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Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â 2021-2022 ðîêàõ
Swiss Re Institute прогнозує рекордний розмір страхових премій в
світі до кінця 2022 року в розмірі $7 трлн.
В 2022 році очікується економічний підйом
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50% êë³ºíò³â ñòðàõîâèê³â ãîòîâ³ ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ³íøóðòåõ³â
GlobalData ïîêàçóº çíèæåííÿ ðåïóòàö³¿ ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ ï³ñëÿ COVID 19
Âåëèêîáðèòàí³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàéïðèâàáëèâ³øèì öåíòðîì ñòðàõîâèõ ïîñëóã
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ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â äëÿ á³çíåñó ó 2022 ðîö³
Кібер загрози вважаються головною проблемою для бізнесу у
всьому світі в 2022 році, оскільки ризики стихійних лих та зміни
клімату піднімаються в рейтингах останнього Allianz Risk
Barometer 2022.
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Âèäàâåöü:
Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî äîñë³äíèé ³íñòèòóò "Ïðàâà ³ åêîíîì³÷íèõ
äîñë³äæåíü"
Ðåäàêö³ÿ:
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Îëåã Ïàðàùàê
Ô³íàíñîâèé äèðåêòîð Íàòàëÿ Ëèñåíêî
Àíàë³òèê Îëåêñ³é Ðîìàùåíêî
Â³ää³ë ïåðåäïëàòè Íàòàëÿ Êó÷åð
Ãîëîâà Ðåäêîëåã³¿:
Ô³ëîíþê Î. Ô. Ïðåçèäåíò ËÑÎÓ, ê.í. ç äåðæóïðàâë³ííÿ
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Ãëîáàëüíà ïåðåñòðàõóâàëüíà ì³ñòê³ñòü â 2021 ðîö³ çðîñëà äî $532 ìëðä
Ãëîáàëüí³ ïðåì³¿ P&C-ñåêòîðó äî 2040 ðîêó çá³ëüøàòüñÿ âäâ³÷³ äî $4,3 òðëí
Çðîñòàííÿ ê³áåðàòàê çá³ëüøèòü ïîïèò íà ïåðåñòðàõóâàííÿ ê³áåð ðèçèê³â â
Àç³àòñüêî Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³
Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2026 ðîêó ïåðåâèùèòü $28 ìëðä
Íà ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîñèëåííÿ òàðèô³â ï³ñëÿ
÷åðãîâîãî ñêëàäíîãî ðîêó
Â³ä ê³áåðàòàêè íà ñàéòè äåðæïîñëóã Óêðà¿íè
ïîñòðàæäàëà áàçà äàíèõ ÌÒÑÁÓ
У ніч з 13 на 14 січня понад 70 урядових сайтів, у тому числі
централізована база даних МТСБУ електронних договорів ОСАЦВ,
стали жертвами хакерської атаки
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ÌÒÑÁÓ â³äçâ³òóâàëîñü ùîäî âèïëàò ç ôîíä³â Áþðî ó 2021 ð.
Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ ºâðîïðîòîêîëó
Âèïëàòè ç ÎÑÀÖÂ áåç óðàõóâàííÿ çíîñó. Íîâèé çàêîí çì³íèòü ïðèíöèïè
â³äøêîäóâàííÿ
90% âèÿâëåíèõ âèïàäê³â ñòðàõîâîãî øàõðàéñòâà ïðèïàäàº íà àâòîñòðàõóâàííÿ
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Ô³íàíñóâàííÿ InsurTech äîñÿãëî ðåêîðäíèõ $5,3 ìëðä.
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Згідно звіту Forrester Research, інвестиції було залучено в результаті
472 угод з іншуртехами, а 12 раундів фінансування були на суму 100
мільйонів доларів і більше

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

Ãëîáàëüí³ ïåðåñòðàõîâèêè â³äçâ³òóâàëè ïðî
ïîë³ïøåííÿ ðåçóëüòàò³â àíäåðàéòèíãó`2021
Ризикові перестраховики відзвітували про зростання прибутку
в 2021 році і готові повідомити про поліпшення результатів
андерайтингу в 2022 році, оскільки підвищення тарифів допомогло
наростити прибуток.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ:
ÊÂ ¹7026 â³ä 03.03.2003
Àäðåñà ðåäàêö³¿:
Óêðà¿íà, 02660, ì Êè¿â,
âóë. ª.Ñâåðñòþêà, 11À, îô³ñ 508.
Òåë./Ôàêñ: +38 (044) 516 85 60,
E mail: editor@forinsurer.com
Ñàéò æóðíàëó Insurance TOP: insurancetop.com
Ñàéò æóðíàëó Ôîð³íøóðåð: forinsurerer.com

Ïðàâîâ³ àñïåêòè ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ ðèçèê³â â Óêðà¿í³
Ãëîáàëüíèé ðèíîê êàòàñòðîô³÷íèõ îáë³ãàö³é äîñÿã $12,5 ìëðä.
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ßê íîâ³ òåõíîëîã³¿ çì³íþþòü ðåàëüí³ñòü ðèçèê³â äëÿ êîìïàí³é ï³ñëÿ
ïàíäåì³¿ COVID 19?
ßê ñòðàõóâàëüíèêè ñòàâëÿòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ IoT
òà øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ó ñòðàõóâàíí³?
Сфера страхування майна та страхування від нещасних випадків
тестує використання технологій штучного інтелекту (AI) для
вирішення своїх проблем.

32

Ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ M&A-óãîä
Згідно зі звітом Clyde & Co відзначається, що кількість угод M&A в
світі знизилося з 412 до 402 на за 2021 рік. Завдяки високій активності
в США американці здійснили 232 угоди, які виросли до
максимального рівня злиттів і поглинань в регіоні з 2015 року
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A.M. Best â³äçíà÷àº çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ â ñôåð³ M&A íà ðèíêó
ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
²íòåãðàö³ÿ â ñòðàõóâàíí³. Ïîðàäè ìóäðî¿ ëþäèíè
2021 ð³ê ñòàâ ðîêîì ðåêîðäíèõ çáèòê³â äëÿ ñòðàõîâî¿
ãàëóç³ Í³ìå÷÷èíè â³ä ñòèõ³éíèõ ëèõ
Німецька страхова асоціація (GDV) попередила, що збитки, завдані
внаслідок стихійного лиха в країні в 2021 році, коштували
страховикам і перестраховикам рекордні 12,5 млрд євро

© Insurance TOP, 2001 2022
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Îôîðìèòè ïåðåäïëàòó íà æóðíàë
Insurance TOP íà 2022 ð³ê âè ìîæåòå
â àãåíö³ÿõ òà Ðåäàêö³¿:

38

Ðåäàêö³ÿ: òåë./ôàêñ: +38 (044) 516 85 60
ÓÊÐÏÎØÒÀ: ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 08050
Ìåðêóð³é: òåë./ôàêñ +38 (056) 744 16 61

40

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïîâåí³ â Ìàëàéç³¿ $720 ìëí.
Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä òîðíàäî â ×åõ³¿ 140 ìëí ºâðî
Îãëÿä çàðïëàò ñ³÷íÿ 2022 ðîêó - àäàïòîâàíà
ñòàá³ëüí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³
2021 рік видався неоднозначним з точки зору прибутків
представників українського ринку праці. До осені включно все йшло
так, як хотіли місцеві фахівці: заробітні плати зростали

Âèòðàòè ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè íà çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â
çà 9 ì³ñÿö³â 2021 ðîêó çðîñëè äî 2,2 ìëðä. ãðí.

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".

Äîñë³äæåííÿ

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ â 2021-2022
ðîö³. Ï³äñóìêè ³ ïðîãíîçè ðîçâèòêó

Swiss Re Institute прогнозує рекордний розмір страхових
премій в світі до кінця 2022 року в розмірі $7 трлн.
В 2022 році очікується економічний підйом. Основним ринком
для спостереження залишається Китай, де економічне
зростання тривають високими темпами.

Swiss Re Institute опублікував
черговий звіт про глобальний ринок
страхування World insurance: the
recovery gains pace, який включає
обсяги премій по країнам, рівень
проникнення, щільність страхування і ключові макроекономічні показники. Звіт також містить поглиблений аналіз економічного і соціального
контексту, який формує галузь стра-
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хування.
Сильне відновлення світової економіки після COVID 19 призвело до
історично високого зростання глобального
реального
валового
внутрішнього продукту (ВВП) в
розмірі 5,8% в 2021 році. Глобальні
страхові премії повинні послідувати
за цим сильним зростанням, збільшившись на очікувані 3,3% в 2021

році на загальну суму 6,9 трлн дол. У
звіті прогнозується зростання страхових премій на 3,9% в 2022 році. У
2021 році зростання страхових
премій на ключових ринках прогнозується на рівні 6,3% для Китаю,
1,7% для США, 2,8% в Західній
Європі і 5,6% для ринків, що розвиваються.
У звіті досліджується інфляція і
цифровизация, які впливають на
розвиток страхової галузі. Ключовий
можливістю для страховиків є позитивний розвиток обізнаності споживачів, яке було закріплено пандемією COVID 19. У звіті підкреслюється, що глобальні страхові
премії зі страхування здоров'я і захисту зросли на 1,9% і 1,7%
відповідно в 2020 році, оскільки пан-

Äîñë³äæåííÿ

демія підвищила обізнаність про
цінності продуктів медичного та захисного типу.
Швидке впровадження вакцини і
великомасштабні бюджетні стимули,
включаючи безпрецедентні прямі
трансферти домогосподарствам і
підприємствам, сприяють більш
сильному відновленню економіки, ніж
аналітики прогнозували в минулому
році. Swiss Re підвищує прогноз глобального зростання до історично високого рівня 5,8% у 2021 році. Попит
на страхування отримує вигоду від
імпульсу зростання, і глобальне зростання премій буде вище тренда на

3,3% в 2021 році і 3,9% в 2022 році.
Підвищення обізнаності про ризики і найсильніше посилення страхових тарифів за 20 років з комерційних
напрямах страхування, крім страхування життя, в цьому році призведе
до збільшення загальних обсягів
премій на 10% в порівнянні з рівнями
до кризи COVID 19. До кінця 2022 року Swiss Re прогнозує, що загальні
світові обсяги премій вперше в історії
перевищать 7 трильйонів доларів.
Краща підготовка до наступної
економічної шоку
наявність економічних буферів. Однак фіскальні та
грошові вливання виснажуються, що

означає, що приватний страховий
сектор набуває все більшого значення. Скорочення прогалин в страховому захисті має стати метою економічної політики.
Економічний підйом, очікуваний в
2021 і 2022 роках, наближається до
матеріалізації, і це ключовий фактор
для росту страхових премій у всьому
світі. Основним ринком для спостереження є Китай, де як економічне
зростання, так і зростання премій
тривають високими темпами.
Обізнаність споживачів, безсумнівно, є важливим фактором зростання, і цьому сприяла пандемія.

Çðîñòàííÿ âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é ó ñâ³ò³, 2020-2021

Ïðîãíîç çðîñòàííÿ âàëîâèõ ñòðàõîâèõ ïðåì³é ó ñâ³ò³, 2022
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Çðîñòàííÿ ÂÂÏ ó ñâ³ò³, 2020-2022Ï

кож є ключовим середньостроковим
ризиком, особливо для страховиків,
які не пов'язані зі страхуванням
життя. Однак в цілому у страхового
сектора позитивний прогноз. Пандемія закріпила зрушення парадигм,
що підтримують довгострокову
перспективу.
Крім
зростаючої
поінформованості про ризики, яка є
сильним драйвером попиту як для
споживачів, так і для компаній, другим зрушенням є зростання попиту
на операції в інтернеті. Вкрай важливо, щоб страховики пропонували
цифрове взаємодія у всіх точках дотику, оскільки вони конкурують з
новими, нетрадиційними гравцями,
що виходять на ринки страхування.
Åêîíîì³êà â³äíîâëþºòüñÿ,
³ ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ
îáíàä³þþòü

Будь то приватне медичне страхування або переривання ланцюжка
поставок для підприємств, люди стали набагато краще розуміти, що таке
страхування і як воно може допомогти їм вийти з кризи стійкими.
Відновлення економіки Китаю
буде стимулювати відновлення
світової економіки і стимулювати
розвиток страхової галузі в Китаї,
що ще більше підвищить стійкість
суспільства і забезпечить якісний
розвиток як страхової галузі, так і
економіки Китаю.
14 й п'ятирічний план та інші

амбітні цілі позначили великі можливості зростання і простір для інновацій. Мета вуглецевої нейтральності ще один ключовий фактор, що
дозволяє страхової галузі вносити
більший внесок в сталий розвиток
економіки. Страховики продовжать
працювати з партнерами і клієнтами
над усуненням прогалин у захисті і
підвищенням стійкості суспільства.
Відновлення в усьому світі може
бути нерівномірним, оскільки багато
як і раніше залежить від здатності
вакцин утримувати пандемію під
контролем. Зростання інфляції та-

Постпандемічне відновлення економіки сприяє історично високому
світовому зростанню, але воно буде
далеко не рівномірним. Після скорочення на 3,7% в 2020 році в 2021 році
світова економіка зросла на 5,8%, що
набагато вище середнього показника
в 3% попереднього десятиліття.
На ринках, що розвиваються
зростання
реального
валового
внутрішнього продукту (ВВП) склало на 6,6% в 2021 році, що вище середнього показника в 4,8% в
2010 2019 роках. Китай демонструє
зростання на 8,3% після швидкого
відновлення нормальної економічної

Â³äñîòîê âàêöèíîâàíîãî íàñåëåííÿ ó ñâ³ò³, 2021
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активності в минулому році.
Однак в країнах з ринком, що
формується і країнах, що розвиваються, які сильніше постраждали від
пандемії і без великої вакцинації або
фінансових стимулів, відновлення
буде відбуватися повільніше, наприклад, в Латинській Америці і Карибському басейні (5,6%), країнах
Європи та Центральної Азії з ринком
(4,1%), на Близькому Сході і в інших
країнах Африки (3,7%).

Çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ ó ñâ³ò³, 2010-2022Ï

Ñòðàõîâ³ ðèíêè â³äíîâëÿòüñÿ
â³ä ïàíäåì³¿ øâèäøå,
í³æ ñâ³òîâà ô³íàíñîâà êðèçà
Страхова галузь побачила більш
помірне падіння премій під час кризи
COVID 19, ніж під час глобальної
фінансової кризи (GFC) 2008 2009
років. Загальні глобальні прямі
премії в 2021 році на 10% вище їх
докризового рівня 2019 року. На даний момент
це більш швидкий
відскік, ніж при відновленні GFC, коли премії ледь перевищили докризовий рівень.
Ïåðñïåêòèâè ñòðàõîâîãî
ðèíêó: çðîñòàííÿ ïðåì³é
âèùå òðåíäà
Світовий попит на страхування
зріс на 3,3% в 2021 році і зросте на
3,9% в 2022 році, що є набагато більш
швидким відновленням, ніж від попередніх рецесій. Швидке відновлення світової економіки, найсильніше
підвищення тарифів за 20 років з комерційних напрямах страхування,
крім страхування життя, і підвищення обізнаності про ризики будуть
сприяти зростанню попиту на страхування захисту від ризиків. Бізнес
по страхуванню життя повинен виграти від більш потужних фінансових
ринків і стійкого відновлення доходів
споживачів.

всіх регіонах, а збитки катастроф
(+6%) відставали в порівнянні з минулими періодами. Ми очікуємо, що
жорсткість тарифів триватиме в цьому і наступному році, хоча зростання
цін повинен бути помірним.
Ðåéòèíã ÒÎÏ-20 íàéá³ëüøèõ
ñâ³òîâèõ ñòðàõîâèõ ðèíê³â
У топ 20 за глобальним обсягом
страхових премій знову увійшли в
трійку Рейтингу найбільших світових страхових ринків США, Китай і
Японія, на їх частку припадало майже 58% світового ринку, що вище,
ніж в 2019 році, коли він становив

56%. Частка ринку 20 провідних
країн також трохи зросла до 90,7% з
90,5% в минулому році. Китай продовжує займати зростаючу частку,
досягнувши 10,5% світового ринку
страхування в минулому році.
Швидко зростаючий азіатський
регіон стає все більш домінуючим:
шість ринків входять в двадцятку
кращих, а частка ринку складе 25%.
Swiss Re очікує, що ринки, що розвиваються продовжать випереджати
розвинені ринки, а Азія випереджати
інші регіони, що відображено в джерелі
глобального зростання премій, який
зміщується разом з економічною
міццю із заходу на схід.

ÒÎÏ-20 êðà¿í çà ð³âíåì ïðåì³é, 2019-2020

Æîðñòê³ñòü òàðèô³â êëþ÷îâèé ôàêòîð çðîñòàííÿ
ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ
Найсильніше підвищення ставок
за два десятиліття в комерційних напрямках продовжує залишатися основним фактором зростання премій з
ризикового страхування, крім страхування життя. Найбільший приріст був
відзначений за статтями фінансової і
професійної відповідальності (+39% в
середньому в 2020 році) в Австралії,
Великобританії, Латинській Америці і
США. Майно (+19%) було сильним у
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50% êë³ºíò³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é ãîòîâ³
ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ³íøóðòåõ³â

Дослідження, опубліковане Capgemini & Efma, показує, що
вперше 50% клієнтів страхових компаній готові розглядати
страхування від цифрових гравців та іншуртехів, оскільки
традиційні страховики прагнуть до стратегічного партнерства,
щоб залишатися конкурентоспроможними

У звіті World InsurTech Report`2021
відзначається, що страхові компанії та
великі технологічні гравці використовують значний приплив капіталу для прискорення технологічного розвитку та
інновацій, чинячи тиск на діючих страховиків.
Багато хто вважає, що неостраховики
пропонують велику персоналізацію і акцент на клієнтському досвіді, у відповідь
на це традиційні страховики все частіше
шукають партнерів або навыть купують
insurtech компанії.
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Згідно зі звітом, в період з 2018 по
2021 рік 5 найбільших технологічних
компаній і великий виробник автомобілів, що пропонує страхові послуги, в
2021 році майже в 2,5 рази збільшили загальну ринкову капіталізацію 30
найбільших страховиків в світі. А до
кінця 2021 року загальна ринкова
капіталізація зареєстрованих на біржі
insurtech стартапів перевищила 22 мільярди доларів.
Модульні пропозиції, системи і організаційні структури будуть незамінні

для створення надійних і оперативних
змін цінностей для клієнтів. У найближчі
роки галузеві гравці будуть визначатися
їх силою в спеціалізації та створенні персоніфікованих страхових продуктів.
У міру того, як традиційні страховики
розширюють свої екосистеми, щоб залишатися конкурентоспроможними, вони
повинні все більше враховувати цінність
через довірених партнерів, включаючи
BigTech, InsurTech і нетрадиційних
гравців, таких як виробники оригінального устаткування і IoT технологій.
Цифри вказують на те, що експоненціальне зростання InsurTech сектору
збережеться, тому надання першокласного обслуговування клієнтам дуже важливо. Майбутній успіх страхової галузі
буде залежати від існуючих можливостей гравців, готовності інвестувати і бажання підтримувати відносини з
клієнтами.

Äîñë³äæåííÿ

Äîñë³äæåííÿ GlobalData ïîêàçóº çíèæåííÿ ðåïóòàö³¿
ñòðàõîâî¿ ãàëóç³ â óñüîìó ñâ³ò³ ï³ñëÿ COVID-19
Опитування, проведене
аналітичною компанією
GlobalData, показує
зниження репутації
страхової галузі в усьому
світі, головним чином в
результаті її реакції на
пандемію COVID 19

33% респондентів вважають, що
їхня думка про страховиків суттєво
погіршилася через пандемію. В цілому
41% вважають, що репутація страховиків погіршилася, а 31% вважають,
що вона покращилася.
GlobalData зазначає, що, хоча
різниця значна, з точки зору загальних позитивних і негативних настроїв,
відповідь "істотно погіршена" на сьогоднішній день є прикрим результатом
обмежень по діючих договорах страхування та перестрахування.
Пандемія, безсумнівно, стала надзвичайно складною ситуацією для страховиків. Претензії по деяких статтях
різко зросли, і багато хто з них стало
важко застрахувати, кажуть аналітики GlobalData.
Найбільшим фактором шкоди репутації галузі, ймовірно, будуть юри-

дичні баталії навколо позовів про припинення діяльності протягом 2020 року. Наприклад, у Великобританії
провідні страховики були притягнуті
до суду через FCA, оскільки вони
відмовилися виплатити претензії. Вони стверджували, що ризик пандемії
не покривається більшістю полісів. В
кінцевому підсумку вони програли
суд, але суперечка і затримка з оплатою завдадуть певних збитків.
Довіра споживачів завжди була

ключовою проблемою для страховиків
і напрямком, в якому вони боролися.
Отже, вони не можуть дозволити собі
подальшої шкоди репутації.
Ключовим моментом в майбутньому повинна бути прозорість і забезпечення того, щоб незалежно від страхового продукту з покриттям COVID 19,
умови були дуже зрозумілими для
споживачів, щоб уникнути подальших
суперечок.

Âåëèêîáðèòàí³ÿ çàëèøàºòüñÿ íàéïðèâàáëèâ³øèì öåíòðîì äëÿ
ô³íàíñîâèõ òà ñòðàõîâèõ ïîñëóã
Згідно з дослідженням привабливості Великобританії, проведеному Ernst
& Young, Великобританія залишається
стабільним та привабливим місцем для
інвестицій компаній, що надають глобальні фінансові та страхові послуги.
Дослідження показало, що довіра до
Великобританії перебуває на рекордно
високому рівні: 87% світових фінансових
компаній заявили, що планують відкрити чи розширити операції у Великобританії цього року. 41% опитаних заявили,
що пандемія призвела до збільшення їх
інвестицій, при цьому 8% планують
"істотне збільшення". 54% сказали, що
успіх країни у боротьбі з пандемією був
фактором.
Обнадіює той факт, що така висока
частка світових фінансових компаній

нині прагне розвивати свій бізнес. Це
свідчить про стабільність та стійкість
зрілого британського ринку, який продовжує успішно протистояти матеріальним викликам та невизначеності як пандемії, так і Brexit.
Оскільки ми дивимося в майбутнє
фінансових послуг, також позитивно те,
що інвестори вважають Великобританію
підходящим місцем для зростання ESG,
що після COP26 є основним напрямком
для порад директорів.
Будучи однією з найстаріших і
найавторитетніших фінансових структур із розвиненими ринками капіталу та
неперевершеною системою регулювання, Великобританія, безумовно, має багато унікальних переваг, привабливих для
інвесторів як у часи буму, так і в кризу.

Крім того, EY повідомила, що 90%
глобальних інвесторів у фінансові послуги вважають, що Великобританія збереже той самий рівень привабливості або
покращиться протягом наступних трьох
років порівняно з 75% навесні 2021 року
та 50% навесні 2020 року.
Ці висновки EY перегукуються з висновками, зробленими у червні минулого
року, коли фірма заявила, що Великобританія є найпривабливішим місцем у
Європі для іноземних інвестицій у
фінансові послуги. Тоді повідомлялося,
що плани Британії щодо відновлення
після Covid 19 підтримали майже половина (48%) респондентів, які заявили, що
країна стала найбільш сприятливою для
інвестицій після пандемії.
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ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â äëÿ á³çíåñó ó 2022
ðîö³. Áàðîìåòð ðèçèê³â Allianz
Кібер загрози вважаються головною проблемою для
бізнесу у всьому світі в 2022 році, оскільки ризики
стихійних лих та зміни клімату піднімаються в рейтингах
останнього Allianz Risk Barometer 2022.

Оскільки 44% респондентів назвали
кіберінциденти своєю найбільшою проблемою, значною мірою спричиненою загрозою атак програм вимагачів, посівши
перше місце вдруге.
Зокрема, респонденти опитування
підтвердили, що загрози програм ви-
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магачів є головним кібер ризиком на
2022 рік, чому сприяв шквал недавніх
атак з використанням нових тактик,
таких як "подвійне здирство".
За даними Allianz Global Corporate
& Specialty (AGCS), програми вимагачі стали великим бізнесом для

ÒÎÏ-10 ãëîáàëüíèõ ðèçèê³â
äëÿ ï³äïðèºìñòâ ó 2022 ðîö³
1. Ê³áåð³íöèäåíòè
2. Ïåðåðèâàííÿ á³çíåñó
3. Ïðèðîäí³ êàòàñòðîôè
4. Ñïàëàõ ïàíäåì³¿
5. Çì³íè ó çàêîíîäàâñòâ³ òà ESG
6. Çì³íà êë³ìàòó
7. Ïîæåæà, âèáóõ
8. Ðîçâèòîê ðèíêó
9. Áðàê êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè
10. Ìàêðîåêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê

Äîñë³äæåííÿ

кіберзлочинців, які вдосконалюють
свою тактику, знижуючи вхідні
бар'єри лише за 40 доларів за передплату та невеликі технологічні знання.
Комерціалізація кіберзлочинності полегшує масове використання вразливостей. Ми побачимо більше атак на
ланцюжки поставок технологій та критично важливу інфраструктуру.
Кібербезпека посіла перше місце
серед ризиків переривання бізнесу
(BI), які цього року опустилися на одну
позицію із 42% голосів.
Цікаво, що у звіті показано, що зростання кількості атак програм вимагачів
робить кібербезпеку найстрашнішою
причиною BI, а стихійні явища та пандемія розглядаються як два інші важливі
тригери для BI.
Пандемія виявила ступінь взаємопов'язаності сучасних ланцюжків поставок і те, як кілька пов'язаних одна з
одною подій можуть об'єднатися, щоб
викликати широкомасштабні збої.
Вперше стійкість ланцюжків поставок
була перевірена в глобальному масштабі, кажуть в AGCS.
Загрози стихійних лих були одним
із найзначніших факторів, піднявшись
на три позиції та посівши третє місце у
списку з 25%.
У той же час зміна клімату перемістилася з дев'ятого на шосте місце,
відображаючи зростання втрат від катастроф в цілому, а також від вторинних небезпек, таких як повені та лісові
пожежі, які все більше пов'язані зі
зміною клімату.
Крім того, збитки страхової та перестрахувальної галузі від стихійного
лиха у 2021 році знову перевищили 110
мільярдів доларів, а Munich Re оцінила
цю цифру у 120 мільярдів доларів.
Таким чином, поінформованість
про ризики, пов'язані з природними
катастрофами, нині дуже висока, і
оскільки зміна клімату посилює цю
тенденцію, цілком ймовірно, що вони
залишаться головною проблемою для
бізнесу.
За останній рік на підприємствах
помітно збільшився тиск, спрямований
на боротьбу зі зміною клімату, при цьому все більше уваги приділяють
нульовим викидам. Існує чітка тенденція компаній до скорочення викидів
парникових газів у процесі експлуатації або вивчення бізнес можливостей для екологічно безпечних технологій та стійких продуктів. У найближчі роки багато керівників корпо-

рацій ще більш уважно вивчатимуть
вплив кліматичних ризиків на свій виробничо збутовий ланцюжок і вживатимуть відповідних запобіжних заходів. Багато компаній створюють
спеціальні компетенції в галузі зниження кліматичних ризиків, поєднуючи експертів з управління ризиками та
розвитку.
Незважаючи на те, що спалах пандемії, як і раніше, викликає серйозне
занепокоєння у компаній, він опустився з другого на четверте місце в барометрі ризиків Allianz, хоча страховик
зазначає, що його опитування було
проведено до появи вірусу Omicron.
У звіті показано, що підприємства
вважають, що вони добре адаптувалися до викликів пандемії, причому 80%
респондентів вважають, що вони

"адекватно або добре підготовлені до
майбутнього інциденту".
Більшість компаній найбільше побоюються нездатності виробляти свою
продукцію або надавати послуги. У
2021 році стався безпрецедентний
рівень збоїв, спричинених різними
тригерами. Нищівні кібератаки, вплив
на ланцюжок поставок багатьох погодних явищ, пов'язаних зі зміною клімату, а також виробничі проблеми,
пов'язані з пандемією, та вузькі місця
на транспорті призвели до хаосу.
Цього року обіцяють лише поступове пом'якшення ситуації, хоча не можна виключати й подальші проблеми,
пов'язані з Covid 19. Підвищення
стійкості до численних причин переривання бізнесу стає все частіше конкурентною перевагою для компаній.
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Ïðàâîâ³ àñïåêòè ñòðàõóâàííÿ â³éñüêîâèõ
òà ïîë³òè÷íèõ ðèçèê³â â Óêðà¿í³ òà â ñâ³ò³

Ситуація зі страхуванням військових
та політичних ризиків в Україні

Ãåííàä³é Ñóñëîâ,
Êåðóþ÷èé Ïàðòíåð
àäâîêàòñüêîãî îá'ºäíàííÿ
«Ñóñëîâ òà ïàðòíåðè», Ãîëîâà
Ïðåäñòàâíèöòâà áðèòàíñüêîãî
ñòðàõîâîãî áðîêåðà Lloyds
«United Insurance Brokers»

Iнформація про "підготовку державного
перевороту на 1 2 грудня 2021 року" від
Президента України Володимира Зеленського, Інформація про "наміри військового
вторгнення РФ до України у січні лютому
2022 року" від Голови управління розвідки
Міноборони Кирила Буданова, міграційна
криза в Білорусі, ескалація на Донбасі,
суттєве загострення політичної ситуації в
Україні останнім часом все це в черговий
раз змушує бізнес задатися питаннями захисту своїх активів та операцій, якості свого ризик менеджменту, в тому числі якості
та наповнення страхового захисту у випадках, ймовірність настання яких суттєво
зростає під час вищеназваних подій.
Стандартні договори страхування,
якими, як правило користується український бізнес, мають стандартні ж
виключення з страхових випадків  ними не покриваються військові та
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політичні ризики, тобто збитки, що
виникли внаслідок:
війни (в тому числі неоголошеної), громадянської війни;
масових (громадянських) заворушень,
державного перевороту, заколоту, революції, повстання, страйку;
актів тероризму та саботажу;
конфіскації, експропріації, націоналізації, тощо
невиконання (у т.ч. розірвання) договорів урядовими (державними) органами та
установами, встановлення цими органами
певних заборон та обмежень ;
проблем із конвертацією валюти та перерахуванням коштів за кордон.
Однак, такі ризики теоретично можливо застрахувати придбавши поліси за
спеціальними програмами страхування
військових та політичних ризиків. Такі
програми пропонують далеко не всі страхові компанії в Україні, оскільки таке страхування можливо лише за підтримки потужних міжнародних перестраховиків, та
вартість його відносно велика.

Äîñë³äæåííÿ

Перша хвиля інтересу представників
українського бізнесу до такого додаткового покриття виникла після подій 2014 року, коли в результаті військових дій та активної фази АТО активам всіх галузей
бізнесу, що були розташовані на сході
країни було масово нанесено значних
збитків, які страхові компанії не відшкодовували, за винятком поодиноких випадків компромісних виплат корпоративним клієнтам.
Ситуація на сході, безумовно породила ряд непростих питань, зокрема,
чи події, пов'язані з проведенням АТО,
оголошеною чи неоголошеною війною,
терористичними актами та іншими
подібними обставинами, виключенням
зі страхових випадків, чи є ці події обставинами непереборної сили (форс мажорними обставинами), які звільняють
страхову компанію від обов'язку виплати
страхового
відшкодування.
Відповідно, виникало чимало спорів з
приводу того, чи є знищення (пошкодження) майна в результаті вибухів, попадання снарядів, чи втрата (вилучення) застрахованого майна під примусом чи погрозою зброєю або в результаті грабежів, вчинених озброєними
людьми тощо страховим випадком і чи
повинна страхова компанія у такому
випадку відшкодовувати страхувальникам завдані їм збитки.
В одній із справ, що переглядалась
Верховним Судом, страхова компанія
застрахувала обладнання, що знаходилось в зоні проведення АТО. У період дії
договору страхування застраховане обладнання було викрадено (під час дії заборони в'їзду до с. Піски у зв'язку з проведенням антитерористичної операції), у
зв'язку з чим страхувальник повідомив
страхову компанію про страховий випадок та звернувся з відповідною заявою до
правоохоронних органів. Страхова компанія відмовила у виплаті страхового
відшкодування, посилаючись на умови
договору, в якому було передбачено, що не
є страховим випадком події, що мають ознаки страхових, але сталися внаслідок
військових дій.
Переглядаючи справу з підстав неоднакового застосування судами касаційних
інстанцій одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, Верховний Суд України вказав, що
територія, на якій знаходилось застраховане майно, є частиною території України,
тимчасово окупованої незаконними терористичними збройними формуваннями,
де триває антитерористична операція. А
тому, з огляду на проведення антитерористичної операції та положення договору, заявлена страхувальником подія не є
страховим випадком

При цьому, Верховний Суд зазначив,
що сертифікат ТПП України про
форс мажорні обставини не підтверджував обставин, що мали значення для правильного вирішення справи, оскільки вказаний сертифікат є підтвердженням неможливості виконання своїх обов'язків за
договором, в той час як у даній справі у
страхової компанії не виникло обов'язку
за договором (відсутні підстави для виплати страхового відшкодування) (постанова
ВСУ від 03.02.2016 р. у справі №
3 1289гс15).
Аналогічного висновку Верховний Суд
України дійшов у постанові від 27.01.2016
р. у справі № 3 1237гс15, в якій знищення
застрахованої будівлі, що знаходилась на
території проведення АТО, в результаті
вибухів також не було визнано судом
страховим випадком з огляду на виключення із страхових випадків, встановлені
договором страхування (події, що сталися
внаслідок військових дій)
Іншою проблемо, з якою зіштовхнулись банки, позичальники і страховики,
була проблема, пов'язана з призупиненням Нацбанком фінансових операцій на
території проведення АТО.
Постановою Національного банку України № 466 від 06.08.2014 р. "Про призупинення здійснення фінансових операцій"
було тимчасово зупинено проведення
фінансових операцій на території проведення АТО, в результаті чого позичальники були позбавлені можливості отримувати заробітну плату та відповідно сплачувати кошти за кредитними договорами.
В одному зі спорів, що переглядався
Вищим господарським судом України,
між філією банку та страховою компанією
був укладений договір страхування кредитів, відповідно до якого страховим випадком визнавались факти завдання
збитків страхувальнику внаслідок невиконання або часткового невиконання позичальниками своїх зобов'язань по поверненню суми кредиту. У зв'язку із виникненням заборгованості за застрахованими
кредитними договорами, банк повідомив
страхову компанію про настання страхового випадку. Страхова компанія відмовила у виплаті страхового відшкодування,
посилаючись на виключення з договору
страхування, а саме, що "не підлягають
відшкодуванню збитки, що стались
внаслідок прийняття органами державної
влади та управління та/або органами самоврядування обмежуючих або забороняючи актів".
Суди усіх трьох інстанцій визнали позицію страхової компанії обґрунтованою
та відмовили банку у задоволенні позовних вимог.
Зважаючи на вищенаведене, після
закінчення першого, шокового періоду

адаптації вітчизняного бізнесу до подій на
сході, він почав цікавитися покриттям від
військових та політичних ризиків, зокрема, так званим Страхуванням ризиків насильства з політичних мотивів (Political
violence insurance, PVI), та Окремим страхуванням майна від тероризму (standalone property terrorism insurance). Так,
Представництвом United Insurance
Brokers в Україні, британської компанієї,
яка є авторизованим страховим брокером
Lloyds, було отримано значну кількість
звернень від українських страховиків та
мультинаціональних компаній, що ведуть
бізнес в Україні, щодо розміщення таких
ризиків на ринку LLoyds. Деякими компаніями укладаються відповідні договори,
але останні роки таке покриття купується
не дуже часто, зважаючи на його ціну та
відносну стабілізацію ситуації на сході
України. Щодо страхування політичних
ризиків , таких як експропріація, обмежувальні рішення органів влади, проблеми з
конвертацією валюти та здійсненням платежів, тощо (Political risk insurance), то
страхування таких ризиків, як правило,
здійснюється лише іноземними страховиками для іноземних страхувальників по
відношенню до країни ведення бізнесу та
настання ризиків, оскільки у цьому випадку страховики у відповідній країні несуть
ті ж самі ризики, що і страхувальники
(застосовується принцип екс территоріальності).
Необхідність розробки та впровадження механізму страхування військово політичних ризиків в Україні з використанням інструментів та можливостей
державної підтримки передбачена Стратегією економічного розвитку Донецької
та Луганської областей на період до 2030
року, затвердженою Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2021 р. № 1078 р. Під час обговорення заходів, передбачених Стратегію, організованого Національним банком 03.11.2021
року, представники страхового ринку досить стримано сприйняли цю ініціативу,
зокрема посилаючись на неможливість
страхування політичних ризиків для українських інвесторів, з огляду на вищезгаданий принцип екс територіальності та
необхідність суворого дотримання умов
відповідних вордінгів світових перестраховків, зокрема Lloyds.
Становлення та розвиток страхування військових та політичних ризиків 
світовий досвід
Національні інституції так звані
експортно кредитні агентства, ЕКА
основною метою яких було сприяння
експортній експансії товарів та послуг,
почали створюватися на початку ХХ
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сторіччя. Вони пропонували вітчизняному бізнесу не тільки фінансування
експортних контрактів, але й захист
інвестицій за кордоном.
Дві наступні хвилі створення цих
інституцій 30 ті та 70 90 ті роки ХХ
сторіччя призвели до створення ЕКА
практично у всіх країнах світу, які прагнуть розвивати власну економіку через
міжнародну торгівлю. Слід зазначити,
що експортно кредитні агентства не
завжди є державними компаніями або
установами але завжди під державними гарантіями та контролем), у тому
числі в США (Export Import Bank of the
United States, DFC), Німеччині (Euler
Hermes), Японії (JBIC, NEXI), Польщі
(KUKE), Ізраїлі (ASHRA). На сьогодні
по всьому світу налічується більше 100
таких установ.
Незважаючи на розмаїття
організаційних форм ЕКА, їх основні
інструменти є схожими: надання
бізнес резидентам відповідних країн
державних гарантій або страхового захисту за експортними операціями та
інвестиціями.
Система захисту від військово політичних ризиків в її сучасному розумінні почала розвиватися після Другої
світової війни. Короткий період відносного мирного співіснування змінився етапами чергової ескалації, "холодною" війною
і цілою низькою локальних військових
конфліктів. Водночас, процеси світової
глобалізації зумовлювали необхідність
створення систем захисту інвестицій від
військово політичних ризиків на міжнародному рівні.
Початком створення сучасної міжнародної системи захисту інвестицій прийнято вважати 11 вересня 1985 року дату
підписання у Сеулі міжнародної конвенції про утворення у складі групи
Світового банку Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій
(Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA). Датою заснування самої
організації MIGA вважається 1988 рік.
Сьогодні політичні ризики та насильство з політичних мотивів входять до
найпоширеніших ризиків на світовому
страховому ринку, що відображає той
факт, що такі страхові події, як протести
та заворушення, тепер кидають виклик
тероризму як основному політичному ризику для компаній. Кількість, масштаб і
тривалість багатьох останніх подій були
винятковими, як от протести "жовтих
жилетів" у Франції (збитки склали
близько 90 мільйонів доларів), а також заворушення в таких місцях, як Гонконг (77
мільйонів доларів), Чилі (близько 2 млрд
доларів США)) та Еквадору (821 млн доларів).

12

Insurance TOP ¹8(84)2021

Тим часом у США у напруженій
другій половині 2020 року відбулися заворушення на расовій основі через
смерть Джорджа Флойда та підйому руху Black Lives Matter, а також подальші
заворушення навколо президентських
виборів у США, включаючи штурм натовпом Капітолію. Це призвело до того,
що становище США, в індексі громадянських заворушень Verisk Maplecroft
різко погіршилося з 91 ї юрисдикції у
другому кварталі 2020 року до 34 ї у четвертому кварталі 2020 року.
Крім того, демонстрації проти обмежень, пов'язаних з COVID 19 переросли в
насильницькі дії в кількох західних
країнах, і хоча ці інциденти не призвели до
значних розмірів страхових збитків, вони
явно повернули тему політичного насильства в центр уваги ризик менеджерів.
Підприємства можуть і не бути безпосередніми жертвами громадянських заворушень або тероризму, щоб зазнати
фінансових втрат. Доходи можуть бути
втрачені, незалежно від того, чи була завдана фізична шкода чи ні, якщо , наприклад, прилегла територія тривалий час
оточена. Компанії також можуть постраждати від фізичної втрати привабливості нерухомості поблизу.
Перспективи, нажаль, не стають кращими. Оскільки соціально економічні
наслідки Covid 19 зростають, очікується,
що кількість глобальних протестувальників зросте 75 країн, ймовірно, відчують зростання протестів до кінця 2022 року, за даними Verisk Maplecroft. З них понад 30 країн переважно в Європі та
Америці відчують значну активність
цих протестів.
Питання громадянських заворушень,
проявів сепаратизму та націоналізму залишаться серед основних тем політичного насильства й надалі. Пандемія призвела до того, що деякі країни зайняли
жорсткішу позицію щодо біженців/шукачів притулку. У той же час боргова та
валютна кризи триватимуть у країнах,
що розвиваються. Такі умови лише ще
більше розпалюють випадки сепаратизму
та
націоналізму,
релігійного
екстремізму та ксенофобії.
Тому не дивно, що інтерес до ринку
спеціального страхування від політичного насильства, тероризму та політичних
ризиків зростає. Однак, зростає і вартість
страхового покриття, умови страхування
стають жорсткішими.
Наразі, інколи є проблематичним та
важливим вирішити, чи підпадає окремий акт насильства, зумовлений політичними мотивами, під Страхування
політичних ризиків (political risk
insurance), Страхування ризиків насильства з політичних мотивів (Political

violence insurance, PVI) або Окреме страхування майна від тероризму (standalone
property terrorism insurance).
Наприклад, під час масових виступів
у м. Бангкок у 2010 році проти тодішнього
тайського уряду, майже 100 осіб загинуло
та було завдано матеріальної шкоди на
суму 1 мільярд доларів США. Сам уряд
охарактеризував ці події як акт тероризму, що дало змогу деяким страховикам
скористатися цією оцінкою і відмовити у
здійсненні страхових виплат за договорами страхування майна, які не передбачали покриття ризику "Тероризм".
В результаті розгляду відповідних
позовів протягом 9 років Верховним судом Тайланду було прийнято остаточне
рішення , яким було скасовано рішення
судів двох попередніх інстанцій і визнано
подію, що відбулась, діями осіб зі злим
умислом. Це вже підпадало під визначення насильства з політичних причин або
страйку та цивільних заворушень згідно
з договорами страхування майна.
Крім того, реаліями останніх років
стали численні випадки вбивств (у т. ч.
масових) злочинцями одинаками і завдання матеріальної шкоди мародерами, в
діях яких взагалі відсутні політичні мотиви. Відповіддю страхового ринку на цей
феномен стали різноманітні розширення
(додаткове страхове покриття), які застосовуються спільно зі стандартними договорами страхування
Тому саме від наявності спільного розуміння змістовного наповнення ключових понять усіма учасниками процесу
страхування у значній мірі залежатиме
безпроблемне здійснення страхових
відшкодувань.
Таким чином, при створенні механізму страхування військово політичних ризиків особливо за участю міжнародних організацій або іноземних страховиків і перестраховиків є необхідним узгодження цих понять та вироблення єдиної термінологічної бази.
Важливим джерелом інформації в
цьому процесі можуть стати напрацювання інституцій міжнародного страхового ринку, які здійснюють розробку та
уніфікацію термінологічного апарату
страхування. Такими є, наприклад: Репозиторій вордингів Ллойд'с (Lloyd's
Wordings Repository), вордінги Асоціації
ринку
Ллойд'с
(Lloyd's
Market
Association) та Інституту Лондонських
Страховиків (Institute of London
Underwriters).
Сподіваюсь, що розвиток цих видів
страхування в Україні буде сприяти залученню інвестицій та сталому економічному зростанню, а збитків, завданих відповідними страховими випадками
не буде, чи вони будуть не значними.

Äîñë³äæåííÿ

Ãëîáàëüíèé ðèíîê êàòàñòðîô³÷íèõ îáë³ãàö³é äîñÿã
$12,5 ìëðä. Îãëÿä Aon
За даними страхового та перестрахового брокера Aon,
випуск катастрофічних облігацій у 2021 році досяг $12,5
млрд, що перевищує попередній рекорд $11 млрд, який був
встановлений у 2020 році.

Крім зростання масштабів, катастрофічні облігації еволюціонували, щоб покрити широкий спектр небезпек, географічних факторів, тригерів та спонсорів
за допомогою деяких із найінноваційніших
структур передачі ризику та продемонстрували свою здатність забезпечувати захист майна, нещасних випадків, ризиків для життя та здоров'я.
На підтвердження своєї
прихильності до розвитку
ринку та забезпечення
доступності найбільш
ефективних рішень для
капіталу для страхових, перестрахувальних, корпоративних та
державних організацій,
Aon Securities надала нові
джерела капіталу для
відповідності ризикам.
Торік Aon повідомив, що загальний обсяг випуску катастрофічних
облігацій уперше з моменту його запуску у

1996 році перевищив 100 мільярдів доларів
та перевищує капітал традиційного перестрахування. Сьогодні Aon каже, що на
ринку активно діють облігації на суму понад 32 мільярди доларів.

Розширення кількості інвесторів, розвиток структур та інновації в секторі забезпечують велику впевненість у можливості
ринків капіталу продовжувати задовольняти мінливі потреби в управлінні ризиками завтрашнього дня.
Прогноз Aon відповідає обсягу випуску
Artemis, який протягом року зареєстрував
випуск облігацій на суму понад 12,5 мільярда доларів.
Фактично, у звіті Artemis про катастрофічні облігації та ILS за четвертий квартал 2021 року розглядається випуск близько 14 мільярдів доларів на рік, який включає облігації на нерухомість, угоди, що покривають некатастрофічні ризики, а
також угоди з приватними
облігаціями. У 2021 році перестраховики передали приблизно 50%
своїх ризиків з
періодом доходності 1 до 250 через забезпечені
похідні страхові
інструменти
(ILS), такі як цінні
папери, прив'язані
до страхування.

Lloyd's ìîäåðí³çóº Core Data Record
äëÿ ïðèñêîðåííÿ îáðîáêè äàíèõ
Трансформація с Lloyd's у рамках глобальної ініціативи
Blueprint Two зробила ще один крок уперед завдяки угоді
між з DXC Technology та Міжнародною асоціацією
андеррайтингу (IUA), метою якої є скорочення витрат на
обробку даних на 40%.

Про угоду між Lloyd's, DXC Technology, радами Lloyd's Market Association
(LMA) та IUA вперше було оголошено у
травні минулого року. Його метою є створення рішень, необхідних для цифровізації, оптимізації та повної автоматизації обробки котирувань та претензій для
ринку Lloyd's. Все це є частиною ініціативи
"Майбутнє ринку в Lloyd's", яка хоче перетворити інфраструктуру ринку з паперового аналогового набору процесів у цифровий, орієнтований на дані, автоматизований та економічно ефективний. Lloyd's

зазначає, що вперше за більш як 20 років
технологічна інфраструктура, що лежить
в основі лондонського ринку, буде
повністю перетворена. Це буде зроблено
за допомогою трьох ключових змін. Першою важливою зміною стане поява Core
Data Record (CDR) із загальними стандартами даних для полісу, премій та вимог.
По друге, угода прискорить автоматизацію процесів, що підтримують
розміщення ризиків, укладання договорів,
управління претензіями та облік, що, за
словами Lloyd's, значно скоротить тер-

міни, підвищить ефективність та знизить
витрати, пропонуючи якісніші послуги
зацікавленим сторонам ринку та своїм
клієнтам.
Нарешті, контракт із DXC Technology
включає угоду про те, що витрати на ринкову обробку у новому цифровому світі
будуть скорочені як мінімум на 40%
порівняно з поточними послугами.
CEO Lloyd's Джон Ніл сказав: "У
складному гібридному робочому середовищі, нав'язаному COVID 19, ранні зусилля Lloyd's та лондонського ринку з модернізації роботи продемонстрували
здатність працювати в цифровому форматі, майже безперешкодно забезпечуючи
задоволення потреб клієнтів у страхуванні. Тепер, з відповідними зобов'язаннями DXC, Lloyd's та всього лондонського
ринку, ми маємо можливість перейти на
єдину платформу, яка забезпечить автоматизовану обробку та облік, а також
суттєве зниження операційних витрат".
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За даними Fitch Ratings, глобальні ризикові перестраховики
відзвітували про зростання прибутку в 2021 році і готові
повідомити про поліпшення результатів андерайтингу в 2022
році, оскільки підвищення тарифів допомогло наростити
прибуток, при цьому подальше підвищення буде підтримано
значними збитками від катастроф, як і раніше низькими
процентними ставками і побоюваннями з приводу інфляції

Чисті нараховані премії міжнародних перестрахувальних компаній у
2021 році зросли на 18,5% в порівнянні
з попереднім роком, оскільки тарифи
на перестрахування продовжували
зростати разом із зростанням попиту
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на страхове покриття.
У цьому році темпи оновлення
продовжували зростати, хоча наявність достатніх місткостей призвело до уповільнення зростання після
багаторічного підвищення тарифів,

що призвело до того, що деякі вважають підвищення цін незначним.
При продовженні договорів перестрахування досі в значній мірі не
враховувалися збитки, пов'язані з
пандемією, але рейтингове агентство
заявляє, що це може змінитися в 2022
році з більшою впевненістю щодо
кінцевих збитків.
Заглядаючи в майбутнє, Fitch
очікує, що тарифи перестрахування
продовжать рости в ключовому сезоні
пролонгацій 1 січня 2022 року, але
очікує, що поліпшення будуть дещо
знижені. В даний час ціноутворення є
все ще неадекватним перед фактом
зростаючих катастроф.

Ïåðåñòðàõóâàííÿ

У світлі недавніх катастроф в
Європі, особливо повені, яке торкнулося частини Західної й Центральної
Європи, Fitch каже, що "європейські
ціни на перестрахування ризиків нерухомості можуть бути підвищені у
2022 році, враховуючи недавнє зростання катастрофічних збитків в
регіоні".
Протягом 2021 року глобальні
застраховані і перестраховані втрати від природних катастроф досягли
керованої 120 мільярдів доларів, що
на 20 мільярдів доларів більше, ніж в
попередньому році, а також перевищує середній показник за 10 років в
33 мільярди доларів.
Звичайно, повені додаюь до цієї
загальної суми в другій половині року. Крім того, сезон ураганів в Атлантиці триває, і очікується, що активність буде вище середньої, що
підкреслює можливість додаткових
втрат в майбутні тижні і місяці.
Fitch очікує, що поліпшення базо во го комбіно ва но го ко ефіцієнта
збережеться в 2022 році у міру зарахування премій. Для 17 ризикових пе ре ст ра хо виків ре зуль та ти
андерайтингу за 2021 рік було бага то обіця ю чи ми: су куп ний ко ефіцієнт пе ре ст ра ху ван ня за ка лендарний рік склав 94,5%. Цей показник знизився більш ніж на 11
п.п. з 105,9% у 2020 році, включаючи 6,1 млрд доларів від збитків по
пе ре ст ра ху ван ню, пов'яза них з
пандемією Covid 19 (11,3 п.п. від
зароблених премій).
Ефективність андерайтингу буде
поліпшуватися в 2022 році у міру
збільшення страхових тарифів. Доходи бізнесу з перестрахування
життя і здоров'я помітно покращилися в 1П2021, незважаючи на збільшення втрат смертності від пандемії
до 2,5 млрд доларів в 1П2021
(1П2020: 1,3 млрд доларів), у міру
зростання інвестиційних результатів. За повний рік вони показали
таку ж динаміку.
Чисті зароблені премії (NPE)
збільшилися для перестраховиків
життя і здоров'я в цілому, при цьому
шість з восьми компаній повідомили
про більш високий NPE. Власний
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капітал знизився на 0,5%, оскільки
прибуток від андерайтингу був
більш ніж компенсований нереалізованими інвестиційними збитками від
зростання процентних ставок і прискореного викупу акцій.
Fitch очікує, що перестраховики
будуть активно управляти своїм
капіталом, оскільки вони також
прагнуть скористатися можливостями органічного зростання. У той час
як ринкові ціни при різних відновленням перестрахування у 2021 році
були нижче, ніж очікували перестраховики, в зв'язку з уповільненням
темпів зростання тарифів компанії
продовжували забезпечувати страхові премії.
Сприятливий ціноутворення для
комерційних ліній в поєднанні з
підвищенням тарифів по перестрахуванню і роздрібному страхуванню
підтримало зростання премій для
страховиків і перестраховиків,
оскільки результати андерайтингу
для деяких значно покращилися.
Найбільш значне зростання (26%)
було відзначене у QBE, за яким
слідували Zurich, AIG, Hannover Re і
Chubb, які повідомили про зростання премій вище середнього за європейськими перестраховикам і середнього по США.
Аналітики пов'язують це зростання з триваючим сприятливим
ціноутворенням для комерційних
ліній, підвищенням тарифів по пере-

страхуванню, а також з роздрібного
страхування.
Керуючі команди зазвичай очікують, що сприятливі ціни збережуться до кінця року і до 2022 року, хоча
деякі попереджали, що підвищення
тарифів у майбутньому, ймовірно,
буде менш значним і дійсно вже почало знижуватися в деяких частинах їх портфелів.
Зберігаючи тенденцію, встановлену в першому кварталі року, результати андерайтингу залишалися
сильними в четвертому кварталі
2021 року, при цьому група перестраховиків повідомила про повний загальний середній комбінований коефіцієнт 93,7%, при цьому кожна
компанія опублікувала комбінований
коефіцієнт нижче 100%.
Хороші результати андерайтингу в цьому році дійсно виграли від
зниження збитків від COVID 19, але
все ж відбулися на тлі більш високих, ніж в середньому, збитків в натуральному вираженні.
В результаті хороших результатів за 2021 рік консенсус прогноз
аналітиків підвищився, збільшившись в середньому на 1,4% для 2022
року, при цьому американські комерційні компанії виросли в середньому на 3,4%.
Компанії пояснюють це в першу
чергу найкращим, ніж очікувалося,
зростанням премій і базовими
комбінованими коефіцієнтами.
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Ãëîáàëüíà ïåðåñòðàõóâàëüíà ì³ñòê³ñòü â 2021 ðîö³
çðîñëà äî $532 ìëðä

Глобальні перестрахувальні місткості в 2021 році можуть
скласти близько 532 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж
на кінець 2020 року, коли вони склали 517 мільярдів доларів
Оцінка A.M. Best враховує збільшення потенціалу традиційного перестрахування на 2 мільярди доларів, яке рейтингове агентство оцінює у 441 мільярд доларів, і збільшення капіталу на 3 мільярди доларів, що становить понад 91 мільярдів доларів. Показник на кінець 2020
року був на 35 мільярдів доларів, або на
7% вище показника на кінець 2019 року в
482 мільярди доларів.
Рейтингове агентство повністю пояснило збільшення в період з 2019 по 2020
роки зростанням традиційного перестрахового капіталу, який зріс з 394 мільярдів
доларів на кінець 2019 року до 429 мільярдів доларів до кінця 2020.
Аналітики відзначили, що початок
пандемії COVID 19 призвів до значної
волатильності в сегменті перестрахування, в основному через коливання на фондовому ринку і консервативну первісну
понесену, але не звільнену маржі (IBNR)
для збитків від COVID. Однак у міру просування до 2020 року і реалізації країнами програм стимулювання і надання допомоги в економічній сфері фондові ринки відновилися, а процентні ставки знизилися.
Це було особливо помітно для 10
найбільших перестраховиків, у яких

16

Insurance TOP ¹8(84)2021

ринкова вартість цінних паперів з фіксованим доходом збільшилася на 19%. Це
збільшення і інші чинники привели до
зростання доступного капіталу на 12%
для 10 найбільших компаній. Але хоча
приплив нового капіталу в сегмент перестрахування набув широкого розголосу,
A.M. Best повідомляє, що загальний
вплив нових гравців було відносно стриманим.
Загальне зростання виділених перестрахових місткостей в 2021 році також
заслуговує на увагу з урахуванням зниження операційних результатів галузі.
Підвищений ризик і пов'язаний з ним
необхідний капітал для традиційних перестраховиків продовжує підвищувати
рівень використання капіталу. Хоча
найбільші перестраховики продовжують
знаходити способи збільшення капіталу
за допомогою диверсифікації і доступу до
дешевого боргового фінансування, посилення ринкових умов як і раніше викликає тиск на загальні рівні капіталізації з
поправкою на ризик.
Це узгоджується з думкою аналітиків
про те, що даний сегмент знаходиться на
ранній стадії жорсткого ринкового циклу.
У міру того, як умови ціноутворення продовжують поліпшуватися, а результати

андерайтингу стають більш сприятливими, необхідне навантаження на капітал
зменшиться, а рівні використання
капіталу почнуть падати.
Як результат, ми бачимо подальше
підвищення тарифів в 2021 році як за
прямим страхуванням, так і з перестрахування з минулого року. Хоча така
зміна цін є прямою реакцією на триваючу активність катастроф і стихійних
явищ.
Аналітики вирішили змінити свій
прогноз для сектора перестрахування
з негативного на стабільний, оскільки
ціни продовжують рости на тлі відновлення світової економіки.
Аналітики очікують, що підвищення тарифів призведе до збільшення
прибутку перестраховиків до 2022 року, і зазначає, що капіталізація залишається стабільною, а коефіцієнти
платоспроможності значно перевищують нормативні пороги. Капіталізація
сектора залишається стабільною, а коефіцієнти платоспроможності стійкі до
ряду стресових сценаріїв.
Ціни на перестрахування майна
продовжують рости через недавні
збитків від стихійних лих і переоцінки
вторинних ризиків, включаючи зимові
шторми, повені та лісові пожежі.
У той же час тарифи за нещасними
випадками також зросли по більшості
напрямків через більш високого попиту, тенденцій втрат і низької прибутковості інвестицій.
Аналітики також стверджували,
що невизначеність щодо зобов'язань
щодо COVID зменшилася протягом
2021 року, хоча претензії, пов'язані з
пандемією, продовжують впливати на
прибуток деяких великих перестраховиків.
Крім того, пандемія змусила перестраховиків зайняти більш обережну
позицію щодо управління системними
ризиками, включаючи інфекційні захворювання, кібер події і зміна клімату.
Звертаючись до альтернативного
капіталу, агенство визнало, що сектор
повернувся до зростання в 2021 році, і
прогнозую, що традиційні перестраховики з сильними сторонніми платформами управління капіталом матимуть
хороші можливості для використання
нових можливостей. Для перестраховиків такі платформи приносять
комісійний дохід, дозволяючи їм страхувати ризики і збільшувати свою
частку на ринку з меншими капітальними витратами.

Äîñë³äæåííÿ

Ãëîáàëüí³ ñòðàõîâ³ ïðåì³¿ P&C-ñåêòîðó äî 2040 ðîêó
çá³ëüøàòüñÿ âäâ³÷³ äî $4,3 òðëí
Премії P&C сектору збільшаться більш ніж удвічі з 1,8
трильйона доларів в 2020 році до 4,3 трильйона доларів в
2040 році, оскільки очікується, що структура портфелю P&C
зміститься від автострахування з більш низьким ризиком у
бік майнових і фінансових зобов'язань з більш високим
ризиком, йдеться у звіті Swiss Re Institute

Таким чином, страхування майна, за прогнозами, стане самим
швидкозростаючим
напрямком
бізнесу. Автострахування, хоча його
частка скорочується, залишиться
найбільшим з усіх напрямків P&C.
Прогнозується щорічне зростання зі страхування майна на 5,3%, а
нові страхові премії зростуть з 450
мільярдів доларів у 2020 році до 1,3
трильйона доларів в 2040 році.

Очікується, що ризики, пов'язані з
кліматом, приведуть до збільшення
премій на нерухомість на 22%, або до
183 мільярдів доларів, протягом наступних 20 років, оскільки пов'язані з
погодою катастрофи, ймовірно, стануть більш інтенсивними і частими.
Оскільки очікується, що соціальна
інфляція збільшить частоту винесення великих виплат, особливо в США,
страхові премії виростуть на 4,7% в

рік в середньому з 214 до 583 мільярдів доларів до 2040 року. Додаткові
напрямки довгострокового потенціалу
зростання відповідальності пов'язані
з наслідками зміни клімату, штучним
інтелектом, а також соціальними і
правовими змінами.
Оскільки більш мінливі сегменти
набирають значення, частка автострахування, традиційно низького ризику і високої обсягу головної опори
сегмента P&C, буде зменшуватися
через підвищення рівня безпеки від
автоматизації і смарт технологій і
зниженням пов'язаних претензій. У
той час як частка в пулі ризиків
P&C, як очікується, скоротиться з
42% в 2020 році до 32% від галузевих
премій до 2040 року, автопромисловість залишиться найбільшим
напрямом бізнесу.

Çðîñòàííÿ ê³áåðàòàê çá³ëüøèòü ïîïèò íà ïåðåñòðàõóâàííÿ
ê³áåð-ðèçèê³â â Àç³àòñüêî-Òèõîîêåàíñüêîìó ðåã³îí³

Fitch Ratings відзначає потенціал кіберперестрахування для
стимулювання зростання в Азіатсько Тихоокеанському
регіоні (APAC), на який припадає 7% від загального числа
зареєстрованих інцидентів з програмами вимагачами.

Fitch повідомляє, що на декількох
азіатських ринках були розроблені
нормативні акти, що відображають

підвищену увагу до кіберстійкості, наприклад закон Індії про захист особистих даних. У звіті наголошується, що

Сінгапур також запропонував законопроект про кібербезпеки. Регламент
спрямований на створення керівних
принципів щодо управління особистими даними, включаючи права людини
на особисту інформацію.
Компанії, можливо, доведеться заплатити штраф у розмірі до 2,1 мільйона
доларів або 4% від загальної виручки,
якщо буде виявлено порушення норм,
що стосуються обробки або передачі
особистих даних відповідно до Закону
про захист особистих даних.
Вважається, що ці нормативні зміни
можуть збільшити попит на кіберперестрахування, оскільки у компаній буде
більше побоювань з приводу зниження
більш високих потенційних збитків не
тільки від збоїв в роботі, але і за штрафи по кіберінцідентам з боку регулюючого органу.
Крім того, деякі з нормативних вимог до повідомлення про будь які атаки
з використанням програм вимагачів
забезпечуватимуть прозорість даних і
історичні записи втрат для перестраховиків, що дозволить їм кількісно оцінити це при ціноутворенні і покритті ризиків.
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Ê³áåðñòðàõóâàííÿ

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ê³áåðñòðàõóâàííÿ äî 2026 ðîêó
ïåðåâèùèòü $28 ìëðä

Прогнозується, що кіберстрахування зростатиме, тому що воно
було значною мірою прибутковим для страховиків і
розглядається перестраховиками як перспективний напрямок,
незважаючи на те, що атаки програм вимагачів
прискорюються, заявили учасники дискусії на Об'єднаному
галузевому форумі Інституту страхової інформації 2021 року.

Учасники форуму також запропонували урядам відігравати важливішу
роль у секторі кіберстрахування,
особливо за рахунок ширшого обміну
інформацією.

До 2026 року страховики отримуватимуть $28 млрд у вигляді підписаних валових премій кіберстрахування.
Страховики продовжать пропонувати
кіберстрахування, тому що це загалом

було прибутковим.
Перестраховики віддані кіберсектору і розглядають ризик як страхування, що підлягає захисту. Aon бачить, що кілька нових перестраховиків розглядають можливість виходу
ринку на обмеженій основі. За словами
брокера, перестраховики також внесли певні коригування у місткість,
оскільки вони уточнюють своє розуміння сектора.
У той час як кіберстрахування було прибутковим для страхової галузі,
програми вимагачі дуже прибуткові
для зловмисників. Ми спостерігаємо
значне зростання атак з використанням програм вимагачів, тому що вони
прибуткові це хороший бізнес для
кіберзлочинців.
Кіберзлочинці також використовують більш автоматизовані методи, що
збільшує кількість потенційних атак і,
як наслідок, збитків.
Уряд має більше інформації, ніж
будь яка компанія, і проводить
розвідувальні операції, які жодна
компанія не може зіставити або
відтворити. Уряд міг би зіграти роль
цих зусиллях, допомагаючи створити
центральне джерело агрегованих даних. Актуаріям потрібна докладніша
інформація, щоб приймати більш
обґрунтовані рішення про кіберризики та андерайтинг.

Ö³íè íà êîìåðö³éíå ñòðàõóâàííÿ ïðîäîâæóþòü
çðîñòàòè ó òðåòüîìó êâàðòàë³ 2021 ðîêó
Ціни на комерційне
страхування знову зросли у
третьому кварталі 2021 року.
У ході дослідження
порівнювалися ціни на
страхування комерційних
ліній (CLIPS) у третьому
кварталі 2021 року, з цінами
за таке саме покриття у тому
ж кварталі 2020 року.
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За даними компанії Willis Tower
Watson, ціни на комерційне страхування
знову зросли у третьому кварталі 2021
року. У ході дослідження порівнювалися
ціни на страхування комерційних ліній
(CLIPS) у третьому кварталі 2021 року, з
цінами за таке саме покриття у тому ж
кварталі 2020 року.
Сукупна зміна комерційних цін, про
яку повідомили страховики, склала трохи більше ніж 7% у третьому кварталі
2021 року після того, як було трохи нижче 8% у першому та другому кварталах.
Дані майже по всіх лініях, як і раніше,
вказують на значне зростання тарифів.
Професійна відповідальність, яка

значно збільшувалася за останні 7 кварталів, продемонструвала найбільше
зростання. Відповідальність директорів
та посадових осіб показала значне зростання цін, хоча й менше, ніж у другому
кварталі 2021 року.
Хоча зниження трохи сповільнилося,
CLIPS, як і раніше, вказує на невелике
зниження цін на компенсацію робітників,
на відміну від багатьох інших напрямків.
CLIPS є ретроспективним поглядом
на історичні зміни цін на комерційне майно та страхування від нещасних випадків
(P&C), а також на зростання вартості
страхових відшкодувань.

Ê³áåðñòðàõóâàííÿ

Íà ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïîñèëåííÿ òàðèô³â ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ñêëàäíîãî ðîêó

Аналітики провідних перестрахових брокерів відзначають, що
на ринку кіберстрахування та перестрахування, як і раніше,
спостерігається посилення тарифів після чергового складного
року для втрат у цьому секторі.

Gallagher Re класифікувала первинні кіберринки як "справді складні"
при нещодавніх оновленнях договорів та
умов страхування, але сказала, що ще є
можливості для підвищення тарифів на
перестрахування. І це незважаючи на
постійну доступність і велику місткість
пропорційного перестрахування, незважаючи на зростання тиску на можливості покриття сукупних стоп лоссів.
На додаток до скромного скорочення
перестрахувальних комісій брокерам,
граничні значення коефіцієнта збитковості в деяких випадках залишилися без
змін або знижені.
Аналітики Gallagher Re бачать
перші ознаки того, що перестраховики
починають диференціюватися, поступаючись компаніям, оскільки первинні
кіберстраховики все ширше використовують більш передові технології та методи андерайтингу, а також оптимізують портфель за рахунок покращеного
вибору ризиків.
Значне підвищення базової ставки

перестрахування та покращення умов,
що спостерігаються наприкінці 2020 року
та протягом 2021 року, ще більше посилюються тим, що перестраховики бачать
вигоди, які випливають із пролонгацій цього року.
Аналітики Howden розглядають посилення середовища як коригуючий
захід у відповідь на сплеск інцидентів з
програмами вимагачами та загрозу агрегованих та системних кібератак.
У той час, як компанії вкладають
значні кошти в такі напрямки, як безпека даних та хмарних обчислень, зловмисники продовжують націлюватися
на слабкі місця, і в результаті страховики віддають пріоритет компаніям, здатним продемонструвати надійні та перевірені заходи безпеки.
"Програми вимагачі запам'ятають
як цифрову пандемію 2021 року", пояснив брокер. "Частота та серйозність
інцидентів значно зросли останніми роками, коли кіберзлочинці застосовують
нові тактики та методи, переслідуючи

одну просту мету: заробити гроші".
На апетит страховиків до ризику
також впливає загроза, пов'язана з потенційними сукупними або системними
збитками після цілеспрямованих та дедалі більш частих кібератак на постачальників систем та критично важливі
інфраструктури у 2021 році.
Це спричинило помітне зрушення у
настрої андерайтерів, перейшовши до
розуміння неминучості втрат. Страховики тепер вважають, що втрати більше не є питанням "якщо", а коли, як
наслідок, покладають великі надії на
витонченість кібербезпеки бізнесу, щоб
"кваліфікувати" ризики для кіберстрахування.
Дані Howden показують, що
кіберсфера також відчуває різке зростання тарифів на всьому страховому
ринку, і, враховуючи темпи прискорення в другій половині 2021 року,
аналітики вважають, що жорсткість,
схоже, продовжиться протягом деякого часу.
Це, поряд із покращеним контролем
ризиків та відновленням суворості правоохоронних органів, ймовірно, підтримає ефективність андерайтингу та може стимулювати вихід нових місткостей на перестрахувальний ринок цього
року, оскільки рівень підвищення тарифів нині випереджає швидкі зміни
тенденцій збитків.
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У ніч з 13 на 14 січня понад 70 урядових сайтів, у тому числі
централізована база даних МТСБУ електронних договорів
ОСАЦВ, стали жертвами хакерської атаки, а на сторінках
окремих зламаних ресурсів з'явилися загрози на адресу
українців.

Враховуючи те, що базою Моторного бюро через API користувалися
страховики, страхові посередники,
SaaS платформи та агрегатори, то
після кібератаки тимчасово зупинився продаж електронних полісів
ОСАЦВ в Україні. Працездатність
бази відновилась протягом п'яти
днів.
За інформацією Бюро, атака хакерів тимчасово "заморозила" центральну базу МТСБУ, але резервна
копія не постраждала, діючі догово-
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ри автоцивілки у декого не відображались у додатку "ДІЯ", але протягом двох діб проблему було вирішено. До цього повідомляли, що відновлення оформлення електронних
полісів ОСАЦВ може зайняти від
кількох днів до півтора тижня. Так і
відбулось.Також проблема торкнулася внесення до бази даних та продажу полісів Зелена карта на кордоні у зв'язку з офлайном ЦБД Бюро.
Можливо цей інцидент підштовхне держструктури, страховиків та

МТСБУ будувати свої процеси та
зберігати бази за допомогою блокчейну та розподіленого реєстру. Давно вже йдеться про впровадження
блокчейн технологій і смарт контрактів у страхуванні, які не схильні
до хакерських атак і фізичних перебоїв системи та бази даних.
Більше половини від загальної
кількості договорів автоцивілки укладається зараз в електронній
формі, частка електрополісів у 2021
році перевищувала 52%, 2020 го
37%, 2019 го 15%, а 2018 го близько 2%. У середньому на місяць укладається близько 300 320 тис. договорів ОСАЦВ в електронному вигляді на 230 250 млн. грн.
Що відбулось?
Було атаковано сайти Державної
служби надзвичайних ситуацій,
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сервісу держпослуг ДІЯ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров'я, Міносвіти,
Міністерства молоді та спорту, Міненерго, Мінагрополітики, Кабінету
Міністрів, Державної казначейської
служби та інших органів. Атакували і
сайт Нацбанку, проте, як стверджують у регуляторі, всі спроби вдалося
нейтралізувати.
Деякі установи повідомили, що
актуальну інформацію на момент
відновлення IT систем можна було
отримати на сторінках відомств у соцмережах.
Відповідну
заяву
передано
МТСБУ спеціальним державним
службам боротьби з кіберзлочинністю для проведення розслідування.
"Ми знаємо, що інформаційні ресурси МТСБУ протягом багатьох
років є невід'ємною складовою в роботі багатьох державних установ, активно використовуються у процесах
щодо укладання договорів ОСАЦВ та
щодо врегулювання збитків при ДТП
у рамках обов'язкового страхування
цивільно правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, які популярні серед водіїв та
власників транспортних засобів. Просимо вибачення за заподіяні тимчасові незручності. Дякуємо всім за розуміння та пропозиції допомогти",
йшлося у повідомленні МТСБУ.
Хакерська атака сталася через
вразливість системи управління
вмістом сайту CMS October від компанії розробника KitSoft, яка на замовлення МТСБУ займалася розробкою системи "Електронний поліс" в
Україні. ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (KitSoft) створювало інтернет ресурси для майже 40
державних органів, установ та організацій.
October
це система керування
вмістом сайту з відкритим вихідним
кодом. October особливо популярна
серед користувачів у США, Росії,
Швейцарії, Польщі, Нідерландах та
Великій Британії.
У KitSoft повідомили, що на багатовекторна атака проводилась на ресурси держструктур, до якої сторона,
що атакує, довго готувалася, так як
кібератака здійснювалася за декількома напрямками.
У СБУ та Міністерстві цифрової
трансформації одразу сказали, що
витік даних не стався. Українські
кіберфахівці зараз досліджують
технічну сторону кібератаки та
відновлюють
стан
сайту.
У

Міністерстві цифрової трансформації
заспокоїли, що роботу здебільшого
атакованих державних ресурсів було
оперативно відновлено. Контент
сайтів залишився без змін, витоку
персональних даних не відбулося.
Інші сайти відновлять роботу найближчим часом.
В МТСБУ також запевнили, що
реєстр, який містить особисті дані та
інформацію про договори обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності мільйонів українських власників автомобілів, не було
пошкоджено.
Крім того, у Бюро зазначили, що
під час непрацесдатності деяких
сервісів МТСБУ, як і завжди, автовласники мали можливість укладати
договори внутрішнього страхування у
паперовому вигляді з будь якою
страховою компанією, яка є членом
МТСБУ. Договори міжнародного
страхування "Зелена карта" традиційно укладаються на паперових
бланках із компаніями, які є повними
членами МТСБУ.
Усі договори ОСАЦВ, укладені на
бланках страхових полісів у період
тимчасової відсутності доступу до
ЦБД МТСБУ, є дійсними, запевняли
у Бюро. Після завершення відновлення інформаційних ресурсів МТСБУ
укладання електронних договорів
страхування було відновлено.
Страховики врахували у своїх
інформаційних системах всі операції,
пов'язані із укладанням договорів
страхування. Після того, як електронні сервіси МТСБУ відновили роботу, інформацію про укладені за цей
час договори ОСАЦВ було внесено до
бази даних МТСБУ.
Автовласникам, які мають електронні поліси, Бюро нагадало, що візуальна форма полісу відправляється
на електронну пошту страхувальнику одразу після укладення договору.
Він може завантажити її на свій гаджет або роздрукувати. У разі, якщо
візуальна форма електронного полісу
втрачена, автовласник може звернутися до страховика, з яким укладено
договір, з проханням повторно
надіслати йому зазначений документ.
МТСБУ також погодило з
Національною поліцією та Державною прикордонною службою України,
що на момент подолання наслідків хакерської атаки їхні співробітники перевірятимуть паперові документи,
що підтверджують укладання договорів страхування.
Власники договорів страхування,

укладених на паперових бланках,
пред'являють свій поліс, а власники
електронних полісів внутрішнього
страхування можуть надати під час
перевірки роздруковану візуальну
форму поліса без необхідності
засвідчувати її печаткою страховика.
На кордоні перевірка наразі проводиться шляхом пред'явлення паперових бланків полісів "Зелена карта".
Повідомлення про ДТП із незначною шкодою, без виклику працівників
Національної поліції (у формі європротоколів) необхідно оформляти у паперовій формі. Бланк європротоколу
видається страховиком, з яким укладається договір обов'язкового страхування. Якщо з якоїсь причини автовласник не має бланку європротоколу,
він може звернутися до свого страховика. Зразок бланка європротоколу
та інструкція щодо його заповнення
розміщені та доступні усім.
МТСБУ також попередило про
можливу активізацію страхових шахраїв, які займаються фальсифікацією
полісів ОСАЦВ, і наполегливо радить:
не укладати договори із
сумнівними особами або у непристосованих для цього місцях
перевіряти повноваження страхових посередників з приводу права
на укладення договорів страхування
саме від імені та за дорученням конкретного страховика (агентська угода,
доручення).
Розслідуванням інциденту зайнялися Служба безпеки України,
Держспецзв'язку та департамент
кіберполіції Нацполіції. Наразі вони
збирають цифрові підтвердження.
Вирішується питання про відкриття
кримінального провадження за статтею 361 ("Несанкціоноване втручання
у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або
мереж електрозв'язку") Кримінального кодексу, повідомили у департаменті кіберполіції.
В даний час Держспецзв'язок збирає цифрові докази та аналізує
log файли. Внаслідок атаки на сайти
персональні дані українців жодним
чином не спотворені, витоку важливих даних не сталося, контент сайту
не пошкоджено, частина сайтів зараз
примусово відключена. Продовжується розслідування, зазначили
у Держспецзв'язку.
Перше інформаційне повідомлення про хакерську атаку на сайти органів державної влади України було
розміщено на російському інформаційному ресурсі.
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За підсумками 2021 року МТСБУ здійснило 7,1 тис. шт. виплат
з Фонду захисту потерпілих Бюро на загальну суму 278,5 млн.
грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року
кількість виплат зросла на 10,3%, сума виплат на 29%.

Найбільша кількість виплат була
зроблена за шкоду, заподіяну власниками
незабезпечених транспортних засобів (які
стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), 4,3 тис. виплат на
суму 183,2 млн. грн. Кількість виплат за
цією статтею у порівнянні з 2020 р. збільшилась на 6%, а сума виплат на 23%.
Питома вага виплат за незабезпечені
транспортні засоби у загальній кількості
виплат склала майже 60,9%, у загальній

сумі виплат 65,8%. У порівнянні з попереднім роком показники зменшились на
2,5 та 4,8 в.п. відповідно.
Значно зросла кількість виплат,
зроблених за водіїв пільгових категорій на 19,2%, досягши показника 1,4
тис. шт. Сума виплат по цій категорії
збільшилась ще суттєвіше на 34,4%
та склала 50,2 млн. грн.
Питома вага виплат за пільговиків
становить 19,6% за кількістю та 18% за су-

мою виплат (+1,5 та +0,7% в.п. до показників 2020 р. відповідно).
Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко заявляє, що новий закон
"Про ОСЦПВ", над текстом якого зараз
триває робота, має кардинально змінити
підхід до надання пільг у сфері страхування цивільної відповідальності власників автомобілів: "Чинні норми щодо
пільговиків не відповідають реаліям життя, і фактично є елементом економічної
дискримінації однієї частини водіїв на користь іншої. Головне, вони ставлять самих
громадян пільгових категорій у вкрай невигідне становище у разі настання ДТП.
Пільговики не можуть скористатись
європротоколом, не отримають відшкодування, якщо ДТП станеться з вини незастрахованого водія".

Âèïëàòè ç ôîíäó çàõèñòó ïîòåðï³ëèõ ÌÒÑÁÓ, 2020-2021
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Він додає, що наявність пільг у тій формі, як
вони передбачені чинним законодавством (як право взагалі не укладати договір ОСЦПВ) руйнує
концепцію автоматичної перевірки наявності та
чинності полісів ОСЦПВ за допомогою відеокамер, реалізувати яку Бюро планує у співпраці з
МВС.
"Новий закон має започаткувати перехід на
вільне ціноутворення. Компанії самі встановлюватимуть ціни, застосовуватимуть знижки та надбавки (бонус малус) тощо, це теж відповідає рекомендаціям Євродиректив. За умови вільного ціноутворення пільги в такому вигляді, як це є зараз,
необхідно відміняти. Держава може надавати
пільги з ОСЦПВ певним категоріям громадян в
інший, монетизованій формі".
В 2021 р. МТСБУ виплатило майже 15 млн.
грн. за зобов'язаннями з ОСЦПВ 10 страхових
компаній, що пішли з ринку та були визнані банкрутами. Ця сума на 15,2% більше, ніж минулого
року за рахунок початку виплат у другому
півріччі по зобов'язаннях СК "Гарант Авто" та
СТзДВ "Гарантія".
За зобов'язаннями компаній, які припинили
діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані
банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплат шляхом повернення базового гарантійного внеску таких страховиків до
фонду МТСБУ на суму 25,2 млн. грн. Це на 134%
більше, ніж у попередньому році.
Мінімальними залишаються виплати по ДТП,
що спричинив невстановлений транспортний
засіб (за такими випадками сплачують тільки за
шкоду життю та здоров'ю) 5,7 млн. грн.; та по
ДТП, спричинених автівками, якими заволоділи
внаслідок протиправних дій 0,7 млн. грн.

Ñòðóêòóðà âèïëàòè ç ôîíäó ÌÒÑÁÓ çà ñóìîþ, 2020-2021

Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ ðåãëàìåíòíèõ âèïëàò ç ôîíäó, 2016-2021, øò.

Â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³
ºâðîïðîòîêîëó: 36% ÄÒÏ âðåãóëþºòüñÿ áåç âèêëèêó ïîë³ö³¿
Активність використання європротоколу українськими водіями у 2021
році зросла і зараз 36% ДТП врегулюється за спрощеною процедурою
оформлення: без виклику поліції, тривалого очікування, судового засідання
та сплати штрафу винуватцем.
Кількість вимог, врегульованих по
європротоколу, за 2021 рік збільшилась
на 28,7% до показника 45,4 тис. шт. Це
свідчить як про довіру автовласників до
цього механізму врегулювання відносин між потерпілим та винуватцем
ДТП, так і до роботи страхових компаній та МТСБУ, які виплатили потерпілим понад 2.8 млрд грн. по 131 тис.
страхових випадків.
Сума страхових виплат за європротоколами збільшилася на 38,2% і становить 485 млн. грн. У 2021 році українські
автовласники оформили 4,6 тисячі

електронних європротоколів.
Європротокол це єдина форма, яку
заповнюють учасники ДТП на місці
аварії, на підставі якої страхова компанія виплачує відшкодування потерпілим. Структура бланка ідентична
більшості країн ЄС і діє в Україні.
Раніше бланк Європротоколу можна
було отримати у страховій компанії під
час оформлення поліса ОСАЦВ, але зараз учасники ДТП можуть заповнити
європротокол онлайн на сайті МТСБУ.
Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол:
В ДТП бере участь не більше двох
транспортних засобів. Обидва водії мають діючі поліси ОСАЦВ, тобто оформити європротокол не можна лише у
випадку, якщо один із водіїв знехтував
вимогою закону про необхідність страхування своєї відповідальності, або є

пільговиком, за законом, звільненим
від обов'язку укладати договір
ОСАЦВ.
В обох водіїв відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Учасники ДТП погоджуються з визначенням обставин аварії (немає
розбіжностей щодо того, хто став винуватцем). У ДТП немає людей, які загинули або отримали травми.
Якщо хоч одна з цих умов буде
відсутня або будуть підозри, що один
із учасників ДТП перебуває під впливом алкогольних, наркотичних чи
лікарських препаратів; або водії просто не змогли домовитись про обставини аварії; а також не можуть правильно визначити матеріальні збитки, вони
зобов'язані викликати представників
Національної Поліції та оформляти
ДТП за звичною процедурою.
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Âèïëàòè ç ÎÑÀÖÂ áåç óðàõóâàííÿ çíîñó.
Íîâèé çàêîí çì³íèòü ïðèíöèïè â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â âëàñíèêàì ñòàðèõ àâòîìîá³ë³â
Діючий Закон "Про обов'язкове страхування
цивільно правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", ухвалений у 2004 році, базується
на європейських практиках, однак у ньому є норми,
що викликають обґрунтовані нарікання людей,
які постраждали в ДТП.

Один із основних таких моментів
саме виплати з урахуванням зносу на запасні частини, які підлягають заміні під
час ремонту. Тому в новому законопроекті планується відійти взагалі від концепції зносу та перейти до концепції
"приведення пошкодженого автомобіля у
стан, у якому він був до ДТП".
Експерти ринку зазначають, що в
європейських країнах 93 96% виплат
здійснюються безпосередньо на СТО для
компенсації витрат на відновлювальний
ремонт, а не як кошти, що сплачуються
потерпілому. Грошові виплати провадяться лише в окремих випадках. Наприклад, коли відновлення автомобіля
після ДТП є економічно недоцільним.
Така концепція здійснення компенсації збитків, завданих автомобілем
внаслідок ДТП, має значні переваги, зокрема:
1. Відхід взагалі від необхідності розрахунку зносу, так як для ремонту авто-

24

Insurance TOP ¹8(84)2021

мобіля можна використовувати неоригінальні (ліцензійні) запчастини або
вживані запчастини у тих випадках, коли
саме ці деталі не впливають на безпеку
подальшої експлуатації авто.
Україна зобов'язалася імплементувати Директиву ЄС щодо техогляду.
Відповідно до проекту бази на Директиві
закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних
засобів відповідно до вимог Угоди про
асоціацію між Україною" передбачається
обов'язковість не лише загального техогляду, а й техогляду для автомобіля,
відремонтованого після ДТП. Відповідно,
вузли та агрегати відремонтованого після
аварії автомобіля перевірятимуться з
безпеки експлуатації та відповідного
технічного стану.
2. Виплата відшкодування на СТО та
подальший відновлювальний ремонт автомобіля є кроком для запобігання мож-

ливому невдоволенню та конфліктам з
розрахунку розміру матеріальних
збитків. Потерпілому не потрібно буде
займатися питанням, чи вистачить грошей на ремонт, якщо він отримує з СТО
вже відремонтований автомобіль.
У певних випадках за угодою між
страховиком та постраждалим може бути виплачено компенсацію у грошовій
формі. Наприклад, коли потерпілий взагалі не хоче ремонтувати пошкоджений
автомобіль, а планує продати його з дисконтом, який враховує пошкодження
внаслідок ДТП.
Нагадаємо, зараз виплата страхового відшкодування за автомобілі іноземного виробництва, старше 7 років,
та вітчизняного старше 5 років, провадиться з урахуванням так званого
"зносу запчастин". Розмір зносу розраховується відповідно до Методики
товарознавчої експертизи та оцінки
колісних транспортних засобів.
В Україні середній вік автопарку, за
різними оцінками, становить від 19 до 24
років. Зараз згідно з чинним законодавством, значна частина постраждалих у
ДТП отримує виплати з ОСАЦВ з вирахуванням зношування на запчастини в
50 70%, це несправедливо і не відповідає
європейським практикам, вважають в
МТСБУ. Вирішення такої проблеми на
законодавчому рівні значно підвищить
рівень захисту інтересів постраждалих у
ДТП та довіру до страхування.

Àâòîñòðàõóâàííÿ

90% âèÿâëåíèõ âèïàäê³â ñòðàõîâîãî øàõðàéñòâà
ïðèïàäàº íà ñåãìåíò àâòîñòðàõóâàííÿ
За даними статистики, сьогодні близько 90% виявлених випадків
страхового шахрайства припадає на сегмент автострахування.
Тільки за 9 місяців 2021 року страхові компанії направили до
правоохоронних органів майже 5 тис. заяв за підозрою у скоєнні
шахрайських дій зі страховкою до ОСАЦВ та каско. Загальні
збитки за цими зверненнями становлять понад $27 млн.
Найпоширенішими способами шахрайства є присвоєння страхових премій,
викрадення
виплат,
інсценування
крадіжки або викрадення автомобіля,
навмисний підпал застрахованого авто.
Держава та страхові компанії рік у рік
розробляють ефективні заходи, спрямовані на протидію несумлінним діям у
сфері страхування. Однак і шахраї не сидять склавши руки, винаходячи нові схеми обману.
За даними Асоціації страхової безпеки: "На сьогоднішній момент існують два
основні напрямки, в рамках яких ведеться робота щодо розкриття схем
страхового шахрайства. Насамперед це детективні методи: аналіз
матеріалів справи заяви про
страхову подію, обставин її наступу, прояснення особи страхувальника тощо.
Фахівці проводять ретельний
аналіз ситуації, щоб виявити наявність або відсутність ознак страхового шахрайства. Також вони застосовують спеціальні індикатори
інсценування, щоб визначити, чи в даному випадку мала місце реальна подія або
ж було інсценування". Один із
найцікавіших випадків у практиці експер-

та пов'язаний із загорянням автомобіля,
яке сталося далеко від цивілізації у глухому степу. Співробітникам служби безпеки страхової компанії, що прибули на
місце події для проведення розслідування,
пощастило виявити пастуха. Він розповів,
як три невідомі особи поливали автомобіль
з каністр, після чого спалахнуло полум'я, і
машина згоріла.

Другий напрямок з виявлення страхового шахрайства пов'язаний із проведенням різних експертиз. Висновок експертизи є основою для судового рішення. "За 13
років роботи у цій сфері ми вже розуміємо,
що судді більше прислухаються до експертних оцінок, ніж до позицій страхових
компаній чи страхувальників у суді. Особливо у питаннях, які потребують
спеціальних знань, завжди допомагає
страхова експертиза, щоб визначити
страховий випадок. Є кілька варіантів експертизи для різних сфер страхування, які
допомагають
встановити
причинно наслідковий зв'язок між подіями та
діями застрахованої особи", кажуть експерти. У разі псування майна шляхом
підпалу застосовують пожежно технічну
експертизу. Один із яскравих прикладів
останнього часу пов'язаний із розслідуванням справи про спалах автомобіля
Porsche Cayenne. За заявою страхувальника спалах автомобіля стався в процесі
руху дорогою (дим і полум'я з під капота), а після цього машина
повністю згоріла і, безумовно,
власник розраховував на повну суму страхової виплати.
Проте за висновком пожежно технічної експертизи було виявлено підпал автомобіля за допомогою легкозаймистих засобів у трьох
осередках спалаху: з боку
передніх коліс, з боку задніх
коліс та з боку моторного відсіку.
Типова картина підпалу автомобіля для отримання страхової виплати, коли замість грошей зловмисники
дістали кримінальне покарання.

Íîâèé çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî ÎÑÀÖÂ" ñêàñóº
ë³ì³ò ñòðàõîâèõ âèïëàò ùîäî ºâðîïðîòîêîëó
У новій редакції закону "Про обов'язкове страхування
цивільно правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" планується скасувати ліміт виплат
щодо європротоколу
Європротокол
спрощений спосіб
оформлення ДТП та спеціальний бланк
повідомлення про його настання, який
заповнюється водіями учасниками безпосередньо на місці аварії, потім надається страховику та є підставою для
виплати страхового відшкодування по-

терпілому. В Україні європротокол може бути оформлений як у паперовому
вигляді, так і в електронній формі.
Наразі ліміт виплат за ним становить 50 тис. грн. Найближчим часом за
поданням МТСБУ граничний розмір
виплати за європротоколом плануєть-

ся збільшити розпорядженням регулятора страхового ринку (НБУ) до 80 тис.
грн.
"З прийняттям нової редакції закону
будь яке ДТП, яке підпадає під умови
врегулювання за допомогою європротоколу, можна буде оформити, не хвилюючись, чи не перевищить ремонт автомобіля ліміту виплат",
кажуть в
МТСБУ. Зараз триває активна робота
над новою редакцією закону "Про
ОСАЦВ". Норми нового закону мають
значно підвищити рівень захисту людей, які постраждали в ДТП.
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Çàêîíîäàâñòâî

Íîâèé çàêîí ïðî ñòðàõóâàííÿ ïðèéíÿòî, àëå ñòðàõîâèêè
ïî÷íóòü ïðàöþâàòè çà íèì ëèøå ç 2024 ðîêó
Новий Закон України Про страхування від 18.11.2021 р.
№1909 IX набув чинності з 19.12.2021 року, проте він
набуває чинності з січня 2024 року. Цей закон змінює
цілий спектр вимог до ліцензування страховиків, оцінки
їх платоспроможності та ліквідності, корпоративного
управління та управління ризиками, припинення
діяльності компаній та передачі страхового портфеля.

НБУ як регулятор небанківського
фінансового ринку повідомляв основні новації прийнятого Закону.
По перше, страховики повинні мати
прозорі структури власності, розкривати
інформацію про усіх власників суттєвої
участі та ключових учасників компанії.
По друге, при реєстрації страхові компанії мають надавати плани діяльності на
три роки.
По третє, запроваджено вимоги
до системи корпоративного управління компанією (зокрема, роботи
наглядової ради та правління).
Керівники страховиків та особи,
відповідальні за ключові функції, мають відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та
ділової репутації. НБУ узгоджуватиме їх
призначення на посади. Також НБУ проводитиме оцінку колективної придатності
членів наглядової ради чи виконавчого органу страховика.
По четверте, закон встановлює диференційований підхід до мінімального
розміру статутного капіталу страховиків:
32 млн грн для страховиків non life та 48

млн грн для компаній зі страхування
життя, страховиків з ліцензією на класи
страхування відповідальності, кредитів,
поруки та здійснення діяльності перестрахування.

Також страхові компанії зможуть отримувати лише одну ліцензію замість
цілого ряду на окремий вид послуг. Так, за
міжнародною практикою НБУ перейде від
ліцензування окремих видів страхування

до ліцензування за класами. Страхова
компанія зможе змінювати обсяг ліцензії
додавати нові класи або навпаки звужувати обсяг ліцензії. Закон виділяє 5 класів
у рамках страхування життя та 18 класів
з non life страхування.
Вперше в українському законодавстві з'явиться дійовий та чіткий механізм припинення діяльності страховиків. Вихід з ринку може бути як добровільним (через реорганізацію, передачу страхового портфеля, ліквідацію тощо), так і примусовим. Власне закон чітко
встановив підстави для віднесення страхової компанії до категорії неплатоспроможних та примусового відкликання
ліцензії. Також передбачено можливість
введення до страхової компанії тимчасової адміністрації із захисту інтересів
клієнтів. Нова редакція Закону України
"Про страхування" набирає чинності наступного дня після опублікування та
повністю вводиться в дію через два роки.
Страховики дотримуватимуться
нових вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу. Закон встановлює два різних підходи до
вимог платоспроможності спрощений
(Solvency I) і базовий (Solvency II). Зокрема, базовий підхід застосовуватиметься
до страховиків життя, компаній з
ліцензіями на класи страхування
відповідальності, кредитів, поруки та великих страхових компаній. Нові вимоги до
капіталу вводитимуться поетапно. Протягом перших трьох років після запровадження нового закону всі страховики повинні відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

Çàñòîñóâàííÿ áàíêàìè âèìîã ùîäî ñòðàõóâàííÿ
ïðåäìåòà çàñòàâè â Óêðà¿í³ â³äñòðî÷åíî íà 2 ðîêè
Національний банк України вніс
зміни до постанови №351 "Про затвердження Положення про визначення
банками України розміру кредитного
ризику за активними банківськими
операціями", прийнятого Правлінням
НБУ 30 червня 2016 року, та вимог цього Положення.
Зокрема, з урахуванням норм нової редакції Закону України "Про
страхування" щодо вдосконалення
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підходів до регулювання діяльності
учасників страхового ринку, застосування банками вимог щодо страхування предмета застави відстрочено на
два роки до 31 грудня 2023 року.
Крім того, перелік прийнятного забезпечення доповнено договорами щодо надання забезпечення виконання
зобов'язань, які відповідають вимогам
Інструкції щодо порядку регулювання діяльності банків України №368.

Такий підхід сприятиме розширенню
можливостей банків використовувати
при кредитуванні високоліквідні заставні інструменти.
Зміни затверджено постановою
Правління НБУ від 17 грудня 2021 року №143 "Про внесення змін до деяких нормативно правових актів
Національного банку України" та набрали чинності з 22 грудня 2021 року.

Çàêîíîäàâñòâî

Â Óêðà¿í³ ìîæóòü çàïðîâàäèòè îáîâ'ÿçêîâå
åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ
У Верховній Раді зареєстровано проект закону про екологічне
страхування та гарантії відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну
небезпеку №6018 2. Його вже підтримали ряд народних
депутатів.
Проектом закону займалася робоча
група "Про запобігання та відшкодування екологічної шкоди", яка була створена минулого року на базі Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Її очолила
заступник голови екокомітету, депутат
Верховної Ради Олена Криворучкіна.
Вона пояснила необхідність такої законодавчої ініціативи не лише нашими зобов'язаннями відповідно до Угоди про
асоціацію з ЄС, а й реальними проблемами. Серед яких зростання ризику техногенних аварій та катастроф. Зокрема,
до них веде діяльність великої частини
небезпечних підприємств в Україні та
використання ними застарілого обладнання. Значні обсяги відходів такого виробництва, недостатньо ефективний
рівень їх вторинного використання, переробки та утилізації.
Крім того, експерт зазначила, що ве-

ликий ризик техногенних аварій та катастроф провокує і аварійне зношування частини мереж комунальних господарств.
Відповідно до проекту закону, запровадження в Україні екологічного виду
страхування дозволить усім постраждалим від забруднення навколишнього середовища отримати фінансове відшкодування у таких випадках:
відповідальність перед третіми особами внаслідок забруднення навколишнього середовища (витрати на
відновлення територій третіх осіб,
ліквідацію наслідків негативного впливу
на навколишнє середовище; компенсація шкоди життю, здоров'ю та майну
третіх осіб);
підприємницькі ризики страхувальника (витрати відновлення території застрахованого підприємства;
збитки від зриву виробництва внаслідок

аварійного забруднення довкілля).
Заступник голови екокомітету вважає, що обов'язкове екологічне страхування не лише створить можливості
відшкодування збитків, а й виступить
стимулом
для
попередження
аварійного забруднення навколишнього середовища.
Законопроект зареєстровано у Верховній Раді наприкінці 2021 року. Наразі
отримано позитивний висновок від Головного
науково експертного
управління Верховної Ради та очікується
його розгляд на комітеті.
Законопроект є альтернативним
проекту Закону України "Про екологічне страхування" №6018, розробленому Кабміном на виконання Указу
Президента України від 23.03.2021. Останнім було введено в дію Рішення
РНБО "Про виклики та загрози
національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи
щодо їх нейтралізації". У документі одним із ключових завдань визначено розробку та внесення на розгляд Верховної
Ради України проекту закону про екологічне страхування.
Серед
авторів
законопроекту
№6018: депутати Верховної Ради IX
скликання
Олена Криворучкіна та
Юрій Корявченков.

Íîâå ñòðàõîâå çàêîíîäàâñòâî ë³êâ³äóº ïåðåøêîäè
ðîçâèòêó ðèíêó ïåðåñòðàõóâàííÿ â Óêðà¿í³
Нове страхове законодавство ліквідує зайві перешкоди для
розвитку ринку професійного перестрахування в Україні
та появи на ньому спеціалізованих перестраховиків у
довгостроковій перспективі.

НБУ зазначив, що новий закон "Про
страхування" дозволить створити фундамент для роботи платоспроможного,
сталого, конкурентного ринку страхування та перестрахування в Україні, подальшого розвитку та зростання
надійних страховиків та спеціалізованих
перестраховиків.
НБУ зазначає, що законом про страхування передбачається можливість отримання окремої ліцензії на провадження діяльності із вхідного перестрахуван-

ня за обраними класами страхування
(ризиками в межах відповідного класу).
Така ліцензія дає право як приймати, так
і передавати ризики в перестрахування
за класами страхування (ризиками в межах відповідного класу), зазначеними у
такій ліцензії.
Ліцензія надаватиметься на здійснення перестрахувальної діяльності за
класами страхування життя або за іншими класами страхування.
Для страховиків, які отримали таку

ліцензію, передбачено підвищені вимоги
до розміру мінімального капіталу страховика (не менше 48 млн грн) та розрахунку капіталу платоспроможності. Також на них поширюються решта вимог,
передбачених новим законом для всіх
страховиків: прозорість інформації про
структуру власності та джерела походження коштів засновників/власників
суттєвої участі, наявність стратегії та
планування діяльності страховика, забезпечення належної ділової репутації
та професійних якостей керівників, осіб,
відповідальних за ключові функції. У
списку вимог також формування ефективної організаційної структури, що
сприяє реалізації стратегії та бізнес плану компанії, належна організація системи управління, у тому числі корпоративного управління.
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Ô³íàíñóâàííÿ InsurTech ó òðåòüîìó êâàðòàë³
2021 ðîêó äîñÿãëî ðåêîðäíèõ $5,3 ìëðä.

Згідно звіту Forrester Research, фінансування
InsurTech сектору досягло 5,3 мільярда доларів у
третьому кварталі 2021 року. Інвестиції було залучено
в результаті 472 угод з іншуртехами, а 12 раундів
фінансування були на суму 100 мільйонів доларів і
більше

Рівень фінансування InsurTech сектору цього року наближається до рекордного рівня. Станом на третій квартал
обсяг нового фінансування перевищив
15 мільярдів доларів, що більше, ніж у
2019 та 2020 роках разом узятих. Він
склав рекордні 6,5 млрд. доларів у першому кварталі 2021 року і майже 3,8
млрд. доларів у другому кварталі. Для
порівняння, у третьому кварталі 2020
року фінансування становило лише 1,87
мільярда доларів.
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За даними Forrester, ці 472 раунди
фінансування надійшли від 296 інвесторів. Половина фінансування пішла
"помічникам" іншуртех стартапам,
які сприяють покращенню операційної діяльності. Інша половина
була націлена на цифрові страхові
компанії та платформи порівняння
страхових послуг. Тенденція минулих
періодів змінилася, раніше більше
інвестицій залучали саме цифрові неостраховики.

Середнє залучене фінансування
коливалося близько 20 мільйонів доларів, 12 угод були у сумі 100
мільйонів і більше.
Приблизно 70% фінансування у
третьому кварталі 2021 року було направлено до США $3,77 млрд, Великобританії $330 млн та Індії $259 млн.
Хоча основна частина фінансування пішла на те, що Forrester описує як
"стартапи на ранній стадії", дві
найбільші угоди кварталу були приватними інвестиціями, які пішли до
розвинених компаній: платформа
пільг співробітникам Alight Solutions
отримала 1,6 мільярда доларів та неостраховик домовласників Hippo залучив 550 мільйонів доларів у рамках
своєї угоди щодо зворотнього злиття.
Інші великі угоди протягом 3 кварталу 2021 включають Coalition (205
мільйонів доларів), Envelop Risk (130

²íøóðòåõ

мільйонів доларів) та Marshmallow (85
мільйонів доларів).
Із загального обсягу фінансування
платформи винагород працівникам залучили найбільше 1,65 мільярда доларів через фінансування Alight. Стартапи зі страхування життя, житла,
майна та від нещасних випадків залучили 867 мільйонів доларів (більша
частина з яких пішла на Hippo), а корпоративне страхування залучило 718
мільйонів доларів, 205 мільйонів з яких
було передано Coalition, що займається
страхуванням кіберризиків.
Стартапи, що займаються порівнянням умов страхових компаній, залучили 542 мільйони доларів фінансування (з яких 216 мільйонів доларів
пішло на індійський іншуртех Digit), а
стартапи із залучення страхових користувачів отримали 350 мільйонів доларів (з яких 210 мільйонів доларів

пішли на Bolttech).
Протягом
3
кварталу
в
InsurTech стартапи інвестувало ряд
відомих страховиків та перестраховиків,
у тому числі HSCM Bermuda, Munich Re
Ventures, SCOR, MassMutual, Nationwide, Sompo Holdings, Farmers, State
Auto та The Hartford.
Протягом кварталу було здійснено
12 придбань, шість із яких були
пов'язані з цифровими страховиками,
а по три для порівняння торгових
майданчиків, що дозволяють покращити операційну діяльність.
У четвертому кварталі 2021 року
фінансування залишплося на високому рівні, оскільки венчурні капіталісти
бачать перетворюючу привабливість
інноваційних технологій в іншуртех сфері.
У звіті S&P Global Market Intelligence повідомило, що деякі публічні

страхові компанії можуть зазнати
злиттів і поглинань через падіння цін
на акції. S&P привело як приклад покупку Metromile компанією Lemonade.
Рейтингове агентство заявило, що
багато іншуртехів зіткнулися з
падінням цінності після виходу на IPO,
а з десятка компаній insurtech, які завершили IPO або злиття компаній
спеціального призначення на великій
біржі США з початку 2020 року, "тільки три торгувалися вище за ціни
розміщення станом на 8 листопада".
Така волатильність курсу акцій
може стимулювати злиття та поглинання двома способами. "Компанії,
акції яких зазнали обвалу, можуть,
як Metromile, шукати покупця.
По друге, іншуртех стартапи, які
ще залишаються приватними, можуть вирішити продати свої компанії, а не стати публічними".

ßê íîâ³ òåõíîëîã³¿ çì³íþþòü ðåàëüí³ñòü ðèçèê³â
äëÿ êîìïàí³é ï³ñëÿ ïàíäåì³¿ COVID-19?
У новому звіті Willis Towers Watson підкреслюється, як нові
технології швидко змінюють реальність ризиків для
компаній в більшості галузей після пандемії COVID 19
WTW досліджує, як пандемія впливає на ландшафт ризиків для сектора
технологічних, медіа та телекомунікацій (ТМТ), відзначається, що вимоги до технологій і цифровізації стають
все більш важливими для корпоративної нервової системи.
Ці тенденції, звичайно, вже вважалися ключовими проблемами ще до
спалаху COVID, але криза стала каталізатором для організацій, які
почали готуватися до ризиків на
горизонті. Серед основних висновків звіту була ідея про те,
що
прискорення
технологічних змін спонукає компанії постійно вводити нововведення, щоб перетворити
свій бізнес і виділитися серед
конкурентів.
Крім того, вважається, що
геополітична невизначеність як
ніколи раніше впливає на стратегічні рішення, в той час як перехід
до віддаленої роботи може назавжди

змінити спосіб роботи компаній в секторі
TMT.
І хоча за останні 18 місяців в технології і нові способи роботи були вкладені
величезні інвестиції, тепер компаніям
дово-

диться боротися з глобальною гонкою
талантів і навичок, приділяючи підвищену увагу ІТ навичкам, критично
важливим для майбутнього зростання.
Горизонт майбутнього ризику наголошує на необхідності для організацій
переглянути свої бізнес процеси, щоб
визначити, що спрацювало, а що ні в
розпал кризи Covid 19.
"Не дивлячись на те, що ідея
стійкості була поширена в корпоративних офісах протягом багатьох років, коронакриза призвела до ще більшої актуальності. Тому ми очікуємо побачити
нові зусилля компаній для подальшого
підвищення стійкості бізнес стратегій в 2021 році і в наступний
період", йдеься в звіті WTW.
Клієнти в секторі технологій,
ЗМІ та телекомунікацій також,
як і інші компанії, що постраждали від зміни бізнес середовища в результаті Covid 19. У
той час як деякі боролися з
швидким прискоренням технологічних змін, багато хто
прийняв інновації і успішно
підтримували та розширювали
свій бізнес, незважаючи на виниклі
проблеми.
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Íîâ³ òåõíîëîã³¿

ßê ñòðàõóâàëüíèêè ñòàâëÿòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ
IoT òà øòó÷íîãî ³íòåëåêòó ó ñòðàõóâàíí³?

Сфера страхування майна та страхування від нещасних
випадків тестує використання технологій штучного інтелекту
(AI) для вирішення своїх проблем. Рекордні втрати від
катастроф створили попит на кліматичні моделі оцінки на основі
AI для кращого прогнозування ризиків та управління ними.

Пандемія прискорила інвестиції у
безконтактні технології для споживачів, такі як обробка претензій та
віддалені перевірки.
Іншуртех компанія Policygenius
провела опитування, щоб оцінити комфорт споживачів щодо нових технологій, які впроваджуються деякими
страховими компаніями. Опитування
показало, що, незважаючи на більш
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швидкий час обробки виплат, можливість нижчих тарифів та інші перетворення з використанням штучного
інтелекту, клієнти, як і раніше, цінують людське спілкування.
Ключові результати дослідження:
83% споживачів не відчували б себе
комфортно, якби їхня заява на страхування будинку, автомобіля чи оренда-

ря розглядалася виключно штучним
інтелектом.
66% споживачів проти ідеї купівлі
страховки або подачі претензій на
веб сайті або у додатку, не розмовляючи з людиною.
58% водіїв заявили, що не будуть
використовувати додаток, який збирає
дані про їхню поведінку за кермом та
місцезнаходженням, навіть якщо це
призведе до значної економії.
55% домовласників заявили, що не
встановлюватимуть
"розумні"
IoT пристрої, що збирають особисті
дані, навіть якщо це принесе їм нижчі
тарифи на страхування житла.
43% домовласників погодилися б
дозволити дрону оцінити їхнє майно, а
не людині.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿

Споживачі, як і раніше, цінують
участь людини, а не тільки АІ
Незважаючи на зростання зрушення у бік цифрового страхування,
клієнти усіх вікових категорій, як і
раніше, віддають перевагу людському фактору, коли справа доходить до
придбання страхового покриття та
подання заяв на виплати.
Опитування показало, що 72%
споживачів не почуватимуться комфортно при покупці страховки в
інтернеті, не поговоривши з реальною людиною, а 64% не почуватимуться комфортно, подаючи заяву
на виплату на веб сайті або у додатку без взаємодії з людиною.
В останні роки різко зросла
кількість розглядів претензій за допомогою штучного інтелекту як засобу скорочення випадків страхового
шахрайства та прискорення процесу
врегулювання. Але лише 17% споживачів сказали, що вони почуватимуться комфортно, якщо штучний
інтелект перевірить їхню заявку від

початку до кінця. Майже 60% заявили, що їм настільки не подобається
цей сценарій, що вони зроблять додатковий крок, змінивши страхову
компанію або іншуртех стартап, щоб
уникнути претензій щодо штучного
інтелекту від початку до кінця.
Проблеми конфіденційності переважують фінансову економію
Страхова телематика та технології розумного будинку можуть
призвести до зниження страхових
премій та зниження ризиків. Але
опитування страховиків показало,
що споживачі не повністю прийняли
ці продукти.
Близько 43% водіїв сказали, що
вони використали б додаток, який
відстежує їхню поведінку за кермом
та місцезнаходження, якби їм запропонували знижку. Але 74% цих
водіїв заявили, що будуть використовувати таку програму тільки в тому випадку, якщо вона знизить їх тарифи більш ніж наполовину.

Ці проблеми конфіденційності
поширюються також на домовласників та орендарів. Тільки 32% сказали, що вони встановили б розумний
домашній пристрій, який збирає особисті дані, навіть якщо це зменшить
страхові тарифи для страхування
будинку або орендарів більш ніж наполовину. А 67% заявили, що жодна
знижка на страхування будинку чи
орендаря не коштує встановлення
розумної камери дверного дзвінка,
яка передає дані розпізнавання осіб
третім особам.
Споживачі не готові до BigTech
експансії, щоб застрахувати свій будинок чи автомобіль
Споживачі також побоюються,
що великі технологічні компанії вийдуть на ринок страхування майна та
відповідальності. Двоє із трьох споживачів заявили, що їм буде незручно, якщо така компанія, як Amazon,
застрахує їхній будинок або автомобіль, а 40% заявили, що їм буде дуже некомфортно.

Tractable äëÿ îö³íêè ïîøêîäæåíü çàñòðàõîâàíèõ
áóä³âåëü âèêîðèñòîâóº AI òà êîìï'þòåðíèé ç³ð
Не лише автостраховики використовують штучний інтелект (AI) для
оцінки збитків.
Лондонська іншуртех компанія
Tractable зосередила свою увагу на
страхуванні будівель після того, як
вийшла на ринок автострахування за
допомогою своєї технології комп'ютерного зору, яка може оцінювати збитки
та ремонт для оптимізації страхових
виплат.
З запуском Tractable AI Property
будь хто, у кого є смартфон, тепер може використовувати цю технологію
для оцінки зовнішнього стану пошкодженого майна, просто відправивши фотографії на платформу Tractable.
Стартап запускає AI Property в
США, але вважає, що нова послуга
вплине, особливо на ринки, що страждають від ураганів, повеней та інших
стихійних лих.

Як тільки фотографії відправляються в Tractable, його AI може оцінити розмір видимих збитків і передати
його страховику домовласника, процес, який раніше займав дні або навіть
місяці в зоні лиха, щоб людина могла
вийти та оцінити шкоду.
"Зміна клімату призводить до
частіших і найсильніших стихійних
лих. Урагани залишають домогосподарства без належного житла", каже
генеральний директор та співзасновник Tractable Алекс Даляк. "Дозволяючи домовласникам негайно оцінювати збитки свого будинку за допомогою штучного інтелекту, страховики
можуть реагувати оперативніше, щоб
допомогти своїм клієнтам".
Фактично, AI Property вже був
випробуваний у польових умовах:
японська страхова компанія MS&AD
Insurance використала цю технологію

під час сезону тайфунів у Японії у
2021 році, а у жовтні вона використовувалася для опрацювання реальних
претензій.
Пошкодження на відкритому
повітрі це лише початок. Tractable
заявляє, що вже працює з MS&AD
над розширенням свого охоплення,
увімкнувши в нього пошкодження
всередині приміщень, такі як витік води та задимлення.
"Коли відбувається тайфун, руйнування настільки великі, що не
завжди можна відразу ж швидко
оцінити всі збитки",
кажуть у
MS&AD Insurance. "Завдяки AI ми
використовуємо технології, щоб допомогти страхувальникам сьогодні, гарантуючи, що ми допоможемо їм максимально швидко у найважчий момент".
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M&A

Ó ñâ³ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³
M&A-óãîä â 2021 ðîö³

Згідно зі звітом Clyde & Co відзначається, що кількість угод
M&A в світі знизилося з 412 до 402 на за 2021 рік. Завдяки
високій активності в США американці здійснили 232 угоди,
які виросли з 204, що призвело до максимального рівня
злиттів і поглинань в регіоні з 2015 року

Серед галузей найбільш значний
обсяг угод M&A припав на технологічний сектор (близько 19%), фінансовий сектор (понад 13%) і енергетику
(близько 12%). Незважаючи на проблеми останніх 18 місяців, страхова галузь
добре відреагувала і продемонструвала чудову ступінь стійкості, коли справа доходить до укладання угод по лінія.
Зміцнення ринку створює можливості
для органічного зростання для перестрахових компаній, але наявність дешевої ліквідності, активний інтерес з боку
приватних інвесторів і стратегічне перестрахування портфелів у більших
гравців сигналізують про ймовірність
зростання числа злиттів і поглинань.
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Ступінь цього збільшення буде
варіюватися в залежності від регіону і
настроїв інвесторів учасники угод в
США порівняно оптимістичні, в той час
як їхні колеги в Азіатсько Тихоокеанському регіоні залишаються більш
обережними, очікуючи більш позитивних економічних перспектив.
Після скорочення транзакцій в 2020
році Європа залишалася стабільною: в
першому півріччі цього року була
здійснена 51 угода, що на одну більше,
ніж за попередній шестимісячний
період, у другому півріччі теж понад 50
угод. Великобританія була провідною
європейською країною і другою за активністю в світі після США, виперед-

жаючи Іспанію і Німеччину.
Істотно зросла і кількість великих
угод, сума яких перевищує $5 млрд, у
другому півріччі було скоєно 57 мегаугод на загальну суму $688 млрд євро
проти 27 таких угод на $266 млрд в
першому півріччі.
Для порівняння обсяг злиттів і поглинань в 2020 році в світі досяг $3,6
трлн завдяки кільком великим угодам
останні кілька місяців. Показник виявився всього на 5% нижче суми,
зафіксованої в 2019 році. Активність в
сегменті M&A різко зросла в другому
півріччі після спаду, викликаного пандемією COVID 19, на початку року.
Сукупний обсяг угод M&A в США в
2020 році впав на 21% і склав $1,4 трлн.
Тим часом в Європі показник підскочив
на 34% і досяг $ 989 млрд, а в Азії збільшився на 15% до $ 872 млрд. Аналітики очікують, що активність в Європі
залишиться на високому рівні в перші
місяці цього року, частково, через
слабшого ралі на ринках акцій регіону.
В Азіатсько Тихоокеанському регіоні кількість завершених угод скороти-

M&A

лося з 37 до 18, оскільки постпандемія і геополітична невизначеність
важко позначилися на учасниках
угод, а японські покупці знову виявилися найбільш активними в
порівнянні з 2020 роком, випередивши Індію і Австралію.
Зниження цієї активності можна
частково пояснити високою нормативної планкою в деяких юрисдикціях. На деяких ринках потенційні покупці стикаються не тільки з більш високими вимогами до
платоспроможності, а й з більш ретельною перевіркою бізнес планів
для оцінки довговічності інтересу нових учасників.
Після успішного 2020 року, в якому
було укладено 32 угоди, активність у
сфері злиттів і поглинань на Близькому Сході і в Африці знизилася, і в
першій половині 2021 року було завершено всього п'ять угод. Всі вони були
пов'язані з покупцями з Близького
Сходу: двоє з Ізраїлю і по одному з

Єгипту, Саудівської Аравії і ОАЕ.
Covid 19 підкреслив важливість
цифрових можливостей, а технології
залишаються основним двигуном
злиттів і поглинань. Багато стартапів
досягли рівня зрілості, коли у них є
перевірена бізнес модель і надійний
баланс, що робить їх дуже привабливими для покупців.
Тим часом, відсутність достатніх
інвестицій в технології з боку продавця
може стати перешкодою для угоди
потенційних покупців можна відкласти, якщо вони вважатимуть, що їм
потрібно витратити мільйони, щоб привести ІТ системи цільової компанії у
відповідність з внутрішньокорпоративними вимогами.
Обсяг угод зі злиттів і поглинань в
банківській галузі США в 2021 році
перевищив $75 млрд, свідчать дані
Dealogic. Це максимальний показник
з часів фінансової кризи 2008 року,
пише The Wall Street Journal.
На ту ж дату 2020 року сукупний

обсяг оголошених злиттів в галузі
становив лише $22 млрд, оскільки
багато банків вважають за краще не
поспішати з подібними угодами. Тепер керівники відчувають себе більш
впевненими в тому, що їх чекає в
майбутньому.
Ані потенційні продавці, ані покупці реально не хотіли укладати
угоди в минулому році через невизначеність щодо балансів на рахунках.
Однак очікувана хвиля дефолтів
так і не трапилася, і до кінця минулого року серйозні розмови про можливе злиття поновилися, випливає із
заяв керівників і документів, спрямованих регуляторам.
У вересні First Interstate домовився про покупку Great Western
Bancorp Inc., а US Bancorp досяг угоди з Mitsubishi UFJ Financial Group
Inc. про купівлю в неї регіональної
банківської мережі MUFG Union
Bank.

A.M. Best â³äçíà÷àº çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³
â ñôåð³ M&A íà ðèíêó ñòðàõóâàííÿ æèòòÿ
Аналітики відзначили зростання активності в сфері злиттів
і поглинань на ринку страхування життя і ануїтетів в США
у 2021 році, яка триватиме у міру того, як галузь стає більш
конкурентоспроможною, а масштаб стає більш важливим

A.M. Best зазначає, що баланси більшості компаній зі страхування життя
виявилися стійкими до волатильності
ринку в умовах пандемії. Однак потреба
в підвищеній фінансової гнучкості, збереження нормативних вимог і необхідність скорочення витрат для багатьох компаній обтяжували сегмент,
що на додаток до середовища з низькими процентними ставками могло привести до додаткової консолідації та партнерським
відносинам.
У 2021 році взаємні компанії зі страхування життя і
ануїтетів забезпечили 25%
всіх премій галузі в
порівнянні з приблизно 18% в
2011 році. Зростання чистих
премій по пайовим інвестицій у
страхування життя і ануїтету в
США на кінець 2021 року було
відносно нижчою, ніж в попередні роки,

і продовжував знижуватися, оскільки
деякі компанії зіткнулися з труднощами при адаптації до зміни моделей розподілу під час пандемії.
З позитивного боку A.M. Best відзна-

чає, що пандемія викликала відновлення інтересу до страхування життя,
особливо серед цільових молодших
вікових груп, що має підтримати додаткове зростання страхових компаній.
Компанії взаємного страхування
демонструють силу своїх інноваційних
програм в порівнянні з галуззю страхування життя в цілому, оскільки вони
отримують вигоду від добре зарекомендували себе інноваційних програм, які
були включені в їх стратегічні плани
протягом багатьох років.
Взаємні страховики також є більш
великими компаніями з потужними ресурсами для підтримки більш надійних
програм. Консолідація дозволить
страховикам конкурувати на
найвищому рівні, забезпечуючи різноманітність і масштаб.
A.M. Best також розглядає сучасні технології та
інновації як ключові елементи в майбутній діяльності по злиттю і поглинанням, при цьому цифрові
інструменти стають важливими на кожному етапі процесу страхування.

Insurance TOP ¹8(84)2021

33

²íòåãðàö³ÿ â ñòðàõóâàíí³. Ïîðàäè ìóäðî¿ ëþäèíè

Â³òàë³é Íå÷èïîðåíêî,
ê.å.í., äîöåíò
ÊÍÓ ³ì. Ò.Øåâ÷åíêà,
êîó÷ êîíñóëüòàíò
â îðãàí³çàö³ÿõ (WIAP),
äèðåêòîð ÖÁÑ "Ïåðñïåêòèâà"

На початку світової фінансової кризи
2008 2010 р.р. Іцхак Адізес в одному з майстер класів дав надзвичайно корисні і прості
поради керівникам компаній, які можна виразити одним словом ІНТЕГРАЦІЯ. Вони потім
були надруковані в книзі "Інтеграція. Вижити і
стати сильнішим в період кризи"*. Ці поради,
адаптовані до вітчизняного страхування, без
сумніву актуальні і особливо цінні в нинішній
непростий час період пандемії і російської агресії.
Отже, Інтеграція від лат. integrum ціле,
лат. integratio відновлення. А в бізнесі це оптимальне поєднання можливостей і зусиль
співробітників компанії для ефективного досягнення поставлених цілей, або це: 1) цілі; 2)
взаємодія; 3) зусилля.
Щодо взаємодії топ менеджменту страховика з наглядовою радою чи керуючою компанією (НР/КК).
5 причин можливих конфліктів:
1.Незгода з оцінкою результатів роботи;
2. Психологічні війни за зони впливу і розподіл повноважень;
3. Конфлікти із за можливого подвійного
підпорядкування менеджменту керівникові
компанії і НР/КК;
4. Пряма взаємодія ТОП менеджменту з
власником в обхід НР/КК;
5. Супротив змінам від НР/КК ("конструктивним" чи "деструктивним");
6. Втручання НР/КК в бізнес процес.
Профілактикою цих конфліктів є:
1. Досягти визначення моделі чи функцій
НР/КК: стратегічна (участь в розробці стратегії), інвестиційна, консалтингова, контрольно ревізійна, організаційна (за запитом

керівника компанії участь у формуванні
оргструктури), адміністративна (неприпустима, бо є підміною функцій топ менеджера);
2. Зафіксувати межі відповідальності і повноважень НР/КК і спільні цілі;
3. Скласти матрицю відповідальності і
функцій НР/КК і бізнесу;
4. Перейти в зону цифрової оцінки результатів.
Фінансовий директор і бухгалтерія.
Три основні функції бухгалтерії, або "статика, точність і конкретика": 1. Фіскальні платежі; 2.Зовнішні проводки; 3.Внутрішні платежі.
Тут варто нагадати, що фінанси (від лат.
financia наявність, дохід) економічна категорія, що відображає економічні відносини в
процесі створення і розподілу фондів грошових коштів. Отже, фінанси це: 1) ресурси; 2)
відносини.
Основні функції фінансового директора
(фінансово аналітичного підрозділу), або "динаміка, творчість і прогноз": 1.Забезпечення
регуляторних вимог; 2. Формування і
розміщення активів; 3.Аналіз фінансового стану компанії і його динаміки; 4.Прогнози і
варіанти впливу; 5.Бюджетування обраної
стратегії; 6.Контроль відповідності "стратегія ресурси".
Підрозділ управління персоналом,
або співробітник HR.
Основні функції:
1.Кадровий документообіг; 2.Рекрутинг;
3.Корпоративна культура.
Перш ніж коментувати ці функції в сенсі
інтеграції, варто зауважити: Журнал "Inc."

* Ichak Kalderon Adizes, Ph.D. HOW TO MANAGE IN TIMES OF CRISIS. Adizes Institute Publication, Santa Barbara County, California, USA
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(США) в 2020 році опитав 500 СЕО великого і середнього бізнесу 12 країн: Що їх
найбільш турбує зараз? 86 % першим назвали перехід бізнесу в режим віртуального офісу з двох причин:
А) Оптимізація витрат;
Б) Протидія розповсюдженню коронавірусу.
Це найважливіші нагальні зміни. Чи
потрібні вони? Так!:
1. Зменшення коронавірусних ризиків;
2. Економія офісних витрат: оренда і
комунальні, службовий транспорт…;
3. Суттєвий крок по діджиталізації і
електронного документообігу;
4. Зручність і суттєва економія часових
та матеріальних ресурсів персоналу на
маршрут до роботи;
5. Переваги роботи в домашніх умовах.
Чи відноситься це до корпоративної
культури? Відповідь очевидна. Чи всі готові до цих змін? НІ!:
1. Традиційний опір перемінам (стреси, невідомість, ризики);
2. Опір керівників: "Я їх повинен бачити, знати чим вони займаються, і отримувати негайні відповіді на питання";
3. Опір виконавців: "Як я покажу свою
роботу (аналітичну, пошукову та ін.) і чи
не є це перший крок до скорочення потреб
в моїх послугах, до переходу на умови
аутсорсингу чи госпрозрахунок (продукт/оплата)…"?
4. Неготовність компанії до таких змін:
В корпоративному менталітеті;
В системі електронного документообігу;
Функціональних обов'язках;
В традиційному регламенті менеджменту.
Чи невідворотні ці переміни? Так! Вони очікувані і логічні. І незадовго стануть
бажаними. А пандемія лише їх прискорює.
З чого розпочинати?
1.Визначення функцій, що можуть бути переведені в режим онлайн;
2. Пояснення персоналу необхідності
перемін і залучення його до оптимальних
дій в цьому напрямку;
3. Розробка відповідних процедур,
технологічних інструкцій і умов ІТ;
4. Внесення змін в посадові інструкції;
5. Розвиток системи KPI;
6. Розробка покрокового процесу переходу.
Варто зауважити, що проведення анкетування по діагностиці організаційної
культури Деніеля Денісона (анкета у вільному доступі в Інтернеті) значно підвищить ефективність цієї роботи. Це 60 питань щодо готовності колективу до перемін, стратегічного мислення, узгодженості дій і командної роботи.
Підрозділ ІТ.
Задамо собі питання:
Окрім адміністрування корпоративної ІТ мережі, що є продуктом діяльності
цього підрозділу?
В епоху діджиталізації як змінились

функції підрозділу ІТ?
А скільки раз за останній рік вони
ініціювали зміни в компанії завдяки можливостям ІТ?
А чи є в компанії взагалі проєкт,
план, чи хоча б озвучені думки щодо
кроків діджиталізації? А взагалі як персонал оцінює роботу відділу ІТ?
А якщо не вони мають ініціювати модернізацію системи ІТ, то хто тоді?
Не звинувачення фахівців ІТ є метою
цього опитування. В більшості вони виконують ті задачі, які керівництво їм ставить. Тому для активного залучення їх до
інтеграції чи не варто для початку хоча б
обговорити з ними ці питання?
Підрозділ маркетингу,
або маркетолог.
Подумаймо над такими виразами:
"Скажіть який у вас маркетинг, і я скажу
про ваше майбутнє"; "Маркетинг це 4Р,
згодом 7Р продукт, ціна, канали реалізації, комунікації на ринку, а також
процеси, матеріальне середовище і персонал, а зараз
10 Р, додаючи персоніфікацію, участь, швидкість". Інколи
робота відділу маркетингу зводиться лише до одного з 4 х Р Public relations, або
зв'язки з громадськістю. А як же інші 3 Р,
а 7 Р, а 10Р?
Маркетинг
це комплекс заходів
аналітично інформаційного забезпечення
життєдіяльності компанії щодо її цілеспрямованого розвитку, позитивної динаміки в конкурентному середовищі і максимального забезпечення потреб власників і клієнтів.
Термін маркетинг містить в собі три
змістовні поняття: 1 процеси; 2 структурний підрозділ; 3 набір інструментів. І
нині головними задачами маркетингу є:
1. Сценарне прогнозування
2 3
варіанти можливого найгіршого розвитку
ситуації на 3 6 місяців вперед і проєкт попереджувальних заходів по них;
2. Дослідження, аналіз і реагування на
зміни у ймовірній клієнтській базі;
3. Елементи мікрострахування дешеві, прості по врегулюванню страхові
продукти. І мова зараз в першу чергу не
про прибуток, а про збереження персоналу і підтримку фінансового потоку;
4. Бенчмаркінг як ведуть себе колеги?
Роль діджиталізації в інтеграції.
Структура і наповнення Інтернетпорталу і вебсайту страховика для внутрішніх
і зовнішніх клієнтів.
1.Перший крок діджиталізації, звичайно, це розвиток електронного документообігу, метою якого є дотримання
персоналом бізнес процесів (функцій, їх
продуктів і термінів), а також формування
бази КРІ;
2.Електронна
версія
організаційно функціональної структури
(багаторівнений каскад): Схема оргструктури (традиційна), підрозділ, посада,
співробітник (+ його телефони і електронна адреса), функції, продукти по даній по-

саді, процедури (бажано) і технологічні
інструкції, якими керується співробітник,
план на рік, квартал, місяць (там де це
можливо), фактичне виконання плану,
мотивація (обмежений доступ);
3.Нормативні матеріали;
4.Тематичні бази даних і результати
їх аналітичної обробки (SWOT аналіз,
маркетингова інформація щодо компанії і
ринку, бенчмаркінг та ін.);
5. Продуктова бібліотека, що являє собою набір документів по більшості, якщо
не по кожному, страховому продукту:
конкурентні переваги, або ключова
компетенція компанії;
конкурентні переваги страхового
продукту;
профілі (характерні ознаки)
найбільш ймовірних клієнтів;
можливі заперечення клієнтів на
пропозиції страхуватись: страхуванню як
такому, компанії, умовам продукту,
аквізитору, інші, та варіанти аргументів
на ці заперечення;
відповіді на питання із серії "А якщо…?";
6. Матеріали учбово методичного
центру (заходи з навчання, підвищення
кваліфікації персоналу, тестування, корпоративна електронна бібліотека та ін.);
7. Веб форум центру обслуговування
клієнтів, який дає можливість працівникам компанії висловлювати свої зауваження щодо реалізації бізнес процесів,
можливих збоїв чи ускладнень в роботі.
Крім того пропозиції по вдосконаленню
роботи компанії і отримувати відповідне
реагування чи компетентні відповіді.
8. Інші розділи.
Основною метою вебсайту є надання
діючим і ймовірним клієнтам компанії актуальної інформації з наступних питань:
Конкурентні переваги компанії;
Витяг з правил і типові договори
страхування по страхових продуктах, а
при потребі перелік асистуючих компаній,
партнерів та ін.;
Приклади самостійного визначення
клієнтом орієнтовного страхового платежу по страховому продукту, що його цікавить;
Процедури врегулювання по основних видах страхування;
Приклади кейсів по розрахунку
страхового відшкодування;
Відповіді на найбільш поширені питання клієнтів;
Типові заперечення і сумніви в потребі страхування з боку клієнта, і відповіді
на них;
"Особисті кабінети" клієнтів з інформацією щодо укладених договорів страхування, процесу врегулювання страхових
подій, бізнес історії співпраці та ін.
На завершення: Зрозуміло, що ці рекомендації не є довершеними і істиною в
останній інстанції. Хтось їх вже випередив, хтось йде іншим шляхом. Але хочеться висловити надію, що вони відповідають
принципу "Sapienti sat", або "Розумному
досить", і хоча б окремі з них будуть корисні вітчизняним страховикам.
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Німецька страхова асоціація (GDV) попередила, що
збитки, завдані внаслідок стихійного лиха в країні в
2021 році, коштували страховикам і перестраховикам
рекордні 12,5 млрд євро

Більшість суми застрахованих
збитків за рік є результатом руйнівної
повені в липні та зливи з градом на початку літа.
За оцінками GDV, близько 9 мільярдів євро із загальної суми в 12,5
мільярдів євро припадає на збитки,
завдані житловим будинкам, домашньому господарству та підприємствам внаслідок повеней та злив.
Приблизно 2 мільярди євро із загальної суми застрахованих збитків припа-
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дає на шкоду від урагану та граду, 1,5
мільярди євро, що залишилися, за даними GDV, відносяться до пошкодження транспортних засобів внаслідок
стихійних лих.
Йорг Асмуссен, генеральний директор GDV, прокоментував: "Із застрахованим збитком, завданим будинкам, предметам домашнього побуту, підприємствам та автомобілям на суму близько
12,5 мільярдів євро, 2021 й рік буде найдорожчим роком стихійних лих".

Загалом очікується, що повені у
Німеччині призведуть до застрахованих збитків у розмірі 8,2 мільярда євро.
З цієї суми близько 7,7 млрд євро припадає на житлові будинки, домашнє
майно та підприємства, а близько 450
млн євро
на пошкодження автомобілів.
Влітку в результаті серії штормів
застраховані збитки склали 1,7 мільярда євро. У GDV кажуть, що в основному це автомобілі, які постраждали
від сильного граду, та втрати становили близько 700 мільйонів євро.
GDV зазначає, що загальна сума в
12,5 мільярдів євро перевищує загальні застраховані збитки, що спостерігаються в країні в 2002 році, коли в
серпні сталася сильна повінь і кілька
руйнівних штормів.

Êàòàñòðîôè

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â â³ä ïîâåí³
â Ìàëàéç³¿ $720 ìëí.
Страхова асоціація Малайзії (PIAM) підрахувала,
що сума виплат за позовами внаслідок нещодавньої
повені, що охопила Малайзію, може становити
3 мільярди рінггітів (720 мільйонів доларів).

Ці оцінки включають фактичні та
потенційні страхові виплати по комерційних ризиках, що безпосередньо виникли внаслідок нещодавніх раптових повеней та майбутнього сезону дощів.
У країні три дні йшов проливний
дощ, який спричинив сильну повінь
у восьми штатах, частково затопивши низку міст і сіл. Уряд зазнав
жорсткої критики за несвоєчасне попередження та повільне реагування,
причому побоювання з приводу числа загиблих різко зростають у міру
виявлення нових тіл.
Наприкінці грудня 51 тис. людей
було евакуйовано зі своїх будинків,
більшість з яких були з Паханга на
східному узбережжі Малайського
півострова, одного з найбільш постраждалих штатів.
До ви ще заз на че ної за галь ної
суми страхових виплат у зв'язку з

цією подією, га лузь за галь но го
страхування виділить 2,43 мільйона ринггітів у нещодавно створений Фонд допомоги при повенях,
який є ініціативою корпоративної
соціальної відповідальності (КСВ),
спря мо ва ну на підтрим ку пост раждалої автомобільної спільноти
в ці важкі часи.
Ця ініціатива була розроблена,
щоб допомогти прискорити врегулювання претензій, надати додаткові
спеціальні заходи та додаткову
спеціальну допомогу ex gratia, як
визначено окремими страховиками.
Заявники повинні будуть надати
необхідні докази пошкоджень своїх
транспортних засобів від повені та
підтвердження попереднього страхового покриття, яке має бути або
застраховано на даний час, або
транспортний засіб мав бути застрахованим півроку тому.

Çáèòêè ñòðàõîâèê³â
â³ä òîðíàäî â ×åõ³¿
140 ìëí ºâðî
До теперішнього моменту страховики вже отримали 11 тис. претензій
на суму 90 мільйонів євро після урагану, що обрушився на кілька сіл в
Південній Моравії. Однак загальна
кількість виплат може досягати 25 тис.
Для полегшення відновлення домовласників в декількох сотнях випадків
проводилася передоплата. Страховики
кажуть, що очікувана середня виплата
складе 144 тис. чеських крон.
Страхові компанії оголосили про
стан лиха ще в ніч після торнадо,
повідомляє CAP
Чеська асоціація
страховиків. Створені були спеціальні
кризові штаби, активовані і посилені
мобільні бригади ліквідаторів і всіх
співробітників, які можуть допомогти
в ситуації, що склалася.
Крім пошкоджених будинків постраждали і транспортні засоби, застраховані збитки оцінюються більш ніж в
9 мільйонів євро, при середній вартості
одного вимоги в 1560 євро.
Очікується, що претензії корпоративних клієнтів будуть пов'язані в основному зі страхуванням майна на суму в 39 млн євро. Збитки сільськогосподарських культур і худоби також
можуть збільшитися на 5,5 млн євро.
Підприємства, які постраждали від
стихійного лиха, можуть також подати
заявку на отримання спеціальної державної допомоги.
Тим часом міністерство промисловості і торгівлі Чехії почало приймати
позови про компенсацію від бізнесменів в рамках спеціальної програми
допомоги торнадо.
Грози, град розміром з тенісний
м'яч і торнадо зі швидкістю понад 200
кілометрів на годину обрушилися на
райони Брецлав і Годонін в Південній
Моравії. За інформацією пожежно рятувальної служби Чеської Республіки,
найбільші руйнування смерч приніс в
7 населених пунктах: Мікульчіце, Моравська Нова Вес, Грушки, Лужиці. За
даними підрозділу Aon Impact
Forecasting, суворі погодні умови завдали шкоди також деяким частинам
Франції, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Чехії та інших
регіонів.
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Êàäðè

Îãëÿä çàðïëàò ñ³÷íÿ 2022 ðîêó - àäàïòîâàíà
ñòàá³ëüí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³ Óêðà¿íè

2021 рік видався неоднозначним з точки зору прибутків
представників українського ринку праці, йдеться у
дослідженні grc.ua. До осені включно все йшло так, як хотіли
місцеві фахівці: заробітні плати зростали, у деяких сферах
навіть значно зростали, випереджаючи темпи інфляції.
Проте кінцівка календарного року виявилася полярно протилежною: деякі українці стали заробляти
менше. Загалом, середня номінальна
заробітна плата у 2021 році хоча й
зросла, проте реальні заробітки українців майже не змінилися, враховуючи рівень інфляції.
Січень нового 2022 року показав
стабільність та трохи вирівняв ситуацію. Порівняно з груднем 2021 року,
середній рівень заробітної плати,
зазначеної у відкритих вакансіях на
кадрових порталах, трохи збільшився і становить 18 000 грн. Для
порівняння
середній рівень заробітної плати за весь минулий рік
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склав 17 126 грн.
Рівень зарплат є непрямим, проте, значним показником настроїв
бізнесу. Те, що зарплати не скорочуються, говорить про збереження активності та стабільної діяльності українських компаній, які вже адаптувалися до перманентної кризи в
країні.
Найчастіше роботодавці зазначають у вакансіях найнижчий рівень
заробітної плати. Так, найменший
розмір щомісячної компенсації від 10
100 грн, озвучений у 56% пропозицій
роботи. Майже чверть вакансій (24%)
із зарплатою від 20 300 грн. Ще 10%
роботодавців пропонують зарплату

від 30 400 грн. Найвищих зарплат від
40 600 грн та 50 800 грн сумарно 10%
(6% та 4% відповідно).
Варто підкреслити, що найвищі
зарплати роботодавці не охоче озвучують у вакансіях. Тому можна припустити, що високі зарплати отримують більше, ніж 10% українських
фахівців.
Найбільшу зарплату в січні платили в Києві. Цим вже нікого не здивуєш, адже столиця показує найвищий рівень заробітку спеціалістів
протягом тривалого часу. Середня
щомісячна компенсація у актуальних вакансіях Києва становить 31
000 грн. Цього місяця на другу сходинку регіонів з найвищою зарплатою піднялася Одеська область з показником 22 200 грн. Високі показники зарплат також у Миколаївській
області (19 600 грн), Сумській області
(19 000 грн) та Дніпропетровській області (18 700 грн).
Цікаво, що у січні до п'ятірки
регіонів з найвищою середньою

Êàäðè

зарплатою не потрапила Харківська область. Негативну
динаміку рівню заробітної плати аналітики фіксували протягом всього 2021 року. Якщо у квітні 2021 року середня
зарплата у актуальних вакансіях складала 32 799 грн, то у
листопаді цей показник знизився до 17 100 грн. У січні
харківські роботодавці пропонували пошукачам в середньому 18 300 грн.
Перелік регіонів, де роботодавці пропонують найменші
зарплати своїм працівникам майже не змінився. Найнижчий рівень середньої заробітної плати у січні зафіксований
у Закарпатті (12 200 грн). Піднялася з традиційного останнього місця рейтингу на передостаннє місце Київська область. Тут роботодавці пропонують лише 12 300 грн. На
одній позиції Черкаська та Івано Франківська області з
показником середньої зарплати 12 600 грн. В Тернопільській області в січні в середньому пропонували 12
700 грн. Не набагато більше, а саме в середньому 12 800
грн., своїм співробітникам готові платити роботодавці
Чернівецької області.
Рейтинг спеціалістів, яким пропонували в січні найвищі
зарплати, виглядає так: перша сходинка за традиційним
лідером сферою ІТ, інтернет та телеком. Початок року
показав значне збільшення середнього заробітку
ІТ спеціалістів, порівняно з середнім рівнем 2021 року. В
січні цим фахівцям в середньому пропонували 60 200 грн.
Тоді як, середня зарплата у минулому році зафіксована на
рівні 53 980 грн.
Високі зарплати пропонують також керівникам. Хоча у
січні представникам вищого менеджменту роботодавці
пропонували дещо менше, ніж в середньому за 2021 рік (41
100 грн в січні проти середньої у 2021 році 43 607 грн).
Не залишила третю позицію рейтингу професійних
сфер з найвищими зарплатами і галузь консультування. У

цих фахівців в січні зарплата навіть дещо збільшилася (32
200 грн в середньому в січні проти середнього рівню у минулому році 26 203 грн).
До п'ятірки професійних сфер з найвищими зарплатами у січні потрапили Інсталяція та сервіс та спеціалісти
юридичної сфери. Їм роботодавці пропонували в середньому 27 800 грн та 25 600 грн відповідно.
Немає причин для радості від пропонованих зарплат
у молодих спеціалістів без досвіду роботи та студентів.
Їм роботодавці пропонують найменше 11 000 грн. Низькі
зарплати платять також у сфері туризму, у готелях та
ресторанах. Середня заробітна плата цих спеціалістів,
озвучена у актуальних вакансіях в січні, на рівні 12 400
грн. Мало також отримує адміністративний персонал (12
700 грн), бухгалтери (13 600 грн) та домашній персонал
(13 700 грн).
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Âèòðàòè ñòðàõîâèê³â Óêðà¿íè íà çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â
çà 9 ì³ñÿö³â 2021 ðîêó çðîñëè äî 2,2 ìëðä. ãðí.
Витрати українських страховиків на
зарплати працівників за 9 місяців 2021 року
зросли до 2,2 млрд грн, йдеться у звіті
Національного банку України
Загалом на страховому ринку України на 30.09.2021 працювало 169 страховиків, у т.ч. 152 ризикові компанії та 17 зі
страхування життя. Звітність НБУ подало 157 страховиків.
Середня зарплата у страховому секторі становила 17,7 тис.
грн. Найнижчі середні заробітні плати у фахівців, які шукають роботу в категоріях: "Адміністративний персонал" (11,2
тис. грн.) та "Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси
підприємства" (12 тис. грн.).
Більшість роботодавців зі сфери страхування (55%) шукають кандидатів із досвідом роботи від року до трьох. Ще 41%
готові зробити пропозицію про роботу кандидатам з досвідом
роботи в промисловості від трьох до шести років. Спеціалістів
без досвіду роботи у страхуванні шукають лише 4% компаній.
94% роботодавців із сфери страхування пропонують роботу в офісі на повний робочий день. Можливість гнучкого
графіка готові запропонувати кандидатам 5% працедавців.
Цілком віддалений формат розглядають лише 1% роботодавців.
Найбільше вакансій сфери відкрито для спеціалістів у галузі медичного страхування (15%), комплексного страхування
юридичних осіб (13%) та комплексного страхування фізичних
осіб (9%). Трохи менше пропозицій роботи для кандидатів, які
шукають роботу у сфері корпоративного страхування бізнесу
(8%) або мріють стати керівниками напрямків (8%).
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ÒÎÏ-20 ñòðàõîâèê³â çà ðîçì³ðîì
(îô³ö³éíîãî) ôîíäó îïëàòè ïðàö³, 9Ì2021

¹

Ñòðàõîâèê

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ARX
ÓÍ²ÊÀ
HACK ÎÐÀÍÒÓ
ÓÑÃ
ÏÇÓ Óêðà¿íà
ÑÃ ÒÀÑ
²ÍÃÎ
Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ
ÏÐÎÂ²ÄÍÀ
ÊÍßÆÀ
Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ
UNIVERSALNA
UPSK
VUSO
ÑÊ ÒÀÑ
ªâðî³íñ Óêðà¿íà
ÌåòËàéô
ÓÍ²ÊÀ Æèòòÿ
ÏÐÎÑÒÎ ñòðàõóâàííÿ
NGS
ÂÑÜÎÃÎ 157 ÑÊ

Âèòðàòè
íà çàðïëàòó,
òèñ. ãðí.
187 251
183 118
145 706
132 803
132 303
107 272
95 221
94 776
88 218
75 544
73 270
62 562
45 610
40 969
40 176
39 930
39 702
30 199
28 426
26 105
2 207 027

