стра хо ви ком, у разі нас тан ня стра хо во -
го ви пад ку як у до су до во му та і су до во -
му по ряд ку;

� підго тов ка та ре алізація умов пе -
ре ук ла дан ня діючо го до го во ру стра ху -
ван ня на но вий строк.        

Історія ви ник нен ня стра хо во го
бро ке р ства у світі та в Ук раїні

Після фор му ван ня су час но го стра -
хо во го рин ку у ХІХ столітті, ко ли у
стра хо виків з'яв ля ють ся для оцінки
прий нят тя ри зиків їх про фесійні
предс тав ни ки як ан де рай те ри, ви ни -
кає не обхідність на дан ня інфор мації
про об'єкт стра ху ван ня та йо го ри зиків
на про фесійно му рівні. На підставі ць о -
го, в біль шості із ко лишніх працівників
стра хо вих ком паній, з'яв ляєть ся но вий
про фесійний учас ник стра хо во го рин -
ку, якій діє від сво го імені, в інте ре сах
осо би яка от ри мує стра хо вий за хист,
під наз вою стра хо вий бро кер
(Insurance broker). 

Найбільш ак тив ним цей про цес
здійснюєть ся в Англії у другій по ло -
вині ХІХ століття на рин ку Ллой да
(Lloyd's market)  ан де рай те ри син ди -
катів яко го, взаємодіють вик люч но зі
стра хо ви ми бро ке ра ми за реєстро ва -
ни ми на ць о му спеціалізо ва но му рин ку
стра ху ван ня (The Lloyd's broker).

В Ук раїні стра хові бро ке ри ви ни -
ка ють після прий нят тя 10.05.1993 ро ку
Дек ре ту Кабіне ту Міністрів Ук раїни
"Про стра ху ван ня", в яко му нор ми
ст.14 "Стра хові агенті і стра хові бро ке -
ри", на да ли виз на чен ня стра хо во го
бро ке ра та зо бов'язу ва ли йо го за -
реєстру ва ти свою підприємниць ку
діяльність.

У другій по ло вині 90�х років ми ну -
ло го століття, ви ни ка ють перші ком -
панії, які заз на ча ють, що во ни є стра -
хо ви ми бро ке ра ми та на да ють бро -
керські пос лу ги на стра хо во му рин ку.
Але дер жав на реєстрація та ких бро -
керсь ких ком паній та стра хо вих бро -
керів фізич них осіб�підприємців, роз -
по ча ла ся ли ше у 2000 році з ут во рен -
ням Дер жав но го реєстру стра хо вих та
пе ре ст ра хо вих бро керів. 

14.03.2000 ро ку впер ше бу ли за -
реєстро вані чо тир над цять стра хо вих
та пе ре ст ра хо вих бро керів, з яких за -
раз за ли ши ло ся чо ти ри. Пе ре важ на
більшість за реєстро ва них стра хо вих
та пе ре ст ра хо вих бро керів, це юри -
дичні осо би як то ва ри ст ва з об ме же -
ною відповідальність, які зна хо дять ся
у місті Києві. На 24.08.2021 ро ку згідно
реєстру кількість за реєстро ва них в
Ук раїні стра хо вих та пе ре ст ра хо вих
бро керів скла дає � 60, з яких юри дич -
них осіб � 50, фізич них�осіб
підприємців � 1, предс тав ни цт ва іно -
зем них стра хо вих та пе ре ст ра хо вих
бро керів � 9.    

Ñòðàõîâ³ áðîêåðè

×îìó âàæëèâå òà ïîòð³áíå ñòðàõîâå áðîêåðñòâî
â Óêðà¿í³?

Âàñèëü Äàðêîâ, còðàõîâèé áðîêåð ç 1997 ðîêó
Åêñïåðò ç ïèòàíü áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñòðàõóâàíí³



Яким чи ном функціонує ри нок бро -
керсь ких пос луг у стра ху ванні та пе ре ст -
ра ху ванні як ду же важ ли ва скла до ва
стра хо во го рин ку?

Ри нок бро керсь ких пос луг у стра ху -
ванні та пе ре ст ра ху ванні є важ ли вою
скла до вою стра хо во го рин ку, яка за без пе -
чує на дан ня ць о го вик люч но го ви ду, у т.ч.
фінан со вих пос луг, а та кож є рин ко вим
ком по нен том у сис темі за хис ту прав та за -
кон них інте ресів йо го спо жи вачів. 

Відповідно до норм ст.15 За ко ну Ук -
раїни "Про стра ху ван ня" стра хові бро -
ке ри на да ють нас тупні бро керські пос -
лу ги на стра хо во му рин ку:

� кон суль ту ван ня; 
� екс пе рт но�інфор маційні пос лу ги; 
� ро бо ту, пов'яза ну з підго тов кою, ук -

ла дан ням та ви ко нан ням (суп ро во дом) до -
го ворів стра ху ван ня (пе ре ст ра ху ван ня); 

� вре гу лю ван ня збитків у час тині
одер жан ня та пе ре ра ху ван ня стра хо вих
пла тежів, стра хо вих вип лат та стра хо -
вих відшко ду вань за уго дою відповідно із
стра ху валь ни ком або пе ре ст ра ху валь ни -
ком.

Упов но ва же ний ор ган з пи тань ре гу -
лю ван ня стра хо вої та пов'яза ною з нею
діяль ності, яким на да ний час є
Національ ний банк Ук раїни, мо же вста -
нов лю ва ти пе релік інших бро керсь ких
пос луг у стра ху ванні та пе ре ст ра ху ванні.
Ви хо дя чи із за ко но дав чо го за без пе чен ня
функціюван ня мит ниці, де Мит ний ко -
декс Ук раїни ство рює спри ят ливі умо ви
для роз вит ку мит но го бро ке р ства, що
знач но збіль ши ло їх кількість, бу ло б ко -
рис ним Національ ним бан ком Ук раїни
до да ти у пе релік бро керсь ких пос луг, та -
ку вик люч ну бро керсь ку пос лу гу як � ор -
ганізація та про ве ден ня кон курсів (тен -
дерів) із за купівлі стра хо вих пос луг, у т.ч.
за бюд жетні кош ти.

З чо го скла даєть ся за ко но дав че за -
без пе чен ня функціону ван ня рин ку  бро -
керсь ких пос луг у стра ху ванні та пе ре ст -
ра ху ванні?

На сь о годнішній день за ко но дав че за -
без пе чен ня бро керсь кої діяль ності у стра -
ху ванні та пе ре ст ра ху ванні скла даєть ся з
спеціаль них за конів "Про фінан сові пос -
лу ги та дер жав но го ре гу лю ван ня ринків
фінан со вих пос луг" та "Про стра ху ван ня";
зас тарілої Пос та но ви КМУ від 18.12.1996
ро ку №1523 "Про по ря док про вад жен ня
діяль ності стра хо ви ми по се ред ни ка ми",
Роз по ряд жень не існу ю чих Держфінпос -
луг та Нац комфінпос луг що до дер жав ної
реєстрації, звітності та нав чан ня стра хо -
вих бро керів, які є нор ма тив но�пра во ви ми
ак та ми та час ти ною діючо го за ко но да в -
ства Ук раїни.

На да ний час, Національ ним бан ком
Ук раїни підго тов ле ний про ект Пос та но ви

НБУ, яким зат ве рд жуєть ся По ло жен -
ня про реєстрацію стра хо вих та пе ре -
ст ра хо вих бро керів та умо ви про вад -
жен ня по се ред ниць кої діяль ності у
сфері стра ху ван ня…"

Я вва жаю, що  роз роб ни ки цих про -
ектів ре гу ля тор них актів, по ру ши ли нор -
ми ст.4 та ст.8 За ко ну Ук раїни "Про за са ди
дер жав ної ре гу ля тор ної політи ки у сфері
гос по дарсь кої діяль ності", відповідно до
яких вста нов люєть ся прин ци пи дер жав -
ної ре гу ля тор ної політи ки та  по ря док
підго тов ки аналізу ре гу ля тор но го впли ву.
Наслідком цих по ру шень ста ло неп ро вис -
ле виз на чен ня сис тем них проб лем, які за -
ва жа ють роз вит ку стра хо во го бро ке р ства
в Ук раїні та прог но зу наслідків прий нят тя
цих проєктів ре гу ля тор них актів.  У разі їх
прий нят тя во ни не бу дуть час ти ною за ко -
но да в ства Ук раїни, а то му не є обов'яз ко -
ви ми для ви ко нан ня.

Не обхідність ство рен ня про фесій
"стра хо вий бро кер"  та "пе ре ст ра хо вий
бро кер 

Ду же важ ли вою сис тем ною проб ле -
мою, яка за ва жає роз вит ку стра хо во го
бро ке р ства в Ук раїні є відсутність про -
фесій "стра хо вий бро кер" та "пе ре ст ра хо -
вий бро кер", ство рен ня яких на да ло б
знач ний повш тух у роз пов сюд жені та ких
про фесій на стра хо во му рин ку в Ук раїні.  

На явність та кої про фесії пе ред ба чає
от ри ман ня ви со кок валіфіко ва ною фізич -
ною осо бою під час про фесійно го нав чан ня
знань та на ви чок для от ри ман ня сер -
тифіка та, якій доз во ляє пра цю ва ти або
стра хо вим бро ке ром фізич ною осо -
бою�підприємцем, або у складі суб'єкта
стра хо во го бро ке р ства.  

Хто є суб'єкта ми стра хо во го бро ке р -
ства та яким до дат ко вим ви мо гам во ни
по винні відповіда ти?

Суб'єкта ми стра хо во го бро ке р ства є
фізичні особі�підприємці або юри дичні
осо би, які у вста нов ле но му по ряд ку за -
реєстру ва ли ся у Дер жав но му реєстрі
стра хо вих та пе ре ст ра хо вих бро керів. Я
та кож вва жаю, що во ни окрім діючих ви -
мог відповідно до норм ст.15 За ко ну Ук -
раїни "Про стра ху ван ня", по винні ще
відповіда ти  нас туп ним ви мо гам: 

� на явність член ства в об'єднанні учас -
ників рин ку бро керсь ких пос луг у стра ху -
ванні та пе ре ст ра ху ванні;

� на явність у складі  суб'єкта стра хо во -
го бро ке р ства юри дич ної осо би не менш
трь ох стра хо вих (пе ре ст ра хо вих) бро -
керів, які ма ють діючий бро керсь кий сер -
тифікат. 

Яка роль стра хо во го бро ке р ства в сис -
темі за хис ту прав та за кон них інте ресів
спо жи вачів стра хо во го рин ку?

Стра хо ве бро ке р ство є єди ним учас ни -
ком стра хо во го рин ку, які на про фесійно -
му рівні предс тав ляє інте ре си на да вачів
стра хо вих пос луг та сприяє за хис ту їх
прав.

В сис темі за хис ту прав та за кон них
інте ресів спо жи вачів стра хо вих пос -
луг, стра хо ве бро ке р ство є важ -
ливішим ком по нен том скла до вої "Рин -
ко ве спри ян ня за хис ту прав та за кон -
них інте ресів спо жи вачів". Са ме стра -
хо ве бро ке р ство ви ко нує од ну з
соціаль но�важ ли вих функції стра ху -
ван ня під час от ри ман ня стра хо во го за -
хис ту лю ди ною та бізне сом.   

Що потрібно зро би ти для по даль -
шої роз бу до ви і роз вит ку рин ку бро -
керсь ких пос луг у стра ху ванні та пе -
ре ст ра ху ванні в Ук раїні?

Дер жав на політи ка сто сов но  роз -
бу до ви і роз вит ку рин ку бро керсь ких
пос луг у стра ху ванні та пе ре ст ра ху -
ванні в Ук раїні, по вин на вклю ча ти
нас тупні за хо ди:

1. Роз роб ка, ши ро ке об го во рен ня та
прий нят тя на дер жав но му рівні Прог -
ра ми роз вит ку стра хо во го бро ке р ства в
Ук раїні та спеціаль но го ЗУ "Про стра -
хо ве бро ке р ство в Ук раїні".

2. Об'єднан ня зу силь усіх суб'єктів
стра хо во го бро ке р ства в Ук раїні та
ство рен ня влас ної ор ганізаційної та
інфор маційної плат фор ми для спіль ної
взаємодії за ра ди роз бу до ви су час но го,
при бут ко во го та без печ но го рин ку бро -
керсь ких пос луг у стра ху ванні та пе ре -
ст ра ху ванні.

3. Роз роб ка, ши ро ке об го во рен ня та
прий нят тя єди ної Ме то до логії на дан ня
бро керсь ких пос луг у стра ху ванні та
пе ре ст ра ху ванні та на її підставі прий -
нят тя рин ко во го стан дар ту на дан ня та -
ких пос луг на стра хо во му рин ку в Ук -
раїні. 

4. Спри ян ня та участь у ство ренні
про фесій "стра хо вий бро кер" та "пе ре -
ст ра хо вий бро кер", а та кож уч бо во го
зак ла ду з їх про фесійної підго тов ки.

Які перс пек ти ви стра хо во го бро ке -
р ства в Ук раїні та що потрібно зро би -
ти для йо го роз вит ку?

На пре ве ликій жаль, перс пек ти ви
роз вит ку стра хо во го бро ке р ства мо -
жуть бу ти ду же не га тив ни ми, як що
дер жавні ор га ни, які відповіда ють за
за ко но дав че за без пе чен ня рин ку бро -
керсь ких пос луг у стра ху ванні та пе ре -
ст ра ху ванні, а та кож учас ни ки стра хо -
во го рин ку не зро зуміють, що на явність
ефек тив но го та роз ви ну то го стра хо во -
го бро ке р ства є обов'яз ко ви ми підста -
ва ми по даль шо го роз вит ку стра хо во го
рин ку в ціло му. 
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Для ць о го Нацбанк опубліку вав про ект
пос та но ви "Про зат ве рд жен ня По ло жен -
ня про реєстрацію стра хо вих та пе ре ст ра -
хо вих бро керів і умо ви здійснен ня по се -
ред ниць кої діяль ності у сфері стра ху ван -
ня та про вне сен ня змін до де я ких нор ма -
тив но�пра во вих актів НБУ", роз роб ле ної
на ви ко нан ня ви мог За ко ну Ук раїни "Про
стра ху ван ня".

По ло жен ня про реєстрацію бро керів і
умо ви здійснен ня по се ред ниць кої діяль -
ності у сфері стра ху ван ня та пе ре ст ра ху -
ван ня суттєво удос ко на лює про це ду ри ре -
гу лю ван ня по се ред ниць кої діяль ності в
сфері стра ху ван ня і пе ре ст ра ху ван ня,
виз на ча ю чи:

� по ря док реєстрації стра хо вих і пе ре -
ст ра ху валь них бро керів�ре зи дентів;

� по ря док повідом лен ня бро ке ра -
ми�не ре зи ден та ми, вклю ча ю чи постійні
предс тав ни цт ва та ких бро керів, про намір
здійсню ва ти діяльність на те ри торії Ук -
раїни;

� пе релік по се ред ниць ких пос луг у
стра ху ванні та пе ре ст ра ху ванні;

� ви мо ги до про фесійної при дат ності
бро керів�ре зи дентів, які є фізич ни ми осо ба -
ми�підприємця ми, керівників бро керів�ре -
зи дентів, що є юри дич ни ми осо ба ми;

� по ря док і ви мо ги здійснен ня по се ред -
ниць кої діяль ності з ук ла дан ня до го ворів
стра ху ван ня (пе ре ст ра ху ван ня) зі стра хо -
ви ка ми�не ре зи ден та ми;

� по ря док при пи нен ня про вад жен ня
по се ред ниць кої діяль ності стра хо во го та
пе ре ст ра хо во го бро ке ра стра ху ван ня і пе -

ре ст ра ху ван ня.
По ло жен ня, вне сені на гро мадсь ке об -

го во рен ня, виз на ча ють про це ду ру здій -
снен ня Нац бан ком наг ля ду за по се ред -
ниць кою діяльністю в сфері стра ху ван ня і
пе ре ст ра ху ван ня. На га даємо, Національ -
ний банк відповідно до пов но ва жень, виз -
на че них за ко ном, ве де Дер жав ний реєстр
стра хо вих та пе ре ст ра хо вих бро керів і пе -
релік повідом лень стра хо вих і пе ре ст ра -
ху валь них бро керів�не ре зи дентів.

Та кож до ку мен том пе ред ба чаєть ся
зо бов'язан ня бро керів, вклю че них до
реєстру, повідом ля ти НБУ про приз на -
чен ня керівників і про ход жен ня ни ми
нав чан ня. Здійсню ючи діяльність, такі
бро ке ри по винні ма ти влас ний
веб�сайт, а бро ке ри юри дичні осо би зо -
бов'язані ма ти ок ремі по точні ра хун ки
в банківсь ких ус та но вах для здійснен -
ня своєї гос по дарсь кої діяль ності і для
здійснен ня опе рацій із стра ху валь ни -
ка ми (пе ре ст ра хо ви ка ми). По ло жен ням
ска со вуєть ся зо бов'язан ня бро керів по -
да ва ти звітність до НБУ. 

ÍÁÓ ïëàíóº ââåñòè íîâ³ âèìîãè äî ä³ÿëüíîñò³
ñòðàõîâèõ ïîñåðåäíèê³â òà áðîêåð³â â Óêðà¿í³
Національний банк України пропонує для обговорення нові
вимоги до діяльності страхових посередників. Йдеться про
особливості їх реєстрації та здійснення посередницької
діяльності у сфері страхування (перестрахування). 

Кабінет Міністрів підтри мав по дан -
ня до Вер хов ної Ра ди про ек ту за ко ну
"Про еко логічне стра ху ван ня", що пе ред -
ба чає ство рен ня Бю ро еко логічно го стра -
ху ван ня, яке по вин но бу ти юри дич ною
осо бою і ут ри му ва ти ся за ра ху нок
коштів стра хо виків.

Згідно із за ко ноп ро ек том, бю ро є са мо -
ре гулівною ор ганізацією і мо же вста нов -
лю ва ти для своїх членів пра ви ла і умо ви
здійснен ня еко логічно го стра ху ван ня.
Вступ ний га рантійний вне сок в пер ший
рік діяль ності бю ро ста но вить 2 млн грн.
По дальші внес ки вста нов лю ють ся за галь -
ни ми збо ра ми членів бю ро за по год жен -
ням з ко ор ди наційною ра дою, але не мо -
жуть бу ти мен ше EUR100 тис.

Згідно із за ко ноп ро ек том, еко логічне
стра ху ван ня � це стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності за шко ду, за подіяну дер -
жаві, жит тю, здо ров'ю та май ну фізич них
і юри дич них осіб, фізич них
осіб�підприємців в ре зуль таті по ру шен ня
за ко но да в ства про охо ро ну нав ко лишнь о -
го при род но го се ре до ви ща. До говір еко -
логічно го стра ху ван ня � уго да між стра ху -
валь ни ком і стра хо ви ком�чле ном бю ро,
відповідно до якої стра хо вик зо бов'язуєть -
ся і в разі нас тан ня стра хо во го ви пад ку
здійснює вип ла ту на ко ристь дер жа ви,
фізич ної осо би, фізич них осіб�підпри -

ємців, юри дич них осіб за шко ду, за подіяну
в ре зуль таті по ру шен ня ви мог за ко но да в -
ства про охо ро ну нав ко лишнь о го се ре до -
ви ща.

До говір еко логічно го стра ху ван ня
підля гає обов'яз ковій реєстрації в Єди но -
му дер жав но му реєстрі до го ворів еко -
логічно го стра ху ван ня в по ряд ку, вста нов -
ле но му Кабіне том Міністрів Ук раїни.
Адміністра то ром Єди но го держ реєстру є
цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди,
який ре алізує дер жав ну політи ку в сфері
за хис ту нав ко лишнь о го се ре до ви ща.

Мінімаль ний розмір стра хо вої су ми
вста нов люєть ся в по ряд ку, зат ве рд же но -
му Кабміном.

У за ко ноп ро екті про по нуєть ся вста но -
ви ти стра хо вий та риф на перші п'ять
років з да ти всту пу в си лу ць о го за ко ну, з
ура ху ван ням ви мог за ко ну. У нас тупні
п'ять років він мо же зміню ва ти ся шля хом
ок ре мо го пись мо во го звер нен ня бю ро в
відібра но го на кон курсі ак ту арія. По ря док
і умо ви відбо ру ак ту арія і зміни стра хо во -
го та ри фу вста нов лю ють ся ста ту том бю ро.
При вип латі стра хо во го відшко ду ван ня за
шко ду, за подіяну жит тю чи здо ров'ю
третіх осіб або нав ко лишнь о му при род но -
му се ре до ви щу, фран ши за не зас то со -
вуєть ся. За шко ду, за подіяну май ну третіх
осіб, во на не мо же бу ти біль ше 1% від стра -

хо вої су ми за до го во ром стра ху ван ня.
Вип ла ту відшко ду ван ня стра хо ви -

ки�чле ни бю ро здійсню ють за розміра ми,
вста нов ле ни ми су до вим рішен ням, за ра -
ху нок коштів га рантійно го ре зе рв но го
стра хо во го фон ду бю ро, але не біль ше такі
ліміти відповідаль ності за шко ду, за -
подіяну жит тю і здо ров'ю третіх осіб � 500
тис. грн на од но го за гиб ло го або пост раж -
да ло го (але не біль ше ніж 5 млн грн за
пост раж да лих внаслідок та кої події).

Ор га на ми уп равління бю ро є за гальні
збо ри йо го членів, ди рекція та ко ор ди -
наційна ра да, що скла даєть ся з шес ти
предс тав ників, що оби ра ють ся на за галь -
них збо рах бю ро. Ко орд ра да здійснює
постійний наг ляд за діяльністю бю ро і виз -
на чає ос новні нап рям ки ро бо ти йо го ви ко -
нав чо го ор га ну.

Прий нят тя заз на че но го за ко ноп ро ек -
ту доз во лить ство ри ти умо ви для впро вад -
жен ня ме ханізму обов'яз ко во го стра ху -
ван ня цивіль но�пра во вої відповідаль ності
за шко ду, за подіяну внаслідок по ру шен ня
за ко но да в ства про охо ро ну нав ко лишнь о -
го при род но го се ре до ви ща, ско ро чен ня
бюд жет них вит рат на ліквідацію
аварійних і надз ви чай них си ту ацій, по си -
лен ня конт ро лю за по тенційно не без печ -
ни ми ви да ми діяльності, поліпшення
екологічної безпеки. 

Â Óêðà¿í³ ç'ÿâèâñÿ çàêîíîïðîåêò "Ïðî åêîëîã³÷íå
ñòðàõóâàííÿ"



29Insurance TOP ¹6(82)2021

Çàêîíè

НБУ, як ре гу ля тор, підтри мує цю
ініціати ву, оскіль ки вва жає, що но вий
за кон дасть якісний пош товх для роз -
вит ку стра хо во го рин ку. Ви роб ни ки
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції от ри -
ма ють дієвий інстру мент дер жав ної
підтрим ки для її за хис ту від пош код -
жень або за ги белі.

Так, аг рарії змо жуть заст ра ху ва ти
свою про дукцію і от ри ма ти від дер жа ви
ком пен сацію час ти ни вар тості стра хо -
во го пла те жу. Йдеть ся про відшко ду -
ван ня до 60% стра хо вої премії. Відшко -
ду ван ня аг рар ної ви роб ни кам час ти ни
стра хо вої премії бу де здійсню ва ти
Міністер ство аг рар ної політи ки і про -
до воль ства Ук раїни.

Стра ху ван ня сільсь ко гос по дарсь -
кої про дукції з дер жав ною підтрим -
кою мо же бу ти вве де ний вже з кінця
2021 ро ку.

До об'єктів стра ху ван ня, які підля -
га ють за хис ту, на ле жать посіви, вро -
жай аг ро куль тур, ба га торічні на сад -
жен ня та їх вро жай, сільсь ко гос по -
дарські тва ри ни, ри ба, водні біоре сур -
си, сім'ї бджіл з їх про дук та ми.

А до стра хо вих ри зиків, від яких

мож на бу де заст ра ху ва ти ся, відне сені
зок ре ма: мо ро зи, по вені, зли ви, по су хи,
не щасні ви пад ки, інфекційні хво ро би
то що.

На жаль, діючий інстру мент дер -
жав ної підтрим ки стра ху ван ня аг -
раріїв, вве де ний в 2012 році, ви я вив ся
не ефек тив ним. Ви роб ни ки мог ли заст -
ра ху ва ти ся тіль ки від не ве ли кої кіль -
кості ри зиків, а учас ни ка ми Аг рар но го
стра хо во го пу лу (че рез який нап рав ля -
ли ся бюд жетні кош ти) ста ли тіль ки чо -
ти ри стра хо ви ки, що знач но об ме жу ва -
ло вибір аг рар них ви роб ників.

Но вий за кон про по нує про зо рий ме -
ханізм участі стра хо вих ком паній. Во ни
по винні ма ти відповідну ліцензії (на
здійснен ня стра ху ван ня сільсь ко гос по -
дарсь кої про дукції), відповіда ти ви мо -
гам За ко ну Ук раїни "Про стра ху ван ня"
та до дат ко вим ви мо гам Національ но го
бан ку, а са ме � ма ти відповідний досвід,
про зо ру струк ту ру влас ності, бу ти пла -
то сп ро мож ни ми, дот ри му ва ти ся обо -
в'яз  ко вих нор ма тивів.

Вста нов лен ня та ких ви мог є важ -
ли вим для за без пе чен ня участі в
прог рамі дер жав ної підтрим ки тіль -

ки надійних учас ників рин ку, які бу -
дуть своєчас но і в пов но му об сязі ви -
ко ну ва ти свої зо бов'язан ня пе ред аг -
раріями. Як що прий ня тий за кон бу де
підпи са ний Пре зи ден том Ук раїни,
стра хо вий ри нок змо же ви ко ну ва ти
свою без по се ред ню функцію з
підтрим ки і роз вит ку еко номіки. Аг -
ро ви роб ни ки, які сь о годні ма ють ве -
ликі ри зи ки, перш за все кліма тичні,
змо жуть відчу ва ти се бе впев неніше і
без пе ребійно пра цю ва ти.

Міністер ства аг рар ної політи ки та
про до воль ства Ук раїни у ве ресні роз -
ро би ло стан дар ти зо ва ний стра хо вий
про дукт на стра ху ван ня площ посівів
ози мих зер но вих сільсь ко гос по дарсь -
ких куль тур з дер жав ною підтрим кою
від сільсь ко гос по дарсь ких ри зиків на
період пе ре зимівлі.

Як повідом ляєть ся на сайті
міністер ства роз роб ле но:

� умо ви до го во ру стра ху ван ня площ
посівів ози мих зер но вих сільсь ко гос по -
дарсь ких куль тур з дер жав ною
підтрим кою від сільсь ко го сп ри зиків на
період пе ре зимівлі;

� фор ма за я ви на стра ху ван ня
площ;

� фор ма Пе реліку заст ра хо ва них
площ.

Крім то го, зат ве рд же но фор ми
актів ог ля ду площ посівів ози мих зер -
но вих сільсь ко гос по дарсь ких куль тур з
держпідтрим кою від аг ро ри зиків на
період пе ре зимівлі та вес ня но го ог ля ду,
а та кож інструкції що до за пов нен ня та -
ких Актів і стра хо вий та риф.

Â Óêðà¿í³ çàïóñòÿòü ñèñòåìó äåðæï³äòðèìêè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ñòðàõóâàííÿ

Верховна Рада України підтримала в другому читанні 
та в цілому законопроект №5104 "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо удосконалення правового
регулювання страхування сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою", який суттєво оновлює систему
державної підтримки сільськогосподарського страхування.
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З іншо го бо ку, еко номічні втра ти скла -
ли $93 млрд, що на 32% ниж че 10�річно го
се реднь о го по каз ни ка в $136 млрд і на 16%
ниж че се реднь о го по каз ни ка в $110 млрд
з 2000 ро ку.

У першій по ло вині 2021 ро ку відбу ла -
ся як мінімум 163 стихійних ли ха, що бу ло
ниж че се реднь о го зна чен ня для 21
століття (191) і медіани (197), хо ча вар то
відзна чи ти, що ба за да них Aon вклю чає
тіль ки події, які відповіда ють пев ним кри -
теріям.

Перші півро ку бу ли відзна чені мен -
шою кількістю подій, але пе ре ва жа ли
кіль ка ве ли ко ма сш таб них і знач них
подій, вартістю в міль яр ди до ларів.

З точ ки зо ру стихійних лих бу ла
відсутність знач них зем лет русів і менш
серйоз ний по ча ток се зонів по ве ней і му -
сонів в де я ких час ти нах Аф ри ки і Азії.

Заст ра хо вані збит ки в ре зуль таті
при род них ка та ст роф, зок ре ма, бу ли на

76% ви ще се реднь о го в США і на 32% ви -
ще в се реднь о му в EMEA в порівнянні з
се реднь овічним зна чен ням, в той час як
втра ти в APAC, Північній і Південній
Аме риці (за ме жа ми США) бу ли ниж че
се реднь о го �1% і �54% відповідно.

Aon по яс нив, що вип ла ти по га лузі ви -
ще се редніх в США є ре ко рд ни ми збит ка -
ми від зи мо вих штормів, крім то го бу дуть
ве ликі збит ки че рез сильні кон век тивні
штор ми.

Бу ло як мінімум 10 ок ре мих подій, які
при ве ли до заст ра хо ва них збитків на
міль ярд до ларів про тя гом пер ших шес ти
місяців 2021 ро ку, всі, крім од но го, бу ли
пов'язані з по го дою.

Сильні кон век тивні штор ми вик ли ка -
ли збитків на $6 млрд тіль ки в США, а два
відбу ли ся в Європі про тя гом двох тижнів
в кінці черв ня.

Од нак най до рож чою подією, бе зу мов -
но, став три ва лий період екстре маль но го
хо ло ду в США, вик ли ка ний по ляр ним
вих ром. Очіку ва ло ся, що ця подія бу де
про дов жу ва ти де мо н стру ва ти зрос тан ня
збитків.

Що сто суєть ся еко номічних втрат, то в
пер шо му півріччі відбу ло ся як мінімум 22
ок ремі події на міль ярд до ларів, всі з яких
бу ли пов'язані з по го дою, за ви нят ком
зем лет ру су біля уз бе реж жя Японії.

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â ñâ³ò³ â³ä ïðèðîäíèõ
êàòàñòðîô â 1 ï³âð³÷÷³ çðîñëè äî $42 ìëðä

Аналітики перестрахового брокера Aon підрахували,
що застраховані збитки від катастроф в першій
половині 2021 року склали $42 млрд, що відповідає 
10�тирічному середньому значенню $41 млрд і на 39%
вище середнього для ХХI століття в $30 млрд.
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Aon підра ху вав, що су марні заст ра хо -
вані збит ки від су во рих по год них умов, які
впли ва ли на Євро пу у червні пе ре ви щу -
ють $4,5 млрд, з за галь ни ми втра та ми до -
ся га ю чи навіть ви ще, пе ре вер шу ю чи по -
пе редній най до рож чий період по го ди в
Європі в $4,3 млрд в 2013 році.

Примітно, що оцінки тро хи ви ще, ніж
оцінка стра хо вих збитків в розмірі 2,5
млрд євро, от ри ма на від ак ту аріїв
Meyerthole Siems Kohlruss (MSK), яка
вва жає збит ки найбільш важ ки ми за де ся -
ти ден ний період.

По годні умо ви вклю ча ли гро зи, град і
навіть смерч, що об ру шив ся на Чехію.
Франція, Бельгія, Нідер лан ди, Швей царія
і Німеч чи на бу ли се ред інших країн, які
та кож пост раж да ли від ура ганів.

Ве ли кий град був ос нов ною при чи ною

пош код жень в цент ральній Швей царії і
Австрії, в той час як у ба гать ох час ти нах
Німеч чи ни ста ла ся повінь.

Тим ча сом, три ва лий період істо рич ної
спе ки охо пив ти хо оке ансь кий північний
захід США і Ка на ду, в ре зуль таті чо го за -
ги ну ло біль ше 630 чо ловік.

Бу ло вста нов ле но безліч ден них,
щомісяч них і постійних ре кордів мак си -
маль ної тем пе ра ту ри, в то му числі безліч
ре кордів, які бу ли по биті про тя гом декіль -
кох днів поспіль, при ць о му штат Ва ши нг -
тон в США зрівняв ся з ре кор дом тем пе ра -
ту ри по всь о му шта ту з по каз ни ком 118 °F
(47,8 °C).

У той час як Спо лу чені Шта ти ге не ру -
ють найбіль ше за го ловків, вра хо ву ю чи
час то ту і су купні ви сокі фінан сові вит ра ти,
пов'язані з серйоз ни ми спа ла ха ми гро зи,

інші час ти ни світу та кож схильні до та ких
подій.

Три ва лий період су во рої по го ди в
Західній і Цент ральній Європі ха рак те ри -
зу вав ся ду же силь ним гра дом, рап то ви ми
по ве ня ми і од ним з най сильніших тор на до,
зафіксо ва них в не давніх євро пейсь ких ре -
кор дах. Спа ла хи гро зи, заст ра хо вані на
кіль ка міль ярдів до ларів, не час то трап ля -
ють ся в Європі, але їх збит ки рос туть.

По туж на штор мо ва зли ва вик ли ка ла
періоди про лив них дощів, рап то вих по ве -
ней, ура ган них вітрів і зи мо вої по го ди в де -
я ких час ти нах східної і півден ної
Австралії, після чо го бу ло по да но не мен -
ше 20 000 по зовів з вип ла та ми на $137
мільйонів, а за гальні еко номічні втра ти
навіть ви ще.
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Оцінка вклю чає заст ра хо вані в при ват но -
му по ряд ку збит ки жит ло вої, ко мерційної та
про мис ло вої влас ності. На Ка ри бах Грейс
вий шов на бе рег в Гва де лупі і Монт сер рат 14
серп ня з вітром 65 км на го ди ну, на Гаїті та
Домініканській Рес публіці 16 серп ня за швид -
кості вітру 55 км на го ди ну і на Ямайці 17 серп -
ня за швид кості вітру 80 км на го ди ну.

Од нак кіль ка регіонів відчу ли помітний
зби ток від вітру. Тропічний шторм об ру шив
де ре ва та лінії елект ро пе ре дач на Ямайці, в
той час як вітри ура ган ної си ли пош ко ди ли
будівлі на Кай ма но вих ост ро вах, зруй ну -
вав ши покрівельні пок рит тя або по ва лив -
ши де ре ва.

Сильні дощі та кож вик ли ка ли ок ремі
по вені в Домініканській Рес публіці,
Ямайці і Гаїті, які все ще віднов лю ють ся
після зем лет ру су магніту дою 7,2, який
став ся за кіль ка днів до то го, як Грейс вий -
шов на су шу.

Крім силь них вітрів, ура ган Грейс
приніс про лив ний дощ, який пе ре ван та жив
дре нажні ме режі, особ ли во пост раж да ли
шта ти Ідаль го, Пу еб ла і Ве рак рус.

KCC повідом ляє, що по ве рх неві і річкові
по вені роз ми ли до ро ги і за то пи ли жит лові і
ко мерційні підприємства в усь о му пост -
раж да ло му регіоні, в той час як зсу ви та -
кож спри я ли руй ну ван ню інфра ст рук ту ри,
роб ля чи до ро ги неп рохідни ми, і зав да ли
шко ди де я ким жит ло вим будівлям.

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä óðàãàíó Ãðåéñ â
Ìåêñèö³ ³ Êàðèáñüêîìó áàñåéí³ $330 ìëí

Компанія з моделювання ризиків катастроф Karen
Clark & Co. (KCC) підрахувала, що застраховані
збитки від тропічного урагану Грейс складуть $300
млн в Мексиці і $30 млн в Карибському басейні, 
на загальну суму $330 млн.
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Êàòàñòðîôè

Діапа зон еко номічних втрат від
CoreLogic відно сить ся до збитків від
вітру, штор мо вих на гонів і внутрішніх по -
ве ней жит ло вої та ко мерційної не ру хо -
мості в Луїзіані, Міссісіпі та Ала бамі. За -
гальні заст ра хо вані збит ки від по вені для
жит ло вої та ко мерційної не ру хо мості в
цих трь ох регіонах скла де від 6 до 9 міль -
ярдів до ларів, вклю ча ю чи штор ми та
внутрішні по вені.

Не за ст ра хо вані збит ки від по вені для
ць о го регіону оціню ють ся в розмірі від 8 до
12 міль ярдів до ларів, що доз во ляє оціни ти
за галь ний вплив по вені в трь ох регіонах
від 14 до 21 міль ярдів до ларів.

Крім то го, за оцінкою CoreLogic, заст -
ра хо вані "вітрові втра ти" від ура га ну Іда
скла дуть від 8 до 12 міль ярдів до ларів.
Біль ше 90% цих втрат при па дає на
Луїзіану. 

Та ким чи ном, в той час як еко номічні
втра ти скла дуть від 27 до 40 міль ярдів до -
ларів, стра хо ви ки пок ри ють від 14 до 21
міль ярдів до ларів від за галь них втрат в
Луїзіані, Міссісіпі та Ала бамі. Пов тор но
заст ра хо вані збит ки скла дуть тро хи біль -
ше 50% еко номічних збитків.

Стра хо ви ки State Farm, Allstate та
USAA є ліде ра ми стра ху ван ня до мов лас -
ників в Луїзіані. Але, не див ля чись на те,
що во ни зай ма ють провідні по зиції на
рин ку шта ту, аналіти ки очіку ють, що
стра хо ви ки змо жуть про тис то я ти збитків
від ура га ну Іда, з ог ля ду на "їх ре тель ний
моніто ринг ри зиків, ге ог рафічну ди вер -
сифікацію, ви со ко якісний пе ре ст ра хо вий
за хист і силь ний капітал".

Од нак аналіти ки про дов жу ють
відзна ча ти, що і регіональні стра хо ви ки, і
дер жавні стра хові фон ди сти ка ють ся з
більш серйоз ни ми не га тив ни ми наслідка -
ми в за леж ності від їх ге ог рафічної кон це -
нт рації.

Аналіти ки Aon вва жа ють, що збит ки
від по вені в Се редньо�Ат лан тич но му і
Північно�східно му регіонах, вик ли ка ний
ура га ном Іда, приз ве де до до дат ко вих
еко номічних втрат.

Іда об ру ши лась на бе рег в Луїзіані як

ура ган ка те горії 4 при постійній швид -
кості вітру до 150 миль на го ди ну. За лиш -
ки штор му пізніше при нес ли ка та ст -
рофічні по вені і су ворі по годні умо ви в
шта ти далі на півночі, по род жу ю чи
руйнівні тор на до, які ство ри ли особ ли во
не без печні си ту ації че рез час ти ни
Мерілен да, Пенсіль ванії та Нью�Джерсі.

Очіку ва ло ся, що тіль ки в Луїзіані
ура ган обійдеть ся стра хо ви кам у 15�25
міль ярдів до ларів на до да ток до еко -
номічних втрат в де сят ки міль ярдів, але
те пер Aon вва жає, що еле мент по вені в
інших шта тах мо же до да ти ще стіль ки ж
до за галь ної вар тості.

Дощі і повінь на північно му сході заб -
ра ли жит тя що най мен ше 14 лю дей і
приз ве ли до то го, що гу бер на то ри обох
штатів ого ло си ли надз ви чай ний стан.

При бут тя штор му Іда приз ве ло до то -
го, що Національ на ме те о ро логічна служ -
ба впер ше ого ло си ла про рап тові по вені в
Нью�Йор ку, оскіль ки лінії мет ро ви я ви -
ли ся за топ ле ни ми, транс портні за со би
бу ли зме тені, а поль о ти бу ли при зу пи -
нені. Національ на ме те о ро логічна служ ба
повідо ми ла, що ура ган вик ли кав "екстре -

маль ну інтен сивність до щу" до 3 дюймів
на го ди ну вздовж ко ри до ру Філа дельфія
� Нью�Йорк.

Ко ло саль ний масш таб збит ку на шля -
ху Іди призвів до три ва ло го періоду
оцінки збит ку і кількісної оцінки пря мих
фінан со вих вит рат на жит ло ву і ко -
мерційну не ру хомість, транс портні за со -
би, енер ге тич ний сек тор, інфра ст рук ту -
ру, сільсь ке гос по да р ство і пря ме пе ре ри -
ван ня бізне су з чис ти ми збит ка ми.

Очікуєть ся, що вплив на стра хо ву га -
лузь та кож бу де знач ним, оскіль ки
очікуєть ся, що вітрові пош код жен ня
жит ло во го, ко мерційно го та ав то мобіль -
но го сек торів в Луїзіані і де я ких час ти нах
Міссісіпі і Ала ба ми бу дуть пок ри ва ти ся в
пер шу чер гу стан да рт ни ми стра хо ви ми
поліса ми. Те ж са ме і з серйоз ни ми уш -
код жен ня ми від кон век тив них штормів
на північно му сході, вклю ча ю чи серію
тор на до, що об ру ши ли ся на Нью�Джерсі і
Пенсіль ванію.

Про те, знач на час ти на вар тості мож -
ли во го еко номічно го збит ку нав ряд чи бу -
де пок ри та стра хов кою, вклю ча ю чи ве ли -
ку час ти ну збит ку при бе реж ним і
внутрішнім райо нам, нап рик лад, пош код -
жен ня інфра ст рук ту ри або влас ності без
поліса Національ ної прог ра ми стра ху ван -
ня від по ве ней (NFIP).

При бе режні райо ни Нью�Йор ка,
Нью�Джерсі і Кон нек ти ку ту ма ють
віднос но ви со кий відсо ток участі в прог -
рамі NFIP, що мо же при вес ти до збіль -
шен ня вип лат по за яв кам за прог ра мою
на північно му сході.

Çàñòðàõîâàí³ çáèòêè â³ä óðàãàíó ²äà ñêëàëè
$21 ìëðä, åêîíîì³÷í³ çáèòêè $27-40 ìëðä
Аналіз, проведений компанією CoreLogic, що займається
моделюванням ризиків катастроф, оцінює загальні збитки
від урагану Іда в розмірі від 27 до 40 мільярдів доларів, з
яких до 21 мільярда доларів можуть бути покриті
страховиками і перестраховиками.
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Про досвід спілку ван ня з шах ра я ми
роз повіли май же три чверті шко лярів.
Ре зуль та ти опи ту ван ня доз во ля ють
при пус ти ти, що до рослі про цей досвід
час то не зна ють. У роз ви не них країнах
вже дав но прий ня то знайо ми ти дітей з
по нят тям фінансів з ран нь о го віку (3�5
років).

Шко ля рам про по ну ва ло ся відпо -
вісти на пи тан ня "чи сти кав ся ти хо ча б
раз з фінан со вим шах рай ством (чи
дзво ни ли тобі шах раї по те ле фо ну, об -
ма ню ва ли чи в он лайн�іграх і так
далі)?" До рос лим, в свою чер гу, про по -
ну ва ло ся роз повісти, чи сти ка ли ся з
шах рай ством їхні діти.

По зи тив но відповіли 76% опи та них
шко лярів і ли ше 28% до рос лих. По ло -
ви на опи та них батьків відзна чи ли, що
їхні діти не сти ка ли ся з фінан со вим
шах рай ством, в той час як ко жен

п'ятий не зміг відповісти на це пи тан ня.
Пе ре важ на більшість і дітей, і до -

рос лих по зи тив но пос та ви ли ся до
перс пек ти ви вве ден ня в шко лах уроків
фінан со вої гра мот ності, при чо му діти
віта ють цю ініціати ву навіть ак тивніше
до рос лих (на відповідне за пи тан ня
відповіли по зи тив но 90% дітей і 83% до -
рос лих).

Шко лярі оціню ють рівень своїх
знань з ба зо вих фінан со вих пи тань в
се реднь о му на "чо ти ри з міну сом" і
виз на ють, що їм є ку ди рос ти.  Ко жен
п'ятий не має жод но го уяв лен ня про те,
як за хис ти ти ся від фінан со во го шах -
рай ства.

Більшість опи та них шко лярів (79%)
вірять, що вив чен ня цієї дис ципліни в
шко лах доз во лить їм ста ти гра мотніше в
фінан со вих пи тан нях. Не вірять в це 6%
шко лярів, 15% по ки не ро зуміють, чи до -

по мо же їм це ста ти гра мотніше чи ні.
Про відсутність у дітей ба зо вих

уяв лень про при ро ду і по я ву гро шей в
сім'ї го во рять і опи тані бать ки. Нап рик -
лад, ко жен п'ятий бать ко заз на чає, що
йо го ди ти на не усвідом лює рівень дос -
тат ку своєї сім'ї та, умов но ка жу чи, мо -
же поп ро си ти "ос танній ай фон" або до -
ро гий ігро вий но ут бук, "як у друзів", в
той час як бать ки мо жуть доз во ли ти
собі та ку по куп ку тіль ки в кре дит або в
розстроч ку. Ще 40% батьків ка жуть,
що їхня ди ти на усвідом лює рівень дос -
тат ку своєї сім'ї, але все од но періодич -
но звер таєть ся з про хан ням ку пи ти
над мірно до ро гу річ.

Пе ре важ на більшість батьків (87%)
да ють своїм дітям ки шень кові гроші. З
них май же ко жен третій (30%) вва жає,
що йо го ди ти на вит ра чає гроші без дум -
но. Віднос на більшість (46%) пе ре ко -
нані, що їхні діти вит ра ча ють гроші з
ро зу мом. А ко жен чет вер тий вка зав,
що не відслідко вує, на що і як діти вит -
ра ча ють ки шень кові гроші.

Віднос на більшість батьків шко -
лярів (32%) вва жа ють, що нав ча ти
дітей фінан совій гра мот ності пот рібно
по чи на ю чи з 6�10 років. Ко жен чет вер -
тий (25%) � з 10�12 років. 16% � з 5�6
років. 12% � з 12�15 років. 8% � з 3�5
років. Най мен ша част ка (6%) вва жає,
що нав ча ти дітей фінгра мот ності
потрібно з 15 років і більш стар шо го
віку. 

Êîæåí ï'ÿòèé øêîëÿð íå ìàº óÿâëåííÿ ïðî òå, 
ÿê çàõèñòèòèñÿ â³ä ô³íàíñîâîãî øàõðàéñòâà

Школярі оцінили рівень своїх знань з базових
фінансових питань в середньому на "чотири з мінусом".
Кожен п'ятий не має уявлення про те, як захиститися 
від фінансового шахрайства, свідчать результати
опитування, проведеного освітньою компанією MAXIMUM
Education за підтримки страховиків серед більш ніж 
2 тис. школярів 5�11 класів та їх батьків.



60% опи та них гро ма дян хотіли б заз -
да легідь зна ти про те, чи схильні во ни до
ри зи ку ви ник нен ня кри тич них зах во рю -
вань, свідчать ре зуль та ти досліджен ня
став лен ня заст ра хо ва них до но вих ме -
дич них тех но логій, яке про ве ли стра хо -
ви ки спіль но з ком панією Genotek у
жовтні. Ко жен третій хотів би за ли ша ти -
ся у невіданні.

По ло ви на рес пон дентів (51%) по го ди -
ли ся б прой ти ге не тич ний тест, як би це
доз во ли ло от ри ма ти більш якісні ме дичні
пос лу ги. 44,3% рес пон дентів не ста ли б
про хо ди ти тест навіть у разі мож ли вості
от ри ман ня більш якісних мед пос луг.

Ко жен дру гий рес пон дент не
відчу ває ніяких по бо ю вань,
пов'яза них з про ход жен ням ге не -
тич но го тес ту. Кож но го п'ято го
тур бує, що інфор мація про їхнє
ге не тич не здо ров'я мо же бу ти
ви ко рис та на про ти них. 12% опи -
та них по бо ю ють ся про хо ди ти ге -
не тичні тес ти че рез відсутність
впев не ності в то му, що дані бу дуть
надійно зберіга ти ся і не пот рап лять
до злов мис ників.

Ко жен дру гий спокійно ста вить ся до
маніпу ляцій вче них з ге на ми лю ди ни. З їх
точ ки зо ру, як що це до по мо же успішно
ліку ва ти зах во рю ван ня або за побіга ти їх
ви ник нен ню, то це вип рав да но. 38% опи -
та них, нав па ки, сумніва ють ся в не -
обхідності маніпу ляцій з ге на ми в ме дич -
них цілях. По ка зо во, що більшість опи та -
них (65%) хотіли б заз да легідь зна ти про
те, чи схильні во ни до ри зи ку ви ник нен ня
не без печ них зах во рю вань.

Раннє ви яв лен ня зах во рю вань, особ -
ли во та ких серйоз них, як он ко логічні та
сер це во�су динні па то логії � це за по ру ка
успішно го ліку ван ня і пов но го оду жан ня.
Сь о годні з'яви ла ся відмінна мож ливість
прой ти ге не тич ний тест і дізна ти ся про
ри зи ки ви ник нен ня спад ко вих зах во рю -
вань та інших по ру шень, пов'яза них зі
здо ров'ям, які мо жуть про я ви ти ся про тя -
гом жит тя. Пе ре дові ме дичні тех но логії
да ють мож ливість заз да легідь под ба ти
про своє здо ров'я і за побігти роз вит ку
хво ро би, � ка жуть стра хо ви ки.

Ре зуль та ти опи ту ван ня цілком очіку -
вані � за раз все біль ше лю дей по чи на ють

піклу ва ти ся про своє здо ров'я,
профілак ти ка зах во рю вань ста ла

звич ною. До ліка ря все частіше звер -
та ють ся не для ліку ван ня зах во рю -
ван ня, а за профілак ти кою. Ге не -
тич ний тест � го лов ний інстру мент
ви яв лен ня мож ли вих ри зиків і пер -
со налізації профілак тич них за -

ходів, то му го товність зро би ти пер -
ший крок до тур бо ти про здо ров'я � не

нес подіван ка. 
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Опи ту ван ня, в яко му взя ли участь
4200 спо жи вачів в 7�ми країнах досліджу -
вав зрос та ю чий роз рив у за хисті між спо -
жи ва ча ми на різних стра хо вих рин ках.

В ціло му спо жи вачі про я ви ли інте рес
до про дуктів ко рот ко ст ро ко во го стра хо во -
го за хис ту, який фінан сує пла ни нав чан ня
в ко леджі або оп ла чує ра хун ки за до по мо -
гою кре дит ної карт ки в разі втра ти ро бо ти.

Од нак се ред усіх вось ми про дуктів,
зап ро по но ва них в ог ляді, апе тит до по куп -
ки про дук ту се ред спо жи вачів на рин ках,
що роз ви ва ють ся май же вдвічі ви ще, ніж
се ред спо жи вачів на роз ви не них рин ках.

В якості аль тер на ти ви прид бан ня

стра хов ки у тра диційних стра хо виків
стра ху валь ни ки з країн, що роз ви ва ють -
ся, про я ви ли інте рес до по куп ки вбу до ва -
них стра хо вих полісів.

47% спо жи вачів бу ли найбільш
зацікав лені в прид банні стра хов ки в ме -
дичній ор ганізації або ме режі ліка рень, за
ни ми сліду ва ли го тельні ком панії (25%),
ве ликі тех но логічні ком панії (23%) і уряд
(21%).

Крім то го, біль ше по ло ви ни (53%) спо -
жи вачів на рин ках, що роз ви ва ють ся, бу -
ли го тові поділи ти ся пер со налізо ва ни ми
ко мунікаційни ми да ни ми зі стра хо вою або
фінан со вою ком панією в обмін на до по мо гу

в до сяг ненні їх індивіду аль них ощад них
цілей, в порівнянні з 25% на роз ви не них
рин ках.

У дослідженні та кож на го ло шуєть ся,
що пан демія COVID�19, по ряд з інши ми
подіями ми ну ло го ро ку, підви щи ла інте рес
спо жи вачів до кор по ра тив ної соціаль ної
відповідаль ності (КСВ) і підви щи ла очіку -
ван ня що до то го, який вне сок ком панії вно -
сять в жит тя суспільства.

59% спо жи вачів у всь о му світі зна ють
по зицію своїх стра хо виків в сфері кор по -
ра тив ної соціаль ної відповідаль ності, а
спо жи вачі на рин ках, що роз ви ва ють ся,
біль ше обізнані про соціальні зо бов'язан ня.

В се реднь о му 56% у всь о му світі зро би -
ли хо ча б якісь дії, пов'язані з КСВ, вклю -
ча ю чи стра ху ван ня або інші фінан сові
про дук ти. Ре пу тація є найбільш важ ли -
вим фак то ром: чверть рес пон дентів за я -
ви ли, що во ни вва жа ли за кра ще один
стра хо вий бренд іншо му че рез йо го ре пу -
тації в сфері кор по ра тив ної соціаль ної
відповідаль ності.

Ô³íàíñîâà âðàçëèâ³ñòü çá³ëüøóº ïîïóëÿðí³ñòü
ñòðàõóâàííÿ ñåðåä ìîëîäèõ ëþäåé

За даними глобального опитування споживачів страхових
послуг EY, фінансова вразливість і побоювання, пов'язані зі
здоров'ям, стали більш поширеними серед молодих людей у
країнах, що розвиваються, що призвело до збільшення
покупок страхових послуг.

60% îïèòàíèõ õîò³ëè á çíàòè ïðî ãåíåòè÷íó
ñõèëüí³ñòü äî êðèòè÷íèõ çàõâîðþâàíü
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Влас ни ки ком панії, акціоне ри,
інвес то ри та кож мо жуть по да ти по зов
про ти ди рек то ра, як що вва жа ти муть,
що йо го дії приз ве ли до зни жен ня
фінан со вих ре зуль татів ком панії або
зни жен ня вар тості акцій. Подібні по зо -
ви ши ро ко по ши рені за кор до ном і особ -
ли во в США. На до по мо гу мо же прий ти
стра ху ван ня D&O (Directors & Officers
Liability).

Сь о годні D&O є невід'ємною час ти -
ною кор по ра тив но го уп равління аб со -
лют ної біль шості ком паній ве ли ко го та
се реднь о го бізне су та однією з обов'яз -
ко вих ви мог при наймі ви со кок -
валіфіко ва них ди рек торів. Зав дан ня
D&O � за хис ти ти ди рек торів від всіля -
ких пре тензій. По суті D&O є час ти ною
соціаль но го па ке ту ме не дж мен ту ком -
панії.

По зи ва ча ми по тенційно мо жуть
вис ту па ти і ком панії�кон ку рен ти або
конт ра ген ти, які зви ну ва чу ють ди рек -
торів в по ру шенні ан ти мо но поль но го
за ко но да в ства або в об ме женні кон ку -
ренції. Співробітни ки ком панії та кож
мо жуть по да ти по зов про ти ди рек то ра
з об ви ну ва чен ням у диск римінації або
по ру шен ня тру до во го за ко но да в ства.

На решті, са ма ком панія мо же по ча ти
розг ляд про ти сво го ди рек то ра, нап -
рик лад, ко ли но ве керівницт во ви су ває
по зов про ти своїх по пе ред ників, які
пішли у відстав ку або бу ли пе ре ве дені
на інший нап ря мок ро бо ти. Мож ливі й
інші по зи вачі та сце нарії пред'яв лен ня
пре тензії.

Ко ли топ�ме не дж мен ту вар то за -
ду ма ти ся про D&O�стра ху ван ня?

� Як що ком панія є фінан со вим
інсти ту том чи кре дит ною ор ганізацією.

� Як що ком панія здійснює або пла -
нує публічне розміщен ня цінних па -
перів (IPO та SPO) на міжна род но му
або національ но му фон до вих рин ках.

� Як що ком панія за лу чає іно зем них
членів ра ди ди рек торів.

� Як що ком панія здійснює міжна -
род ну діяльність і пра цює в різних
юрис дикціях, в то му числі з ви со ки ми
су до ви ми ри зи ка ми (США, Ка на да,
Західна Євро па).

� Як що цінні па пе ри ком панії зна хо -
дять ся у віль но му обігу на фон до во му
рин ку.

� Як що акціями ком панії біль шою
мірою во лодіють міно ри тарні акціоне ри.

� Як що до скла ду акціонерів ком -
панії вхо дять західні інвес то ри.

� Як що ком панія зацікав ле на в
підви щенні про зо рості та якості кор по -
ра тив но го уп равління.

Стра ху валь ни ком і плат ни ком стра -
хо вої премії за до го во ром стра ху ван ня
вис ту пає ком панія. При ць о му за до го -
во ром заст ра хо вані ди рек то ри та
керівни ки ком панії в ши ро ко му ро -
зумінні цих термінів. Пе релік по сад, які
підпа да ють під стра хо ве пок рит тя, не
об ме же ний. До говір пок ри ває
будь�яко го співробітни ка, задіяно го в
уп равлінні ком панії і про цесі прий нят -
тя рішен ня, не за леж но від наз ви йо го
по са ди.

За до го во ром стра ху ван ня пок ри ва -
ють ся збит ки третіх осіб в ре зуль таті
не нав мис них по ми лок ди рек торів при
здійсненні своєї діяль ності. Як пра ви ло,
до говір стра ху ван ня по чи нає пра цю ва -
ти з мо мен ту от ри ман ня ди рек то ром
пре тензії. 

Пре тензія мо же ви ра жа ти ся у виг -
ляді офіційної пись мо вої ви мо ги, по -
чат ку розсліду ван ня або су до во го розг -
ля ду. З пе ребігом су до во го розг ля ду до -
говір стра ху ван ня оп ла чує вит ра ти ди -
рек то ра на юри дич ний за хист та інші
пов'язані вит ра ти. Вип ла ти за до го во -
ром стра ху ван ня три ва ти муть до
фіналь но го рішен ня су ду, який вста но -
вить усі обс та ви ни інци ден ту та
відповідальність ди рек то ра по да но му
інци ден ту. Су дові розг ля ди мо жуть
три ва ти ро ка ми, і весь цей час пок рит -
тя по D&O бу де діяти.

Êîëè òîï-ìåíåäæìåíòó âàðòî çàäóìàòèñÿ 
ïðî D&O-ñòðàõóâàííÿ?

Діяльність керівників компанії передбачає велику
відповідальність і підвищену ймовірність отримання
претензії про компенсацію шкоди з боку третіх осіб.
Претензії до директорів можуть бути подані з боку
наглядових органів і регуляторів.
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Помітно збіль ши ла ся пот ре ба в
банківсь ких співробітни ках (+1,4%), ста ло
біль ше ва кансій для сту дентів та мо лоді,
фахівців зі сфе ри "На у ка, освіта". Не ве ли -
ке зрос тан ня чис ла ва кансій та кож по ка -
за ли профс фе ри "Про дажі", "Кон сал тинг",
"Без пе ка", "Адміністра тив ний пер со нал".

Зарп ла ти при ць о му, в біль шості
сфер за ли ши ли ся без змін. Се ред ня за -
робітна пла та по Ук раїні та кож прак -

тич но не зміни ла ся і скла ла 16700 грн
(зрос тан ня се редньої ком пен сації по Ук -
раїні скла ло +70 грн). При ць о му 57% ро -
бо то давців про по ну ють ок лад май же в
півто ра ра зи мен ше � від 9,5 тис. грн. Ще
23% ком паній го тові пла ти ти но вим
співробітни кам від 19 тис. грн. На ком -
пен сацію від 28,6 тис. до 38,1 тис. грн мо -
жуть роз ра хо ву ва ти 10% пре тен дентів.
Ок лад від 47,7 тис. грн був дос туп ний

тіль ки для 4% всіх ак ту аль них ва кансій.
У п'ятірці найбільш ви со ко оп ла чу ва -

них фахівців 2021: IT�фахівці (се редній
ок лад ка те горії по над 55 тис. грн), керівни -
ки (се редній ок лад пе ре ви щує 41 тис. грн),
фахівці зі сфе ри "Будівницт во, не ру -
хомість" (31,3 тис. грн), кан ди да ти з ка те -
горії "Дер жав на служ ба, не ко мерційні ор -
ганізації" (31 тис. грн) і юрис ти (29 тис. грн). 

Се ред ня зарп ла та в стра хо во му сек -
торі ста но ви ла 17,7 тис. грн.

Най нижчі се редні за робітні пла ти у
фахівців, які шу ка ють ро бо ту в ка те горіях:
"Адмінпер со нал" (11,2 тис. грн), "Бух гал -
терія, уп равлінсь кий облік, фінан си
підприємства" (12 тис. грн).

Як що го во ри ти про пов ну за галь ну се -
ред ню ком пен сацію з роз бив кою на об -
ласті, то очіку ва но, що най ви ща се ред ня
за робітна пла та � в Києві (34,7 тис. грн), при
ць о му в Київській об ласті � зарп ла ти не
ду же ви сокі (до 11 тис. грн).

На дру го му місці за рівнем ком пен сації
� Оде са і об ласть (26,2 тис. грн). На треть о -
му місці � Чернівці та об ласть (22 тис. грн).
Чет вер ту по зицію за рівнем за робітних
плат зай ма ють Ми ко лаїв і об ласть (21,7
тис. грн). Львівсь ка об ласть посідає п'яте
місце в за галь но ук раїнсь ко му рей тин гу за
рівнем се редньої ком пен сації (18 тис. грн).

Аут сай де ра ми лип ня за рівнем за -
робітних плат в регіонах ста ли Сумсь ка об -
ласть (11,4 тис. грн), Вінниць ка, Київсь ка,
Жи то мирсь ка об ласть (10,8 тис. грн) і
Херсонсь ка об ласть (9,6 тис. грн). 

У вересні, як і в серпні, роботодавці активно шукали спеціалістів 
з продажу (18,3%), IT�фахівців (11,3%) і працівників зі сфери
медицини і фармацевтики (6,8%). При цьому в порівнянні 
з серпнем, кількість вакансій в цих категоріях знизилася 
в середньому на 1%, йдеться в дослідженні grc.ua.

Îãëÿä çàðïëàò â Óêðà¿í³. Ñòðàõóâàííÿ
çàëèøàºòüñÿ íàéìåíø ïîïóëÿðíîþ ñôåðîþ


