


Òåëåìàòèêà â ñòðàõóâàíí³ äîïîìîæå íàäàâàòè
êë³ºíòàì ³íäèâ³äóàëüíå ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ
Телематична технологія має потенціал для капітального ремонту
автопарків і стає основним варіантом для клієнтів та страховиків.

Ïî÷àòîê ðîêó âèÿâèâñÿ ïðèáóòêîâèì äëÿ
ãëîáàëüíîãî InsurTech-ñåêòîðó 
2021
й та перша половина 2022 року виявились прибутковими для
глобального сектору InsurTech та ринку страхових технологій,
принаймні з точки зору венчурного капіталу. 

²íâåñòèö³¿ â InsurTech-ñåêòîð â 2021 ðîö³ ïîáèëè íîâ³ ðåêîðäè
56% ñòðàõîâèê³â ââàæàþòü ³íâåñòèö³¿ â òåõíîëîã³¿ ïðîáëåìàìè äèñòðèáóö³¿

Ðîçóìí³ ãîäèííèêè òà ô³òíåñ-ïðèñòðî¿ çì³íþþòü
ñïîñ³á âçàºìîä³¿ ñòðàõîâèê³â ç êë³ºíòàìè
"Носимі пристрої" такі, як розумні годинники та фітнес
пристрої,
змінюють спосіб взаємодії страховиків і страхувальників із даними,
але звідки ця революція?
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Ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ â "Insuance TOP", ïîòðàïëÿþòü ï³ä ä³þ ïîëîæåíü ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ ìåòîäîì ôîòî�
êñåðîêîï³þâàííÿ, â åëåêòðîííîìó âèä³ àáî â³äåî�çâóêîâèì çàïèñîì ç áóäü�ÿêîþ ìåòîþ ³ ïåðåâåäåí³ íà ³íøó ìîâó áåç ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ðåäàêö³¿. Êîíöåïö³ÿ,
çì³ñò ³ äèçàéí º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ âèäàâöÿ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìè íåñóòü àâòîðè òà ðåêëàìîäàâö³. Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ïî
ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ ÒÎÂ ÓÍÄ² "Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü".

Âïðîâàäæåííÿ àíàë³òèêè äàíèõ ³ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó º êëþ÷îâèì
ôàêòîðîì ðîçâèòêó ñòðàõîâî¿ ãàëóç³
Ñòðàõîâèêè âèçíà÷èëè êëþ÷îâ³ ðèçèêè òà ïðîáëåìè îðåíäîäàâö³â
ïðè çäà÷³ æèòëà â îðåíäó
Íà ºâðîïåéñüêîìó ñòðàõîâîìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ óïîâ³ëüíåííÿ
äèíàì³êè M&A�óãîä

Îãëÿä ãëîáàëüíèõ çáèòê³â ñòðàõîâèê³â â³ä ïðèðîäíèõ êàòàñòðîô
Îïèòóâàííÿ ÍÁÓ: óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿ ïåñèì³ñòè÷íî îö³íþþòü ñâ³é
ìàéáóòí³é ðîçâèòîê
ÍÁÓ îíîâèâ âèìîãè ðåºñòðàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèõ ïîñåðåäíèê³â
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Ïëþñè òà ì³íóñè äåðæàâíî�ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ó ê³áåðñòðàõóâàíí³
×îìó íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ñóòòºâå
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â?
CyberCube ïðî ñòðàõóâàííÿ ê³áåððèçèê³â: çáèòêè â³ä õàêåð³â çðîñòóòü ó
2025 ðîö³ äî $10,5 òðëí

Ñòðàõîâèêè êîíñòàòóþòü çðîñòàííÿ ÷àñòîòè ê³áåðàòàê â ñâ³ò³ íà 12%

Îãëÿä ê³áåððèçèê³â Global Cyber Risk and Insurance
Survey 2022
Munich Re нещодавно опублікував результати дослідження Global
Cyber Risk and Insurance Survey 2022. Опитування було проведено
серед понад 7000 учасників з 14 країн.

Óêðà¿íñüê³ ñòðàõîâèêè ïîïåðåäèëè ÍÁÓ ïðî
íåãàòèâí³ íàñë³äêè áëîêóâàííÿ ïåðåñòðàõóâàííÿ
Вже впродовж вже 4 місяців українські страховики позбавлені
можливості здійснювати оплату перестрахувальних послуг 
у валюті перестраховикам
нерезидентам через обмеження

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ ê³áåððèçèê³â ïðîäîâæóº
çðîñòàòè: +75% íà ð³ê
Аналітики JP Morgan стверджують, що кіберстрахування є одним з
найбільш швидкозростаючих ринків страхування, а премії зростають на
27% CAGR (2017
2021 рр.)

Ñòðàõîâèêè ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ ë³ì³ò³â
ïåðåñòðàõóâàííÿ $5 ìëðä íà ïîêðèòòÿ ðèçèê³â
Страховикам не вистачає лімітів під час пролонгацій договорів
перестрахування в середині 2022 року, дефіцит складав понад 5 млрд
доларів, головним чином через високі інфляційні очікування, а також
підвищені збитки від вторинного ризику

ßê æîðñòêèé ðèíîê ìîæå âïëèíóòè íà äîñòóï ñòðàõîâèê³â äî ïåðåñòðàõóâàííÿ?
Ñâ³òîâèé ðèíîê ïåðåñòðàõóâàííÿ â 1 êâàðòàë³ 2022 ðîêó ïîêàçàâ çðîñòàííÿ
ïðåì³¿ íà 11%

Ãëîáàëüíèé êàï³òàë ïåðåñòðàõîâèê³â â 1 êâàðòàë³
2022 ñêîðîòèâñÿ äî $660 ìëðä
Глобальний капітал перестраховиків скоротився на 30 мільярдів
доларів з кінця 2021 року до кінця першого кварталу 2022 року.
Станом на 30 червня 2021 року капітал становив 660 мільярдів доларів
після зростання як традиційного, так і альтернативного капіталу.

Ïðàö³âíèêè ñôåðè ñòðàõóâàííÿ ñåðåä òèõ, õòî
ïîñòðàæäàâ â³ä êðèçè íà ðèíêó ïðàö³ íàéá³ëüøå
Се ред тих, ко му у липні про по ну ють нижчі зарп ла ти – працівни ки
стра хо виків та банків (се ред ня зарп ла та ста но вить 13 500 та 17 500 грн
відповідно, що на 6,9% мен ше, ніж у червні)



2 Insurance TOP ¹2(86)2022

Cтар та пи роз роб ля ють нові підхо -
ди до тра диційних видів діяль ності, та -
ких як ан дер рай тинг і уп равління пре -
тензіями, які мо жуть да ти їм пе ре ва гу,
йдеть ся у дослідженні Beinsure
"InsurTechs evolution and investment
landscape". Оскіль ки тра диційні кон ку -
рен ти праг нуть збе рег ти част ку рин ку,
во ни зо се ред жу ють ся на пос та чанні
ціль о вих про дуктів, пок ра щенні про -
цесів адап тації клієнтів і пог либ ленні
своїх відно син із існу ю чи ми клієнта ми.

Ці ініціати ви, як пра ви ло, прий ма -
ють фор му інвес тицій, парт не р ства та
прид бан ня. Хо ча ці підхо ди мо жуть до -
по мог ти пок ра щи ти кон ку рен то сп ро -
можність існу ю чих ком паній, во ни та -
кож ство рю ють мож ли вості для стар -
тапів, щоб до по мог ти ста рим пос та -
чаль ни кам за пов ни ти про га ли ни в
їхніх про по зиціях.

У 2021 році при ват ний капітал про -
дов жу вав на пов ню ва ти стра хо ву га -
лузь, підви щу ю чи за гальні інвес тиції в

insurtech до но вих ви сот у всіх ви дах
стра ху ван ня, на всіх стадіях інвес ту -
ван ня та в регіонах. Щоб за до воль ни ти
пот ре би клієнтів, які шу ка ють ро -
зумніші та ефек тивніші про дук ти та
пос лу ги, а та кож щоб ефек тивніше
кон ку ру ва ти з стра хо ви ми ком -

паніями, ба га то стра хо вих ком паній
ви ко рис то ву ють «біонічні» опе раційні
мо делі но во го по коління, які поєдну -
ють у собі найк ращі людські та тех но -
логічні мож ли вості. Схо же, що циф ро -
ва транс фор мація га лузі пе ре бу ває на
ви сокій швид кості.

У 2022 році за галь на вартість гло -
баль них угод вен чур но го капіта лу, при -
ват но го капіта лу та злит тя та пог ли нан -
ня для стра хо вих ком паній сяг ну ла 20
міль ярдів до ларів, що тро хи мен ше, ніж
у 18,3 міль яр да до ларів у 2020 році та
19,3 міль яр да до ларів у 2019 році. 

Ме га ра ун ди, що пе ре ви щу ють 100
мільйонів до ларів США, за ли ша ють ся

2021
й та перша половина 2022 року виявились прибутковими
для глобального сектору InsurTech та ринку страхових
технологій, принаймні з точки зору венчурного капіталу.
Інвестиційний ландшафт для іншуртех
стартапів в 2022 році
почався дуже активно. 

Ïî÷àòîê ðîêó âèÿâèâñÿ ïðèáóòêîâèì 
äëÿ ãëîáàëüíîãî InsurTech-ñåêòîðó 
òà ðèíêó ñòðàõîâèõ òåõíîëîã³é



клю чо вим драй ве ром зрос тан ня, оскіль -
ки приб лиз но по ло ви на капіта лу, інвес -
то ва но го у 2021 році, бу ла спря мо ва на на
37 ком паній. З кінця пер шо го квар та лу
ми ба чи ли, як кіль ка гравців InsurTech у
ши рокій ка те горії стар тапів ого ло си ли
про за лу чен ня но во го фінан су ван ня, зок -
ре ма Clearcover, Alan, Next Insurance та
Zebra.

Але цей сек тор до сить не од ноз нач -
ний, і йо го потрібно сег мен ту ва ти, щоб
от ри ма ти ясність що до ефек тив ності
ком паній, що вхо дять до йо го скла ду. Се -
ред найбіль ших ра ундів 
 Clearcover на
200 мільйонів до ларів, Next Insurance на
250 мільйонів до ларів, Аlan на 220
мільйонів до ларів, Zebra на 150 мільйонів
до ларів.

Як пра ви ло іншур тех�стар та пи
поділя ють на три ка те горії:


 про вай де ри не ост ра ху ван ня

 insurtech
мар ке тп лей си

 пос та чаль ни ки пос луг

Про вай де ри не ост ра ху ван ня — це
такі ком панії, як Root, Metromile та Next
Insurance, які ви ко рис то ву ють тех но -
логію для стра ху ван ня та про да жу стра -
ху ван ня онов ле ним спо со бом; ці ком панії
та кож час то оп тимізу ють мобіль ний
досвід.

Тор гові май дан чи ки та мар ке тп лей -
си, такі як The Zebra, Gabi, Insurify та
інші, на да ють спо жи ва чам мож ливість
кра ще виз на чи ти варіан ти стра ху ван -
ня.

І, на решті, є такі ком панії, як
AgentSync, які доб ре впи су ють ся в тре -
тю ка те горію іншур техів, які до по ма га -
ють іншим ком паніям у стра хо во му
бізнесі оциф ру ва ти свої опе рації чи
іншим чи ном мо дернізу ва ти. 

Дані PitchBook підкрес лю ють,
наскіль ки зрос ла ніша стар тапів. Ми ну -
ло го ро ку 18,3 міль яр да до ларів бу ло
інвес то ва но в стар та пи у сфері вен чур -
но го капіта лу, пря мих інвес тицій та
M&A. Це бу ло на міль ярд до ларів мен -
ше, ніж у 2020 році, але, вра хо ву ю чи
по ча ток пан демії, кінце вий ре зуль тат
ро ку де що вра жає — хто очіку вав, що
інвес тиції в стра ху ван ня втри ма ють ся
під час безп ре це де нт ної гло баль ної ка -
та ст ро фи?

У 2020 році сек тор стра хо вих тех но -
логій за лу чив 6,1 міль яр да до ларів у
виг ляді вен чур но го капіта лу, порівня но
з 6,3 міль яр да до ларів у по пе реднь о му
році. Стра хові ком панії Health and Life
Insurtech при нес ли знач ну част ку вар -
тості уго ди, приб лиз но 40% від за галь -
но го інвес то ва но го капіта лу.

Кіль ка стар тапів от ри ма ли ста тус
єди но ро га, оскіль ки пан демія прис ко -
ри ла пе рехід до циф ро вих про дажів
стра ху ван ня. Нез ва жа ю чи на те, що
після по чат ку кри зи COVID
19 ак -
тивність угод бу ла об ме же ною, у другій
по ло вині ро ку спос теріга ла ся ак тив на
фінан со ва ак тивність, і ця тен денція, як
очікуєть ся, збе ре жеть ся і в 2022 році.

Ста ном на чет вер тий квар тал у гло -
баль но му прос торі insurtech бу ло 10
єди но рогів, сім з яких з’яви ли ся у 2019
році, а три (Lemonade, Root Insurance та
Clover Health) у ми ну ло му році ста ли
публічни ми. 

Ос таннім ча сом ба га то стра хо вих
ком паній виріши ли ста ти не за леж ни -
ми для інтег рації опе рацій і пок ра щен -
ня рівня про дуктів і пос луг. Пе ре ст ра -
хо ви ки про су ва ють ся впе ред із пла на -
ми інно вацій insurtech, нез ва жа ю чи на
низькі тем пи впро вад жен ня се ред

парт нерів. Нез ва жа ю чи на те, що чис -
ленні рішен ня insurtech, які на разі
предс тав лені на рин ку, пос ту по во пок -
ра щи ли мож ли вості стра хо вих ком -
паній що до ан дер рай тин гу, ми вва -
жаємо, що тех но логія стра хо во го ан -
дер рай тин гу все ще пе ре бу ває на
ранніх стадіях.

Подібно до банківсь ких пос луг
(BaaS), пос та чаль ни ки стра хо вих пос -
луг все біль ше по ши рю ють стра ху ван -
ня че рез API та плат фор ми, що доз во -
ляє клієнтам ку пу ва ти поліси в
будь
якій точці про да жу.

Нез ва жа ю чи на те, що про тя гом ос -
тан нь о го де ся тиліття про дажі стра ху -
ван ня пос ту по во пе ремісти ли ся в
Інтер нет, осо бисті ка на ли та ка на ли
бро керів та агентів за ли ша ють ся ос -
нов ни ми ка на ла ми для всіх ліній стра -
ху ван ня. 

3Insurance TOP ¹2(86)2022

Äîñë³äæåííÿ



4 Insurance TOP ¹2(86)2022

Про тя гом 2021 ро ку близь ко 9,4
млрд до ларів бу ло інвес то ва но в
InsurTech
нап рям ки Property &
Casualty, а за ли шок у розмірі 6,4 млрд
до ларів – приб лиз но 40,5% від за галь -
ної су ми після ве ли чез но го зрос тан ня
в чет вер то му квар талі – бу ло спря мо -
ва но в ком панії Life & Health. Зрос тан -
ня за галь но го фінан су ван ня в ос тан нь -
о му квар талі ми ну ло го ро ку бу ло зу -
мов ле но 13 «ме га
ра ун да ми» угод. На
них при па дає 71% від 5,3 млрд до ларів,
інвес то ва них за цей період.

По ряд з цим, чет вер тий квар тал
2021 ро ку та кож був – до ос тан нь о го
пер шо го квар та лу 2022 ро ку –
найбіль шим за всю історію ра ундів
фінан су ван ня Seed, Angel та Series A,
які скла ли 635 мільйонів до ларів.

Ней мовірна траєкторія зрос тан ня
гло баль но го фінан су ван ня InsurTech
відбу ла ся про тя гом ос танніх дев'яти
років, після то го, як ми по ча ли відсте -
жу ва ти це в 2012 році, що за вер ши ло -
ся ре ко рд ною су мою в 15,8 міль ярдів
до ларів у 2021 році. До кінця 2021 ро ку
в іншур те хи бу ло інвес то ва но ве ли -
чезні 41,65 міль яр да до ларів у 2249
уго дах у 63 країнах. Він вклю чав 99
ме га
ра ундів, що скла ло 21,88 міль яр -
да до ларів від за галь ної су ми. Та ким
чи ном, біль ше по ло ви ни всіх інвес -

тицій (52%), роз гор ну тих про тя гом ць -
о го періоду, бу ло спря мо ва но ли ше на
4,4% усіх угод іншур техів.

Зрос тан ня інвес тицій в
InsurTech
сек тор за ос таннє де ся -
тиліття бу ло ней мовірно вра жа ю чим,
і на да ний мо мент уповіль нен ня не
спос терігаєть ся, оскіль ки в пер шо му
квар талі 2022 ро ку в усь о му світі
зафіксо ва но 2,2 міль яр да до ларів
інвес тицій. Як що в порівнянні з по пе -
реднім квар та лом [4 квар тал 2021 ро -
ку] бу ло зафіксо ва но «ли ше» 43% за -
галь но го об ся гу гло баль них інвес -
тицій, у пер шо му квар талі 2022 ро ку
спос терігав ся па ри тет між квар та ла -
ми з точ ки зо ру за галь но го по то ку
угод, зафіксо ва но 143 уго ди.

Ос танній звіт Gallagher Re по чи -
наєть ся з ге ог рафії InsurTech в регіоні.
У нь о му заз на чаєть ся, що нап рикінці
2021 ро ку в США бу ло біль ше інвес -
тицій у InsurTech – як з точ ки зо ру
фінан су ван ня, так і кіль кості угод –
ніж у нас туп них 60 країнах ра зом узя -
тих. До кінця 2021 ро ку в регіоні бу ло
54,62% ??усіх здійсне них угод, за лу -
чив ши 27,2 міль яр да до ларів за 1237
ра ундів, з яких 26,5 міль ярдів до ларів
за лу чи ли аме ри канські ком панії. Звіт
та кож зо се ред жуєть ся на ос танніх
квар таль них ста тис тич них да них що -

до інвес тицій в регіон.
Квітне вий звіт та кож вклю чає те -

ма тичні досліджен ня іншур техів: Root

 ри зи ко во го стар та пу пер со наль них
видів стра ху ван ня; Zenda з Мек си ки,
яка про по нує циф ро ве ме дич не стра -
ху ван ня MGA у парт нерстві зі Swiss
Re та Prevem Seguros; Foxquilt, яка
про по нує власні ко мерційні стра хові
про дук ти в США та Ка наді за
підтрим ки Munich Re.

У звіті «Deal of the Quarter»
досліджуєть ся тран закція, зав дя ки
якій у Ла тинській Аме риці з’явив ся
пер ший єди норіг з оцінкою по над 1
млрд до ларів 
 Betterfly. Digital Health
іншур тех ав то ма тич но відсте жує хо -
роші звич ки лю дей і ви на го род жує їх
без кош тов ним стра ху ван ням жит тя.

Оскіль ки май же всі нові ідеї та
учас ни ки за раз ма ють тех но логічний
нап ря мок, відок ре ми ти їх стає важ че.
Як би ми озир ну ли ся на кож ну інвес -
тицію в стра хо вий сек тор з тих пір, як
тех но логія бу ла впер ше закріпле на, і
пе рек ла сифіку ва ли дані про інвес -
тиції до по точ но го шир шо го ви ко рис -
тан ня ць о го терміну, не що дав ня
траєкторія зрос тан ня інвес тицій в
InsurTech
сек тор у всь о му світі мог ла
б виг ля да ти тро хи менш вра жа ю чою
та різкою.

Пе ре важ на більшість но вих стра -
хо вих про ектів от ри ма ють знач ну
підтрим ку тех но логій. Тех но логія ста -
не плат фор мою, інстру мен том і про -
дук том, який про дов жу ва ти ме підтри -
му ва ти на шу га лузь ак ту аль ною та
еко номічно ефек тив ною, то му термін
«InsurTech» пот ре бує пе ре фор ма ту -
ван ня.

Глобальні інвестиції в страхові технології в 2021 році, згідно з
Global Insurtech Report Gallagher Re, перевищили 15,8
мільярдів доларів – ця цифра є найвищою за всю історію та
2019
2020 роки разом

²íâåñòèö³¿ â InsurTech-ñåêòîð â 2021 ðîö³
ïîáèëè íîâ³ ðåêîðäè



56% рес пон дентів вва жа ли циф -
ровізацію та тех но логічні інвес тиції знач -
ни ми пе реш ко да ми для про дажів, а ще
36% наз ва ли го лов ною проб ле мою пок ра -
щен ня ро бо ти з клієнта ми або ро зуміння
спо жив чих тен денцій.

Це оз на чає, що май же 80% стра хо -
виків вва жа ють тех но логії та інно вації
сфе ра ми, де во ни зо се ред жу ють
більшість своїх удос ко на лень ка налів
збу ту. Опи ту ван ня по си ли ло уяв лен ня
про те, що ка ран тин від COVID
19 зму си -
ло стра хо виків швид ко за до воль ни ти свої
бізнес
ви мо ги та пот ре би клієнтів, нап -
рик лад, зап ро ва ди ти без пе реш код ний
відда ле ний дос туп до вре гу лю ван ня, ан -
дер рай тин гу, конт ро лю збитків та ви да чу
стра хо вих полісів.

Зреш тою, пан демія прис ко ри ла циф -
ро ву транс фор мацію, особ ли во для тех -
но логічних ліній, та ких як ав то ст ра ху -
ван ня.

A.M. Best вва жає, що зрос тан ня стра -
хо вих тех но логій має про дов жу ва ти ся на
рин ку стра ху ван ня ав то мобілів та жит ла,

оскіль ки стра хо ви ки зо се ред жу ють ся на
ефек тив них спо со бах пок рит тя та обс лу -
го ву ван ня клієнтів, зок ре ма, оскіль ки ав -
то ма ти зо ва ний ан дер рай тинг сприяє
знач но біль шо му відсот ку но вих про -
дажів. 70% ком паній помірно або ду же за -
до во лені своїми інно ваційни ми зу сил ля -

ми, пов’яза ни ми з дист ри буцією, а ті, які
біль ше за до во лені, заз ви чай ма ють біль -
ший щорічний ріст премії в се реднь о му
за ос танні 10 років.

Крім то го, хо ча 50% рес пон дентів за я -
ви ли, що нові ка на ли збу ту не розг ля да -
ють ся, май же 25% розг ля да ють мо дель
без по се реднь о го спо жи ва ча (DTC), тоді
як приб лиз но 18% розг ля да ють не за леж -
них агентів та інші нет ра диційні ка на ли.

A.M. Best очікує, що це приз ве де до
пог либ ле но го аналізу вит рат на роз пов -
сюд жен ня (РВД), і те, що во ни пла тять
парт не рам — щоб за без пе чи ти на леж не
обс лу го ву ван ня клієнтів. 

Опитування страховиків, проведене A.M. Best, показало, 
що більше половини респондентів вважають цифровізацію 
та технологічні інвестиції найбільшими проблемами 
в модернізації дистрибуції та зростанні продажів.

56% ñòðàõîâèê³â ââàæàþòü ³íâåñòèö³¿ â òåõíîëîã³¿
íàéá³ëüøèìè ïðîáëåìàìè äèñòðèáóö³¿
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Гли бокі ней ронні ме режі ста ли ду же
доб ре розпізна ва ти об’єкти на фо тог -
рафіях та спілку ва ти ся при род ною мо -
вою, але не од но час но: існу ють мо делі
штуч но го інте лек ту, які пе ре вер шу ють
те чи інше, але не обид ва, йдеть ся у
дослідженні MIT Technology Review.

Част ко во проб ле ма по ля гає в то му,
що ці мо делі вив ча ють різні на вич ки, ви -
ко рис то ву ю чи різні ме то ди. Це є ос нов -
ною пе реш ко дою для роз вит ку AI більш
за галь но го приз на чен ня, ма шин, які мо -
жуть ви ко ну ва ти ба га то зав дань і адап -
ту ва ти ся. Це та кож оз на чає, що до сяг -
нен ня в гли бо ко му нав чанні для од них
на ви чок час то не пе ре но сять ся на інші.

Ко ман да Meta AIхо че це зміни ти.
Дослідни ки роз ро би ли єди ний ал го -
ритм, який мож на ви ко рис то ву ва ти для
нав чан ня ней рон ної ме режі розпізна -

ван ню зоб ра жень, текс ту або мо ви. Ал -
го ритм, зва ний Data2vec, не тіль ки
уніфікує про цес нав чан ня, але й ви ко -
нує при наймні так са мо доб ре, як і існу -
ючі ме то ди у всіх трь ох на вич ках.

Досліджен ня ґрун туєть ся на підході,
відо мо му як са мо ко нт роль не нав чан ня,
у яко му ней ронні ме режі вчать ся са -
мостійно поміча ти за ко номірності в на -
бо рах да них, не ке ру ю чись поз на че ни -
ми прик ла да ми. Ось як ве ликі мовні мо -
делі, такі як GPT
3, нав ча ють ся на ве -
ли чез них ма си вах текс ту без міток з
Інтер не ту, і це ста ло при чи ною ба гать ох
ос танніх до сяг нень у гли бо ко му нав -
чанні. Meta AI пра цю ва ли над са мо ко нт -
роль ним нав чан ням для розпізна ван ня
мов лен ня. Але ко ли во ни пог ля ну ли на
те, що ро би ли інші дослідни ки з са мо ко -
нт ро лем нав чан ня зоб ра жень і текс ту,

во ни зро зуміли, що всі во ни ви ко рис то -
ву ва ли різні ме то ди для до сяг нен ня од -
них і тих же цілей. Data2vec ви ко рис то -
вує дві ней ронні ме режі, сту дент і вик -
ла дач. По
пер ше, ме ре жа вчи телів тре -
нуєть ся на зоб ра жен нях, тексті або мов -
ленні зви чай ним спо со бом, вив ча ю чи
внутрішнє предс тав лен ня цих да них,
що доз во ляє їй пе ред ба ча ти, що во на ба -
чить, ко ли по ка зу ють нові прик ла ди.
Ко ли йо му по ка зу ють фо тог рафію со ба -
ки, во на впізнає її як со ба ку.

По во рот по ля гає в то му, що сту де -
нтсь ку ме ре жу потім нав ча ють пе ред -
ба ча ти внутрішні уяв лен ня вчи те ля.
Інши ми сло ва ми, йо го нав ча ють не здо -
га ду ва ти ся, що він ди вить ся на фо тог -
рафію со ба ки, ко ли йо му по ка зу ють со -
ба ку, а вга да ти, що ба чить вчи тель, ко ли
йо му по ка зу ють це зоб ра жен ня.

Íîâèé àëãîðèòì íàâ÷àííÿ Meta AI ìîæå íàâ÷èòè
øòó÷íèé ³íòåëåêò âèêîíóâàòè áàãàòîçàäà÷í³ñòü
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З по я вою ро зум них го дин ників і
фітнес
тре керів у пос та чаль ників стра -
хо вих пос луг те пер є нові спо со би за о хо -
чу ва ти своїх клієнтів до но вої по ведінки
що до тур бо ти про здо ров’я. Це бу ло
стрімке зрос тан ня IoT
тех но логії, яка
бу ла дос туп на спо жи ва чам ли ше мен ше
10 років то му, йдеть ся у ог ляді Wearable
Technology.

Дані, зге не ро вані но си ми ми прист ро -
я ми, да ють стра хо ви кам ве ли ку пе ре ва -
гу. Во ни не тіль ки мо жуть кра ще пізна ти
своїх клієнтів, але й мо жуть точніше на -
лаш ту ва ти ал го рит ми для більш де таль -
но го профілю лю дей.

Як ці профілі бу дуть ви ко рис то ву ва -
ти ся в май бутнь о му, нез ро зуміло.
Аналіти ки схо дять ся на думці, що стра -
хо ви ки вже кон ку ру ють, щоб знай ти
най де шев ших клієнтів, тоб то влас ни ки
стра хо вих полісів ма ють мен ше шансів
зах воріти та зав да ти шко ди стра хо ви -
кам. Но симі тех но логії приш вид шу ють
цю гон ку, на да ю чи кон ку ре нт ну пе ре ва -
гу тим, у ко го найбіль ше да них.

Но симі тех но логії сто су ють ся ро зум -
них елект рон них прист роїв із дат чи ка -
ми, які зби ра ють і пе ре да ють інфор -
мацію про ото чен ня. За раз більшість

прист роїв но сять на зап’ясті, хо ча тех но -
логія дос туп на в інших фор мах, та ких як
прик ра си, оку ля ри, одяг, взут тя та
імплан то вані прист рої.

Ос нов ною ка те горією одя гу на рин ку
є фітнес
тре ке ри та ро зумні го дин ни ки,
які зби ра ють по каз ни ки, пов’язані з
фізич ною ак тивністю: кількість кроків,
хви ли ни ак тив ності, відстань, кількість
прой де них по верхів і спа лені ка лорії.
Більш складні мо делі мо жуть фіксу ва ти
пульс і ре жим сну.

Пристрій мо же відсте жу ва ти ваш
сон, час то ту сер це вих ско ро чень, ре жим
фізич них вправ, менстру аль ний цикл – і
в обмін на пе ре да чу ва шої найбільш осо -
бис тої інфор мації він на дає точніші та
точніші по каз ни ки ва шо го здо ров’я.

Але як що збір і аналіз цих осо бис тих
да них ко рис ний для вас, це навіть кра ще
для ком паній, які їх от ри ма ють, зок ре ма,
стра хо вих ком паній, які оціню ють, скіль -
ки кош ту ва ти ме стра хо вий поліс. Ку пу -
ю чи дані, от ри мані за до по мо гою
смарт
го дин ни ка, або, навіть кра ще, зби -
ра ю чи дані, які ви доб ровіль но пе ре даєте
че рез до да ток, де які з найбіль ших стра -
хо вих ком паній от ри му ють чітке уяв лен -
ня про ваш спосіб жит тя та ймовірність

роз вит ку у вас вис наж ли вих зах во рю -
вань.

За раз ба га то ме дич них стра хо вих
ком паній про по ну ють мобільні прог ра ми
для здо ров’я та бла го по луч чя – час то із
за о хо чен ням клієнтів от ри му ва ти ви на -
го ро ду за їх ви ко рис тан ня. Привід про -
даєть ся як спосіб пер со налізації стра хо -
вих про дуктів і про по зицій.

Тут ми розг ля не мо хро но логію ви ко -
рис тан ня одя гу в стра ху ванні та те, як
гад же ти, що но сять ся на тілі, ста ли по пу -
ляр ни ми.

1990 ро ки
Ос но ву роз вит ку но си мих прист роїв

зак ла дає ко ман да з Мас са чу сетсь ко го
тех но логічно го інсти ту ту на чолі з Ро -
заліндою Пікард, яка роз роб ляє ряд «ро -
зум но го одя гу». Про то ти пи різних пред -
метів одя гу, включ но з ювелірни ми ви ро -
ба ми та тру са ми, здатні постійно конт ро -
лю ва ти дані від ко рис ту ва ча.

2009 рік
Sony Ericsson співпра цює з Лон донсь -

ким ко лед жем мо ди в кон курсі на ство -
рен ня циф ро во го одя гу. Пе ре мож цем,
роз роб ле ним сту де нт кою Джорджі
Дейвіс, ста ла кок тейль на сук ня з
підтрим кою Bluetooth, яка підсвічуєть ся,
ко ли от ри мує вхідний те ле фон ний
дзвінок.

2015 рік
Півден но аф ри кансь ка стра хо ва ком -

панія Discovery, яка вва жаєть ся піоне -
ром у ви роб ництві но си мих прист роїв,
по чи нає без кош тов но про по ну ва ти
клієнтам щой но ви пу щені Apple Watch,
як що во ни до ся га ють ціль о вих цілей що -
до здо ров’я. Їм до ве деть ся пла ти ти за
пристрій про тя гом фіксо ва но го періоду,
як що во ни не за ли шать ся ак тив ни ми.

2017 рік
UnitedHealthcare, найбіль ший ме -

дич ний стра хо вик у США, об’єднуєть ся з
Fitbit, щоб ви пус ти ти пер со налізо ва ний
пристрій, який клієнти мо жуть но си ти та
по вер та ти кре ди ти за ра ху нок вар тості
сво го пла ну – пер ший прик лад то го, як
стра хо вик без по се редньо вра хо вує но -
симі прист рої у вар тості пла ну.

2021 рік
Досліджен ня Deloitte по ка зує, що

май же 40% спо жи вачів у США ма ють
смарт
го дин ник або фітнес
тре кер; по -

"Носимі пристрої" такі, як розумні годинники та фітнес
пристрої,
змінюють спосіб взаємодії страховиків і страхувальників із
даними, але звідки ця революція?

Ðîçóìí³ ãîäèííèêè òà ô³òíåñ-ïðèñòðî¿ çì³íþþòü
ñïîñ³á âçàºìîä³¿ ñòðàõîâèê³â ç êë³ºíòàìè



Такі ком панії, як Google і Amazon,
ма ю чи знач ну впізна ваність брен ду,
роз ши рені циф рові мож ли вості та
швид ке обс лу го ву ван ня клієнтів, мо -
жуть вий ти на тра диційний стра хо -
вий ри нок.

Щоб оціни ти наст рої спо жи вачів,
у 2022 році GlobalData в опи ту ванні
спо жи вачів стра ху ван ня пос та ви ло
пи тан ня про те, чи бу дуть по купці
розг ля да ти мож ливість прид бан ня
стра ху ван ня жит ла у нет ра диційно го
пос та чаль ни ка.

По над 25% рес пон дентів за я ви ли,
що го тові ку пи ти стра ху ван ня май на
в Google, тоді як Amazon та пос та -
чаль ни ки енергії та кож от ри ма ли хо -
роші ре зуль та ти.

«Прис ко ре не зрос тан ня циф -
ровізації після пан демії та збіль шен ня
ви ко рис тан ня прист роїв ро зум но го до -
му оз на чає, що тех но логічні ком панії та
сто ронні гравці ста нов лять заг ро зу для
стра хо виків у Ве ли коб ри танії, ви ко рис -

то ву ю чи свої на вич ки циф ровізації та
впізна ва ності брен ду для за лу чен ня
клієнтів», – по яс нює GlobalData.

Зви чай но, Google, йо го ма те ринсь ка
ком панія Alphabet і де які її дочірні ком -
панії за ну ри ли ся в стра хо вий простір
че рез різні парт не р ства. Зок ре ма, це
вклю чає інвес ту ван ня в стра хові тех но -
логії, за пуск стра хо во го парт не р ства з
пе ре ст ра хо ви ком Swiss Re, а та кож
підтрим ку пер шо го повністю циф ро во го
та ал го ритмічно го син ди ка ту Lloyd's.

Amazon де я кий час драж ни ла над
своїм вход жен ням у стра хо вий простір,
у звітах у 2019 році йшло ся про те, що
во на мо же орієнту ва ти ся на стра ху ван -
ня май на як бро кер, а потім повідом ляє,
що нас туп но го ро ку го туєть ся вий ти на
ри нок ав то мобіль но го стра ху ван ня
США. Про тя гом ба гать ох років ком -
панія та кож ук ла да ла чис ленні парт -
нерські відно си ни, пов’язані зі стра ху -
ван ням, з та ки ми грав ця ми як Marsh та
Reinsurance Group of America.

Але ко ли спра ва до хо дить до про да -
жу стра ху ван ня без по се редньо спо жи -
ва чеві, з яки хось при чин ць о го прос то
ще не ста ло ся.

«Amazon вик ли че особ ли ву за не по -
коєння для стра хо виків, оскіль ки хо ди -
ли чут ки, що вже ба га то років во на зна -
хо дить ся на межі вхо ду в індустрію
стра ху ван ня. З іншо го бо ку, Facebook
нав ряд чи бу де та ким успішним че рез
не га тивні но ви ни в пресі ос танніх років.
Спо жи вачі та кож нав ряд чи розг ля да -
ти муть WhatsApp як життєздат но го
пос та чаль ни ка стра хо вих про дуктів», –
вва жа ють аналіти ки GlobalData.

По зи тив ним мо мен том для Google і
Amazon є те, що во ни вже ма ють міцні
зв’яз ки з ба гать ма бу дин ка ми у Ве ли -
коб ри танії че рез Google Home і Amazon
Echo відповідно. Пос та чаль ни ки енергії
та кож при сутні в стра ху ванні, го во рить
GlobalData.

Насп равді, схо же, ці гравці бу дуть
праг ну ти ста ти парт не ра ми для стра хо -
виків і зап ро по ну ва ти тех но логію, щоб
до по мог ти стра хо вим про дук там. Од нак
GlobalData ви я ви ла, що як би ці ком панії
виріши ли про по ну ва ти свої власні стра -
хові про дук ти, знач на час ти на спо жи -
вачів розг ля да ла б їх як кон ку рентів
стра хо виків.
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Google ³ Amazon º ïîòåíö³éíîþ çàãðîçîþ 
äëÿ òðàäèö³éíèõ ñòðàõîâèê³â
Опитування, проведене GlobalData, свідчить про те, 
що Google становить найбільшу загрозу для страховиків,
якщо техногігант почне пропонувати продукти
страхування домогосподарств.

Äîñë³äæåííÿ

над 25% тих, хто підпи сав ся на пос лу гу,
що про по нує пер со налізо ва ний відгук
про стан здо ров’я; і 60% лю дей, які
підпи са ли ся на та кий сервіс, стур бо вані
конфіденційністю своїх да них.

2022 рік
Оскіль ки пе ре носні прист рої ста ють

все більш по пу ляр ни ми, їх мож на зас -
то со ву ва ти в сфе рах стра ху ван ня, де
во ни ніко ли раніше не ви ко рис то ву ва -
ли ся, нап рик лад у стра ху ванні жит тя.
Чи мо жуть стра хо ви ки жит тя от ри ма -
ти істо ричні дані від за яв ників, які вже
ко рис ту ють ся пе ре нос ни ми прист ро я -
ми, і на да ти індивіду аль ну про по зицію
стра ху ван ня жит тя, не до да ю чи за не -
по коєння що до ви ко рис тан ня да них?
Час по ка же…

Стра хові ком панії тра диційно пок ла -
да ють ся на досліджен ня за хис ної
цінності та ме дичні досліджен ня для
кількісної оцінки ри зи ку смерт ності.
Munich Re оцінив ефек тивність фізич ної

ак тив ності, виміря ну пе ре нос ни ми дат -
чи ка ми, для стра тифікації профілю ри -
зи ку смерт ності в на борі да них на се лен -
ня США з ко лекції клінічних
досліджень. Кож не з клінічних
досліджень бу ло про ве де но, щоб зро -
зуміти зв’язок між спо со бом жит тя (нап -
рик лад, фізич ною ак тивністю, хар чу -
ван ням, сном) і здо ров’ям.

Набір да них вклю чав життєвий ста -
тус (жи вий чи мерт вий) кож но го учас -
ни ка із се реднім періодом спос те ре жен -
ня 20 років, що доз во ли ло гли бо ко за ну -
ри ти ся у взаємозв’язок між фізич ною
ак тивністю та ре зуль та та ми смерт ності.

Для аналізу ви ко рис то ву ва ли ся різні
ме то ди, вклю ча ю чи кла сич ний ак ту ар -
ний аналіз смерт ності, аналіз ви жи ван -
ня та ме то ди ма шин но го нав чан ня. Клю -
чо вий вис но вок про те, що кількість
кроків на день стра тифікує ри зик
смерт ності навіть після конт ро лю за
віком, стат тю, ста ту сом куріння та
різни ми по каз ни ка ми здо ров’я, був
незмінним для всіх ме тодів.

Ми та кож дізна ли ся, що кількість
кроків на день за без пе чує до дат ко ву
сег мен тацію смерт ності навіть після
вра ху ван ня тра диційних ат ри бутів ан -
дер рай тин гу, та ких як ста тус куріння,
ІМТ, рівень хо лес те ри ну, ар теріаль ний
тиск і анам нез діабе ту, сер це во
су дин -
них зах во рю вань і ра ку.

Служ бовці охо ро ни здо ров’я вже
дав но про па гу ють ак тив ний спосіб жит -
тя для пок ра щен ня здо ров’я та якості
жит тя та мінімізації ри зи ку пе ред час ної
смерті, хронічних зах во рю вань та
інвалідності. До по я ви но си мих прист -
роїв у стра хо вих ком паній не бу ло мож -
ли вості дос товірно вимірю ва ти фізич ну
ак тивність клієнтів.

Не ба га то стра хо виків про сять у за явці
вка за ти дані про фізич ну ак тивність, і як -
що во ни за пи ту ють, то важ ко підтвер ди ти
або конт ро лю ва ти при та ман ну суб’єктив-
ність у відповідях за яв ників. Зав дя ки тех -
но логії носіння стра хо ви ки мо жуть ви ко -
рис то ву ва ти дані про діяльність без по се -
редньо після то го, як клієнт на дасть зго ду.
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Оскіль ки тех но логія роз ви ваєть ся,
а вартість впро вад жен ня стає дос -
тупнішою, стра хо ви ки та опе ра то ри
ав то парків все частіше зас то со ву ють
стра ху ван ня на ос нові ви ко рис тан ня
(UBI 
 usage
based insurance). Ці ти пи
інтег рації мо жуть вклю ча ти або бор -
тові те ле ма тичні сис те ми, або опції
plug
and
play, та доз во ля ють стра хо -
вим ком паніям на да ва ти клієнтам
більш індивіду аль не стра хо ве пок рит -
тя, од но час но ство рю ючи чіткішу кар -
ти ну по ведінки за кер мом.

Нез ва жа ю чи на на явність те ле ма -
тич них рішень, їх по ши рен ня се ред ко -
мерційних опе ра торів все ще віднос но

низь ке. Досліджен ня, про ве де не кон -
сал тин го вою ком панією з пи тань
мобіль ності та ав то ма ти зації Ptolemus,
ви я ви ло, що 25 мільйонів транс по рт -
них за собів ос на ще но рішен ня ми UBI,
але мен ше 1% цих стра хо вих полісів
про по нуєть ся ав то пар ку.

Згідно да них звіту Types of
Telematics Insurance, до 2030 ро ку
парк ав то мобілів UBI бу де по над 20
мільйонів. Очікуєть ся, що до то го ж ро -
ку премії за ко мерційне стра ху ван ня
те ле ма ти ки до сяг нуть 20 міль ярдів
євро.

Підви ще ний інте рес до те ле ма ти ки
ав то парків, ба жан ня змен ши ти втра ти

та ви ве ден ня на ри нок більш склад них
і дос туп них тех но логічних рішень є ли -
ше трь о ма клю чо ви ми рушійни ми
фак то ра ми впро вад жен ня те ле ма ти ки.

Стан те ле ма ти ки у стра ху ванні 
ав то парків

Те ле ма ти ка тра диційно ви ко рис то -
вуєть ся для відсте жен ня ав то пар ку в
ре жимі ре аль но го ча су та от ри ман ня
дос ту пу до звітів про йо го ви ко рис тан -
ня, вклю ча ю чи спо жи ван ня па ли ва,
ви ко рис тан ня, час прос тою та аварії.

Те ле ма тичні дані на да ють дос туп
до да них транс по рт но го за со бу в ре -
жимі ре аль но го ча су, які опе ра то ри ав -
то парків і стра хові ком панії ви ко рис -
то ву ють для моніто рин гу по ведінки
водія, нап рик лад різко го галь му ван ня
та пе ре ви щен ня швид кості. Більш про -
су ну те прог рам не за без пе чен ня для
ав то пар ку та кож мо же ви ко рис то ву ва -

Телематична технологія має потенціал для
капітального ремонту автопарків і стає основним
варіантом для клієнтів та страховиків.

Òåëåìàòèêà â ñòðàõóâàíí³ äîïîìîæå íàäàâàòè
êë³ºíòàì ³íäèâ³äóàëüíå ñòðàõîâå ïîêðèòòÿ
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ти такі дані, як діаг нос тичні по пе ред -
жен ня дви гу на, для пла ну ван ня ран -
нь о го технічно го обс лу го ву ван ня
транс по рт них за собів.

Більшість прог рам но го за без пе -
чен ня для уп равління ав то пар ком
має технічні проб ле ми, і їх час то
важ ко зміни ти або інтег ру ва ти з
інши ми плат фор ма ми, які ви ко рис -
то ву ють ся опе ра то ром ав то пар ку.
Че рез ці об ме жен ня більшість прог -
рам но го за без пе чен ня для ке ру ван ня
ав то пар ком не ви ко рис то вує те ле ма -
тичні дані як час ти ну своїх ос нов них
про цесів, час то ви ма га ю чи від опе ра -
торів ав то пар ку ку пу ва ти та ке ру ва -
ти дво ма різни ми рішен ня ми, а потім
вруч ну уз год жу ва ти дані між ни ми.

Без сумнівно, найбільш вра жа ю -
чим зас то су ван ням штуч но го інте -
лек ту в стра ховій га лузі, є ки тайсь ка
ав то мобіль на стра хо ва ком панія Ping
An і те, як во на ви ко рис то вує хмар ну
тех но логію, щоб транс фор му ва ти
спосіб об роб ки стра хо вих ви падків.

Ро зум не місто Шеньч жень вста -
но ви ло рівень зв’яз ку, який пок ра -
щив транс портні по то ки, усу нув за -

то ри та доз во лив іден тифіку ва ти по -
тенційні га рячі точ ки аварій. Це та -
кож оз на чає, що гру пи ре а гу ван ня
мо жуть бу ти роз та шо вані поб ли зу
цих зон, щоб от ри ма ти дос туп до
місця аварії про тя гом декіль кох хви -
лин, до ся га ю чи ча су ре а гу ван ня, яко -
му по за зд рять екстрені служ би.

Пот ра пив ши на місце, стра хові
гру пи ре а гу ван ня мо жуть зро би ти
знімки, які мож на не гай но за ван та -
жи ти, щоб мож на бу ло вста но ви ти
відповідальність і оціни ти вартість
збитків — і все це відбу ваєть ся за до -
по мо гою ав то ма ти зо ва них сис тем.

Стра хо ви ки по винні адап ту ва ти ся
до епо хи елект ро мобілів

Оскіль ки світ стає все більш
елект ро мобіль ним, стра хо ви ки не
ма ти муть іншо го ви бо ру, окрім як не
відста ва ти. Найбільш оче видні проб -
ле ми ви ни ка ють че рез пот ре би в
підза рядці, які ра зом із перс пек ти -
вою погіршен ня якості ба та реї
потрібно бу де вра ху ва ти в плат фор -
мах. Зав дя ки те ле ма тиці, вбу до ваній
прак тич но в ко жен но вий елект ро -
мобіль (EV), клієнти та кож ма ють
мож ливість діли ти ся ци ми да ни ми зі
стра хо ви ми ком паніями та за без пе -
чу ва ти більш плав ну пе ре да чу да них
без пот ре би в до дат ко вих прист ро ях
чи прог ра мах – од нак це пот ре бу ва -
ти ме по во ди ти ся обе реж но.

Вста нов лен ня ви роб ни ка ми все
ще сприй ма ють ся з пев ною підоз рою
з точ ки зо ру GDPR і тих, хто за ни ми
спос терігає. Прист рої, вста нов лені
клієнта ми, ко рис ту ють ся біль шою
довірою, але ни ми має бу ти лег ше ке -
ру ва ти.

Аналіти ки очіку ють, що ско ро для
стра хо виків ста не звич ним з’єднан ня
без по се редньо з API ви роб ни ка та
збір да них пря мо з транс по рт но го за -
со бу в ре жимі ре аль но го ча су. Мож -
ливість інтег рації з опе раційни ми
плат фор ма ми, та ки ми як облікові,
платіжні та сервісні ме режі, до по мо -
же на да ти роз ши ре ну інфор мацію
про ав то парк, як
от пла ну ван ня та
уп равління вит ра та ми.

З ог ля ду на те, що спо жи вачі все
біль ше обізнані про проб ле ми нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща – і про не га -
тив ний зв’язок із гро мадськістю,
який ви ни кає че рез відста ван ня – та -

кож існує мож ливість ви ко рис тан ня
опе ра тив них да них для вимірю ван ня
вуг ле це во го сліду опе ра то ра, що до -
по ма гає змен ши ти спо жи ван ня
енергії та па ли ва.

Ав то парк елект ро мобілів ство рив
нові ви мо ги до сис те ми уп равління
ав то пар ком, зок ре ма ви мо ги що до
звітності що до за ряд ки, за лиш ко вої
вар тості аку му ля то ра та вар тості
зап час тин для елект ро мобілів.

Крім то го, пот ре ба в підклю ченні
до більш ши ро ко го спект ру пос луг і
ав то мобіля та кож зрос ла, оскіль ки
водіям елект ро мобілів потрібна
інфор мація про за рядні станції та на -
явність за ряд них прист роїв у ре жимі
ре аль но го ча су. Збіль шен ня кіль кості
елект ро мобілів на до ро гах та кож
збіль шить по пит на за рядні ме режі,
що мо же приз вес ти до інших
циклічних впливів на уп равління ав -
то пар ком.

Та кож елект ро мобілі слу жать
дов ше і ма ють більші проміжки між
графіка ми технічно го обс лу го ву ван -
ня, що відрізня ти меть ся від бен зи но -
вих і ди зель них транс по рт них за -
собів, оскіль ки во ни ви ма га ють
частішо го технічно го обс лу го ву ван ня.

Зро зуміло, що за о хо чу ю чи опе ра -
торів шир ше діли ти ся те ле ма ти кою,
стра хо ви ки мо жуть на ла го ди ти
тісніші сто сун ки з клієнта ми – не
тіль ки такі, які кра ще прог но зу ють
ри зик, але й такі, які та кож мо жуть
при нес ти ко ристь опе ра то ру.

Те ле ма ти ка має по тенціал для
поз на чен ня по га ної прак ти ки
водіння, виз на чен ня нап рямків не -
ефек тив но го ви ко рис тан ня па ли ва та
еко номії гро шей опе ра то ра як на
стра ху ванні, так і на пов сяк денній
ро боті.

Роз ви ток елект ро мобілів ство рює
де які вик ли ки для стра хо вої га лузі.
Те ле ма тичні плат фор ми по винні бу -
дуть вра хо ву ва ти у своїй прог рамі
ре альність експлу а тації пар ку
елект ро мобілів, тоді як стра хо ви ки
по винні бу дуть постійно сте жи ти за
тим, щоб їхні стра хові прог ра ми вра -
хо ву ва ли нові бізнес
проб ле ми, з
яки ми сти ка ють ся їхні клієнти. Але
біль ше елект ро мобілів на до ро гах не
сповіль нить швид ке прис ко рен ня
UBI або зу пи нить зрос тан ня те ле ма -
ти ки в прос торі ко мерційно го стра ху -
ван ня.  
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Про те за ос танні па ру років де що
зміни ло ся, оскіль ки пан демія за че пи -
ла ба га то ком паній і спри чи ни ла пов -
ну зміну їхнь о го став лен ня до тех но -
логій. Відповідно до прог но зу KPMG,
85% опи та них топ
ме нед жерів стра -
хо вих ком паній вва жа ють, що пан -
демія прис ко ри ла циф ровізацію опе -
рацій, а та кож ство рен ня опе раційних
мо де лей нас туп но го по коління. Май -
же 80% по го ди ли ся, що COVID
19
приш вид шив впро вад жен ня більш
без пе ребійно го циф ро во го досвіду.

І все ж для ба гать ох лідерів найбіль -
шою пе реш ко дою на шля ху циф ровізації
ніко ли не бу ли технічні – навіть ко ли во -
ни так ду ма ли. Май же 4 з 10 ге не раль них
ди рек торів наз ва ли відсутність ро -
зуміння май бутніх опе раційних сце -
наріїв їхнь ою найбіль шою проб ле мою, а 3
з 10 ска за ли, що це пов’яза но з труд но -
ща ми у прий нятті швид ких рішень,

пов’яза них з тех но логіями, у всь о му
бізнесі. Це відоб ра же но у звіті IBM, в яко -
му бу ло ви яв ле но, що куль турні зміни,
пов’язані з Covid, доз во ля ли стра хо ви -
кам поз бу ти ся ко ли вань до пан демії.

«До пан демії ба га то ор ганізацій, зда -
ва ло ся, не довіря ли влас ним тех но -
логічним мож ли вос тям і сумніва ли ся в
на вич ках влас ної ро бо чої си ли. Про те в
роз ми тості ре акцій, вик ли ка них пан -
демією, ці три во ги ви я ви ли ся в ос нов но -
му безпідстав ни ми», — за я ви ли в IBM.

COVID�19 повністю змінив 
ланд шафт для стра хо виків

По
пер ше, працівни кам, які за ли ша -
ли ся вдо ма, потрібен був дос туп до да них
і сис тем май же миттєво, а та кож мож -
ливість про во ди ти кон фе ренції та
співпра цю ва ти з ко ле га ми. Потім спо жи -
вачі ста ли більш ви мог ли ви ми, ке ру ю -

чись кра щим циф ро вим досвідом, з яким
во ни сти ка ли ся в більш гнуч ких га лу зях,
та ких як дос тав ка їжі та он лайн
транс -
ляція.

Терпіння та ло яльність клієнтів ви -
чер па ли ся. Зва жа ю чи на силь ну циф ро -
ву кон ку ренцію на рин ку, клієнти все
частіше ба жа ють пе рег ля да ти свої
варіан ти стра ху ван ня.

До пан демії не ба жан ня роз по чи на ти
прог ра ми циф ро вої транс фор мації не ли -
ше впли ва ло на досвід клієнтів – во но та -
кож за ва жа ло біль шим стра хо ви кам роз -
ви ва ти ся за до по мо гою M&A.

Зас тарілі сис те ми вже дав но є ос нов -
ною проб ле мою в ланд шафті злиттів і
пог ли нань, оскіль ки інтег рація різних
сис тем раніше ви я ви ла ся прак тич но не -
мож ли вою, а де які ве ликі бро ке ри все ще
пра цю ють на кіль кох ізоль о ва них сис те -
мах, з ве ли чез ною не ефек тивністю та
проб ле ма ми, які це при но сить.

Удос ко на лен ня хмар них тех но логій і
циф ровізація знач ною мірою усу ну ли цю
проб ле му в сфері злиттів і пог ли нань, за -
без пе чив ши швид ку інтег рацію да них
прид ба них сторін для прис ко рен ня та
пок ра щен ня уп равлінсь кої інфор мації,
од но час но розб ло ку вав ши підви щен ня
ефек тив ності, яке очіку ють по ба чи ти
акціоне ри.

Ïàíäåì³ÿ ïðèñêîðèëà ãëîáàëüíó öèôðîâ³çàö³þ 
òà òðàíñôîðìàö³þ ñòðàõóâàííÿ

Застарілі системи вже давно є проблемою для
страхових компаній. Ідея переміщення даних клієнтів 
із існуючих систем, багатьом із яких десятиліття, 
є лякаючою перспективою для більшості страховиків



Як швид ко прий ма ють ся 
уп равлінські рішен ня в стра ху ванні?

Див ля чись на спеціалізо ва ний
простір Лон донсь ко го стра хо во го рин -
ку, швидкість, з якою зміни ли ся про -
відні ком панії, час то пов’яза на з їхніми
спад ко ви ми проб ле ма ми, а та кож з не -
обхідністю уз год жен ня з про ек том
Lloyd's Blueprint Two, нез ва жа ю чи на
йо го нев дачі. Ро зуміння не обхідності
змін є, але ще ба га то чо го потрібно зро -
би ти.

Про це си та ри зи ки в сфері роздрібної
торгівлі та МСП заз ви чай менш складні, і
клієнти та кож біль ше очіку ють змін,
йдеть ся у дослідженні Small &
Medium
Size Enterprises Insurance. Че рез
це нові учас ни ки та прог ре сивні ком панії
роз ши рю ють межі мож ли во го, нап рик лад
інтег ро вані пор та ли са мо обс лу го ву ван ня
та інші он лайн
рішен ня. 

Нез ва жа ю чи на прог рес, до сяг ну тий у
нап рям ку циф ровізації, по пе ре ду ще ба -
га то ро бо ти, перш ніж стра хо ва га лузь
змо же пре тен ду ва ти на те, що во на
повністю й справді циф ро ва.

На спеціалізо ва но му пе ре ст ра хо во му
рин ку, де ри зи ки складніші, пот ре ба у
людській взаємодії та сто сун ках за ли ша -
ти меть ся ще ба га то років. Циф ро вий
зв’язок по ля гає в то му, щоб за без пе чи ти
кра щий зв’язок із тор го ви ми парт не ра ми
та ви ко рис то ву ва ти дані в ре аль но му часі
для пок ра щен ня уп равління ри зи ка ми та
опе рацій.

На роздрібних і кор по ра тив них стра -
хо вих рин ках ком панії по винні праг ну ти
пе ре вес ти яко мо га біль ше ве ли ко ма сш -
таб но го бізне су з мен шою складністю на
циф ро ву мо дель са мо обс лу го ву ван ня,
щоб во ни мог ли зо се ре ди ти ся на ви со ких
при бут ках і більш склад них ри зи ках, які
ри нок так доб ре ке рує зав дя ки осо бистій
взаємодії. Цей еле мент ніко ли не змінить -
ся, вва жа ють стра хо ви ки.

На дан ня клієнтам ба га то ка наль но го
ви бо ру бу де важ ли вим, зав дя ки чо му во -
ни змо жуть взаємодіяти зі стра хо ви ка ми
та бро ке ра ми різни ми спо со ба ми в різний
час. Нап рик лад, клієнт мо же бу ти ра дий
ви ко рис та ти пор тал са мо обс лу го ву ван ня,
щоб зміни ти ад ре су, але ко ли ве ли ка
повінь вда рить по бу дин ку, він за хо че по -
го во ри ти з ре аль ною лю ди ною, щоб
виріши ти пи тан ня вре гу лю ван ня.

Май бутнє циф ро вої транс фор мації 
в стра ху ванні

Досліджен ня PwC виз на чає три клю -
чові нап рям ки вдос ко на лен ня циф ро вої
транс фор мації стра хо вої га лузі. У звіті
заз на чаєть ся, що по
пер ше, стра хо ви ки
по год жу ють ся з ви со кою стра тегічною
зна чущістю циф ро вої транс фор мації для
успіху їх ком панії, але во ни на ма га ють ся
розк ри ти весь її по тенціал. Од нак, оскіль -
ки COVID
19 про дов жує діяти як прис ко -
рю вач, очікуєть ся, що їхній імпульс до
впро вад жен ня біль ших циф ро вих мож ли -
вос тей у масш табі зрос те.

По
дру ге, по пе редні інвес тиції в циф -
рові плат фор ми са мо обс лу го ву ван ня та
ро бо то технічну ав то ма ти зацію про цесів
(RPA) ви я ви ли ся успішни ми. Та ким чи -
ном, бюд же ти бу ли зміщені для вра ху ван -
ня но вих варіантів ви ко рис тан ня у сфері
штуч но го інте лек ту і для розк рит тя до -
дат ко во го по тенціалу аналіти ки да них,
особ ли во в то му, що сто суєть ся ав то ма ти -
зації та прис ко рен ня про цесів розг ля ду
пре тензій і обс лу го ву ван ня клієнтів,
йдеть ся у дослідженні Using AI, Analytics
& Cloud to Reimagine the Insurance Value
Chain. 5 з 6 стра хо виків очіку ють, що
штуч ний інте лект бу де ос нов ною час ти -
ною спо со бу на дан ня пос луг про тя гом нас -
туп них 3–5 років.

По
третє, стра хо ви ки виз на ють, що
їм потрібні нові спо со би вне сен ня змін
до скла ду пер со на лу, щоб спри я ти
справді циф ро во му мис лен ню в ор -
ганізації. Нез ва жа ю чи на те, що стра -
хо ви ки впро вад жу ють нові тех но логії з
пев ним впли вом, во ни повідом ля ють
про мен шу ува гу до підтрим ки ор -
ганізаційної струк ту ри у відповідності
з тех но логічни ми зміна ми.

Найбіль шою пе реш ко дою для стра хо -
ви ка на шля ху до циф ро вої ор ганізації є
уп равління зміна ми. Ком панії по винні
внес ти струк турні зміни, щоб за без пе чи ти
стійкий вплив своїх но вих тех но логій і
підви щи ти кваліфікацію працівників, час -
то шля хом усу нен ня про га лин у циф ро -
вих на вич ках че рез співпра цю з тех но -
логічни ми ком паніями.
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Äîñë³äæåííÿ

Âèêîðèñòàííÿ Big Data ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó
ñòðàõîâèõ ðèíê³â, ââàæàþòü àêòóàð³¿

Стра хо ви ки мо жуть ви ко рис то ву ва ти
Big Data для по даль шо го уточ нен ня
класів ри зи ку та виз на чен ня кра щих цін і
дос туп ності стра хо во го пок рит тя, щоб за -
без пе чи ти відпо відність влас ни кам
полісів. 

Ка надсь кий інсти тут ак ту аріїв (CIA)
за я вив, що ви ко рис тан ня ве ли ких да них,
от ри ма них за до по мо гою но вих тех но -
логій, мо же спри я ти роз вит ку стра хо вих
ринків. Інсти тут вва жає, що ви ко рис тан -

ня ве ли ких да них є доціль ним для фор -
му ван ня та рифів на стра ху ван ня, і що
дос туп до та ких да них ство рює кра ще ро -
зуміння ри зи ку та йо го фак торів.

Об ме жен ня дос ту пу до цих да них
мо же не га тив но впли ну ти на дос -
тупність або вартість стра ху ван ня для
фізич них осіб.

«Оскіль ки ве ликі дані ста ють все
більш дос туп ни ми зав дя ки но вим тех -
но логіям, стра хо ви ки мо жуть ви ко -
рис то ву ва ти їх для по даль шо го вдос -
ко на лен ня своїх класів ри зиків і про -
по ну ва ти стра ху ван ня, яке біль ше
відповідає різним пот ре бам і си ту -
аціям влас ників полісів», – про ко мен -
ту вав Метью Бу чал тер, FCIA.

Дос туп до біль шої кіль кості да них

оз на чає, що виз на чен ня та рифів стра -
ху ван ня мо же ба зу ва ти ся на більш
відповідних фак то рах, що в кінце во му
підсум ку змен шує ри зик і вста нов лює
точніші вит ра ти на стра ху ван ня.

Ак ту арії на го ло шу ють, що ве ликі
дані, як і всі дані, які ви ко рис то ву ють -
ся для виз на чен ня та рифів, підпа да -
ють під дію етич них пра вил збо ру да -
них, за конів про конфіденційність та
ви мог інфор маційної без пе ки, не -
обхідних для за хис ту спо жи вачів.

Хе лен Пуліо, пре зи дент CIA, ска за ла:
«Ми віри мо в про ду мані інно вації та ево -
люцію у ви ко рис танні ве ли ких да них,
вод но час га ран ту ю чи, що суспільні інте -
ре си сто ять на пе реднь о му краї стра ху -
ван ня та роз роб ки політи ки». 
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Згідно зі звітом PWC Transforming
the London Insurance Market, сис те ми
та інстру мен ти бу ли дру го ряд ни ми.
Інші проб ле ми за ва жа ли змінам: вва -
жа ло ся, що важ ко обґрун ту ва ти інвес -
тиції; існу вав пев ний рівень са мо зас по -
коєння що до дов го ст ро ко вої при бут ко -
вості; і кла сові так тичні рішен ня бу ли
виз нані за довіль ни ми. У поєднанні з
біль шою час ти ною рин ко вої інфра ст -
рук ту ри, яка за без пе чуєть ся цент -
ралізо ва но, стра хо ви ки відчу ва ють
труд нощі.

Те пер ми ба чи мо, як ланд шафт
змінюєть ся: жорсткий ри нок є од ним із
ка таліза торів, по ряд із за галь ним уяв -
лен ням про те, що інші роб лять інвес -
тиції, і що су часні мо дульні інстру мен ти

впро вад жу ва ти швид ше, лег ше та менш
ри зи ко ва но.

Нас туп не по коління ан дер рай терів
та кож більш відкри те до но вих інстру -
ментів і но вих спо собів ро бо ти. Впер ше
за де ся тиліття ми ба чи мо значні інвес -
тиції в тех но логію, яка ви ко рис то вуєть -
ся в ан дер рай тин гу, від по шу ку до
діяль ності після зв’язу ван ня.

PWC за пи тав у ви що го керівницт ва
стра хо вих ком паній Лон донсь ко го рин -
ку їхню дум ку про сти му ли, мож ли вості
та ри зи ки цих інвес тицій у тех но логії.

Опи ту ван ня ви я ви ло де які унікальні
ідеї що до успішної транс фор мації та от -
ри ман ня найк ра щої рен та бель ності
інвес тицій.

Стра хо ви ки на ма га ють ся вирішу ва -

ти ши ро кий спектр проб лем од но час но:
кра ще озб роїти ан дер рай терів не -
обхідни ми інстру мен та ми та знан ня ми;
зни жен ня вит рат і збіль шен ня про дук -
тив ності; пок ра щи ти конт роль і кра ще
обс лу го ву ва ти клієнтів і бро керів.

Стра хо ви ки ма ють проб ле ми з вит -
ра та ми, ко лек тив но та індивіду аль но.
Не див но, що опи ту ван ня вва жає
вирішен ня ць о го го лов ним фак то ром.

По бу ду ва ти бізнес
кейс нав ко ло
ско ро чен ня вит рат час то здаєть ся лег -
ким, але дов го ст ро ко вий успіх ви ма гає
ре тель но го уп равління та відсте жен ня
от ри ман ня ви год і етапів впро вад жен ня.

6 клю чо вих дій прог ра ми впро вад -
жен ня тех но логій для стра хо виків

1. Підтвердь те, що ва ша бізнес
стра -
тегія сприяє тех но логічній транс фор -
мації. Щоб підтвер ди ти свої пла ни на
май бутнє, вам потрібно чітко спрог но зу -
ва ти, як змінить ся ваш бізнес. Нап рик -
лад, ро би ти при пу щен ня що до циф ро -
воъ дист ри буції та не обхідності інтег -
рації API з бро ке ра ми та інши ми по се -
ред ни ка ми.

2. Пос тав те чіткі та ре алістичні цілі,

Äîñë³äæåííÿ òðàíñôîðìàö³¿ àíäåðàéòèíãó 
òà ³íâåñòèö³é ñòðàõîâèê³â â òåõíîëîã³¿

Страховики Лондонського ринку історично
конкурували на основі досвіду, а не технологій.
Вважалося, що шлях до успіху полягає в найнятті
найкращих андеррайтерів у потрібній кількості.
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Äîñë³äæåííÿ

За да ни ми рей тин го во го аген т ства
A.M. Best, ре гу лю ван ня має важ ли ве
зна чен ня для за галь но го успіху та
стійкості вбу до ва но го стра ху ван ня, од -
нак прак ти ка відрізняєть ся в різних
країнах.

Вбу до ва не стра хо ве пок рит тя роз -
роб ляєть ся стра хо ви ком, але про даєть -
ся че рез нест ра хові ка на ли. Він дос -
туп ний на кіль кох рин ках, але йо -
му не вис та чає про зо рості, ре гу -
лю ван ня та за галь но го успіху.

Крім то го, вбу до ва на
стра хов ка час то до пов нює
інший про по но ва ний про -
дукт або пос лу гу, а та кож
має об ме же ну стра хо ву су му.

A.M. Best та кож заз на чив,
що пра ви ла мо жуть виз на чи -
ти, чи є певні пок рит тя не о -
бов'яз ко ви ми. Як і в де я ких ви пад -
ках, стра хов ка вже вклю че на без -
кош тов но, але в інших ви пад ках клієнт
вирішує ку пу ваь ти її чи ні.

В США вбу до ва не стра ху ван ня
по чи нає на бу ва ти інте ре су в усь о му
лан цюж ку дист ри буції, і ком панії
пра цю ють над по лег шен ням йо го
впро вад жен ня.

Це мож на по ба чи ти і в країнах Ла -
тинсь кої Аме ри ки, де провідні інтер -
нет
ма га зи ни про по ну ють роз ши рені
га рантії на низ ку елект рон них прист -
роїв за ши ту в то вар. У той же час, ви ко -
рис то ву ю чи блок чейн, ком панії, пе ре -
важ но по всій Європі, та кож роз роб ля -
ють стра хові рішен ня, які мож на вбу ду -
ва ти в нест ра хові про дук ти.

A.M. Best стве рд жує, що вбу до ва не
стра ху ван ня за ли шаєть ся «кон цепцією,
що ак тив но роз ви ваєть ся». «Щоб
підтри му ва ти швидкі рішен ня про по -
куп ку, стра хо ве пок рит тя має бу ти лег -
ко зро зумілим, за дос туп ною ціною та
чітким за без пе чен ням ви ко нан ня.

Стра хо ви кам це має до по мог ти ди -
вер сифіку ва ти ка на ли дист ри -

буції з при бут ком, до по ма га ю чи
їм роз ви ва ти спеціалізацію на
стан дар ти зо ва них стра хо вих
про дук тах».

Зреш тою, глиб ше ро -
зуміння про дук ту, ри зиків і
зас то су вань з бо ку ре гу ля -

торів га ран ту ва ти ме, що дія
до го во ру стра ху ван ня за ли -

ша ти меть ся адек ват ною і приз -
ве де до біль шо го виз нан ня вбу до -

ва но го стра ху ван ня. 

уз год жені з бізнес
обґрун ту ван ням для
ва шої транс фор мації. Будь те чіткі що до
то го, чо го ви на ма гаєте ся до сяг ти, і що
виз на чає успіх. Цілі по винні бу ти зак ла -
дені в пов сяк ден ну прог рам ну
діяльність, інак ше роз ви ток мо же лег ко
піти в неп ра виль но му нап рям ку.

3. Вста новіть кінце вий тех но -
логічний ди зайн для ва шо го бізне су. Це
мо же бу ти гнуч ким, але вам потрібне
зоб ра жен ня то го, які прог ра ми підтри -
му ва ти муть яку бізнес
діяльність. Не
пра цюй те у зво рот но му нап рям ку (тоб -
то прид ба те тех но логію, а потім вирішу -
ва ти, що з нею ро би ти неп ра виль но).
Почніть із бізнес
ви мог, а потім
вирішіть, як тех но логія найк ра ще їх за -
до воль нить.

4. Поєднай те інвес тиції в тех но -
логії з будь
якою прог ра мою куль тур -
них змін і гібрид ни ми ро бо чи ми зу -
сил ля ми. Ба га то та ких прог рам ви яв -
ля ють ся нев да ли ми, то му що ко рис -
ту вачі не ви ко рис то ву ють нові інстру -

мен ти так, як во ни пе ред ба ча ли.
5. Найбільші пе ре ва ги до ся га ють ся

зав дя ки поєднан ню но вих тех но логій із
пок ра ще ни ми та стан дар ти зо ва ни ми
бізнес
про це са ми. Де які ас пек ти
спеціаль но го ан дер рай тин гу на за вж ди
за ли шать ся спе цифічни ми для кла су,
але ба га то видів діяль ності ви ко ну ють ся
по
різно му в кож но му класі че рез істо -
рич ну прак ти ку, а не ре альні пот ре би
бізне су. Уз год жен ня ак тив ності між
кла са ми ство рює хвиль о вий ефект
підви щен ня ефек тив ності про тя гом усь -
о го про це су ци ту ван ня до постзв’язу -
ван ня.

6. Прий нят тя За галь них стан дартів
да них, по чи на ю чи з За галь но го за пи су
да них (CDR), є життєво важ ли вим для
транс фор мації рин ку в ціло му. Візьміть
участь у ство ренні но вих спо собів ро бо ти:
у пев но му сенсі ми всі ра зом, за лежні від
прий нят тя та підхо ду один од но го.

Важ ли во чітко виз на чи ти цілі прог -
ра ми та те, як во ни пов’язані з ок ре ми ми

інвес тиціями. Над то час то на дан ня ви го -
ди відок рем люєть ся від інвес тицій у
тех но логії. Тех но логічні зміни не по -
винні ста ва ти са моціллю.

Інвес тиції в тех но логії та кож по -
винні суп ро вод жу ва ти ся відчут ни ми
зміна ми в ро бо чих прак ти ках і ціль о вих
опе раційних мо де лях. Лег ко зро би ти
при пу щен ня що до пе ре ваг, які мо жуть
при нес ти нові інстру мен ти, але без пра -
виль них про цесів і впро вад жен ня пе ре -
ва ги змін час то не ма теріалізу ють ся.

Стра хо ви ки вит ра ча ють за над то ма -
ло ча су на ан дер рай тинг. Вирішен ня ць -
о го пи тан ня не тіль ки підви щує про дук -
тивність, але й до по ма гає ком паніям за -
лу ча ти й ут ри му ва ти та лан ти. Ті, хто
має су час ний інстру мен тарій і ефек -
тивні про це си, ма ють біль ше за лу че них
ан дер рай терів і кра ще ут ри ман ня.

Опи ту ван ня виз на чи ло дві пріори -
тетні та пов’язані сфе ри інвес ту ван ня:
ро бочі місця ан де рай тин гу та інстру -
мен ти уп равління порт фе лем.

Ó ñâ³ò³ ï³äâèùóºòüñÿ ðîëü ðåãóëþâàííÿ ó çàõèñò³
ñòðàõóâàëüíèê³â â³ä «âáóäîâàíîãî» ñòðàõóâàííÿ

Оскільки використання "вбудованого" страхування
набуває все більшої популярності у всьому світі,
роль регулювання у захисті страхувальників є
надзвичайно важливою.
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На такі прог ра ми за раз при па дає
16% всь о го ав то мобіль но го стра ху ван -
ня. Клієнти, які бе руть участь у цих
прог ра мах, повідом ля ють, що по чу ва -
ють ся більш за до во ле ни ми (у се реднь -
о му на 59 балів ви ще, ніж се ред
клієнтів).

Досліджен ня аме ри кансь ко го рин -
ку ав то ст ра ху ван ня зас но ва не на
відповідях 36 935 клієнтів ав то ст ра ху -
ван ня та про во ди ло ся в період із січня
по квітень 2022 ро ку. Ме тою опи ту ван -
ня є вив чен ня за до во ле ності клієнтів у
п’яти клю чо вих сфе рах: про цес вис -
тав лен ня ра хунків та інфор мація про
поліс, пре тензії, взаємодія, ка на ли про -
дажів та ціна.

Досліджен ня та кож по ка зує, що
найбіль ше падіння за до во ле ності
клієнтів відбу ваєть ся че рез підви щен -
ня цін. За 1000
баль ною шка лою за до -
во леність клієнтів ціною полісів ста но -
вить 769, що на 5 балів мен ше, ніж у
опи ту ванні 2021 ро ку. Тоді як за галь на
за до во леність клієнтів зни зи ла ся ли ше
на 1 бал за той са мий період ча су.

Дослідни ки ви я ви ли, що стра хо ви -

ки, які ак тив но інфор му ють клієнтів
про підви щен ня та рифів, найк ра ще мо -
жуть пом’як ши ти їх не га тивні
наслідки.

Про тя гом ми ну ло го ро ку 59%
клієнтів, які відчу ли підви щен ня ціни,
бу ли повідом лені заз да легідь (збіль -
шен ня на 15% з 2016 ро ку), а за гальні
по каз ни ки за до во ле ності на 37 пунктів
вищі се ред клієнтів, які по пе редньо
повідо ми ли. Во ни ви я ви ли, що те ле -
фон ний дзвінок був найе фек тивнішим
спо со бом повідо ми ти про підви щен ня
ціни.

Ко мен ту ю чи досліджен ня, Ро берт
Лайд зяк, ди рек тор зі стра хо вої
розвідки JD Power, ска зав: «Нинішня
си ту ація є склад ною для ав то ст ра хо -
виків, але в нинішнь о му інфляційно му
се ре до вищі не мож ли во за без пе чи ти
за до во леність клієнтів та їх ут ри ман ня.
По
пер ше, ті стра хо ви ки, які є про зо -
ри ми та зав час но повідом ля ють
клієнтів про підви щен ня цін, мо жуть
при ту пи ти не га тивні наслідки підви -
щен ня цін. По
дру ге, UBI
стра ху ван -
ня, зас но ва не на ви ко рис танні, швид ко

зрос тає, при ць о му ве ли чез на кількість
клієнтів прий ня ли ці прог ра ми, і зав дя -
ки їхнь о му досвіду їх ви ко рис тан ня за -
галь ний рівень за до во ле ності клієнтів
знач но підви щив ся».

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

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

У звіті до да но, що од ни ми із най -
серйозніших пе реш код на шля ху за до -
во лен ня пот реб клієнтів у стра ховій га -
лузі є стан тех но логій та циф ро ва
транс фор мація.

Май же тре ти на (32%) стра хо виків
за я ви ли, що во ни стур бо вані тим, що
їхній існу ю чий прог рам ний стек не
змо же підтри му ва ти стра хові про дук -
ти, що ба зу ють ся на ви ко рис танні. Крім
то го, 80% ав то ст ра хо виків стве рд жу -
ють, що циф ро ва транс фор мація бу ла
склад ним зав дан ням за ос танні 12
місяців, а 79% за яв ля ють, що не відста -
ва ти від кон ку рентів, які про по ну ють
про дук ти UBI стра ху ван ня, бу ло проб -
ле ма тич но.

UBI-ñòðàõóâàííÿ íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ äåìîíñòðóº
ðåêîðäí³ ð³âí³ âïðîâàäæåííÿ â ñâ³ò³
Згідно з новим звітом JD Power, яка займається даними 
та аналітикою споживачів, програми автомобільного
страхування, засновані на використанні (Usage
based 
auto insurance programs), стали досить активно
впроваджуватись з 2016 року.



Усі опи тані ком панії біль ше зо се ред -
жу ють ся на но вих тех но логіях.
Відповідно до цих подій, ураз ли вості
без пе ки та кібе ра та ки та кож зрос та ють.
Хо ча обізнаність се ред опи та них ме нед -
жерів зрос ла май же на 10% після опи ту -
ван ня в 2021 році, сприй нят тя ланд шаф -
ту кібер заг роз і то го, що не обхідно зро -
би ти, щоб на леж ним чи ном про тис то я ти
їм, все ще силь но різнить ся в за леж ності
від регіону.

На гло баль но му рівні дані опи ту ван -
ня по ка зу ють, що ата ки з прог рам ним
за без пе чен ням
ви ма га чем, кра жа да них
і шах рай ство в інтер неті зрос ли з ро ку в
рік. Част ка прог рам
ви ма гачів зрос ла з
21% до 28%, злов жи ван ня да них зрос ло з
32% до 43%, а шах рай ства в інтер неті
зрос ли з 38% до 46%.

Як що розг ля да ти ре зуль та ти опи ту -
ван ня в регіоні, Індія, Ки тай та Півден на
Аф ри ка вхо дять до трійки найбільш
пост раж да лих країн від кіберз ло чинців.

Од нак, що сто суєть ся атак прог -
рам
ви ма гачів, 98% рес пон дентів ска за -
ли, що ата ка впли ну ла на пов сяк денні
опе рації – у 42% ви падків інци дент мав
не гай ний вплив, а в 27% – серйоз ний не -
гай ний вплив на пов сяк ден ний бізнес.
Munich Re стве рд жує, що ці циф ри
ілюст ру ють ве ли чез ну заг ро зу, яку
предс тав ляє циф ро ва зброя, як
от прог -
ра ми
ви ма гачі.

Крім то го, 38% учас ників опи ту ван ня
ска за ли, що во ни вкрай стур бо вані по -
тенційною кібе ра та кою на їхню ком -
панію.

Се ред 14 країн, які взя ли участь в
опи ту ванні, Індія бу ла най ви щою
країною для рес пон дентів, які найбіль -
ше стур бо вані по тенційною кібе ра та кою
на їхню ком панію – 92%. Дру ге місце
зай ня ла Бра зилія з 89%, потім Іспанія з
85% і Півден на Аф ри ка з 83%.

Munich Re заз на чив, що всі ком панії,
які бу ли опи тані, зо се ред жені на
смарт
тех но логіях. Спи сок тех но -
логічних драй верів очо лю ють 5G, хмарні
сервіси, AI та аналіти ка да них.

Ви со ко орієнто вані на ІТ країни, такі
як Індія та Ки тай, а та кож Півден на Аф -
ри ка та Бра зилія ліди ру ють у спис ку
країн, які ба чать найбіль ший по тенціал
у циф ровізації.

Крім то го, ли ше 12% учас ників опи -
ту ван ня не вва жа ють циф рові тен денції

ак ту аль ни ми для їхнь о го бізне су. Од нак
відповідно до цих подій зрос тає враз -
ливість у без пеці та кібе ра та ки.

Біль ше то го, 83% рес пон дентів ска за -
ли, що їхня ком панія не дос татньо за хи -
ще на від циф ро вих заг роз. У
дослідженні Munich Re за я ви ло, що та ка
ве ли ка циф ра є нес подіван кою у світлі
то го фак ту, що бізнес
мо делі все біль ше
пок ла да ють ся на циф ровізацію та ви со -
ко го рівня обізна ності про пов’язані з
цим заг ро зи.

По зи тив ним є те, що порівня но з
опи ту ван ням ми ну ло го ро ку дос тупність

кіберстра ху ван ня, схо же, на бу ла по пу -
ляр ності, оскіль ки кількість ком паній,
які вже офор ми ли кіберстра ху ван ня,
зрос ла на 21%.

Крім то го, ре зуль та ти та кож по ка за -
ли, що 35% учас ників розг ля да ють
кіберстра ху ван ня для своєї ком панії, та -
ким чи ном де мо н стру ю чи знач ний
бізнес
по тенціал для стра хо вої га лузі.

Циф рові зри ви прог ре су ють на гло -
баль но му рівні, а пов’язані з цим за леж -
ності надз ви чай но роз ви ва ють ся. Стра -
хо ва га лузь до ве ла, що мо же за без пе чи -
ти ре аль ний до дат ко вий за хист для
своїх клієнтів за до по мо гою комп ле кс -
них рішень, які адап ту ють ся до швид ко
мінли во го ланд шаф ту ри зиків. Munich
Re, зок ре ма, постійно впро вад жує інно -
вації як провідний кібер пе ре ст ра хо вик. 

Îãëÿä ê³áåððèçèê³â Global Cyber Risk 
and Insurance Survey 2022
Munich Re нещодавно опублікував результати дослідження
Global Cyber Risk and Insurance Survey 2022. Опитування було
проведено серед понад 7000 учасників з 14 країн.
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Зок ре ма, прог ра ми
ви ма гачі та ата -
ки на лан цю ги пос та вок ста ли більш
плідни ми з по чат ком пан демії, а ра зом з
ни ми й шир ше виз нан ня по тенціалу ве -
ли ко ма сш таб них еко номічних збитків
че рез злов мисні кіберінци ден ти.

З ча сом роз ви нув ся спеціаль ний ри -
нок кіберстра ху ван ня, що вклю чає пос -
ту по ве роз ши рен ня кла су ри зиків, що
пок ри ва ють ся, як пер шої, так і третьої
сто ро ни. Од нак не що давнє різке збіль -
шен ня ко ефіцієнтів збитків за ав то ном -
ним кіберстра ху ван ням – тоб то
спеціалізо ва ним по зи тив ним пок рит тям
– спо ну ка ло пе ре ст ра хо виків пов тор но
відкалібру ва ти кібер ри зи ки.

У поєднанні з ініціати ва ми що до усу -
нен ня не нав мис ної кібер заг ро зи зі зви -
чай них полісів що до май на та стра ху -
ван ня від не щас них ви падків по тенціал
рин ку пе ре ст ра ху ван ня став мен шим. З
ог ля ду на постійний ви со кий по пит це
приз ве ло до різкої пе ре оцінки вар тості
кіберстра ху ван ня та по си лен ня умов.

На рин ках кіберстра ху ван ня, та ких
як США, стра ху валь ни ки, які ба жа ють
от ри ма ти стра хо ве пок рит тя на су му по -
над 10 або 15 мільйонів до ларів, заз ви чай

об’єдну ють стра хо виків у кіль ка груп.
Пер ший рівень (або пер вин ний поліс)
вста нов лює за гальні умо ви для всієї
прог ра ми. Дру гий рівень пе ред ба чає
будь
який не обхідний до дат ко вий ліміт.
Ос нов ний стра хо вик не се 100% ри зи ку
збит ку до йо го ліміту. Нас туп ний ай вий
стра хо вик нес ти ме 100% сво го рівня за -
хис ту і так далі.

Кібе рак тивність дер жав 
та стра ху ван ня

Не що давні серйозні вторг нен ня в
лан цю ги пос та чан ня та інци ден ти з
прог ра ма ми
ви ма га ча ми підкрес ли ли
дав ню проб ле му для кіберстра хо виків:
який за хист мо же і по вин не за без пе чи ти
стра ху ван ня, як що ви ко навці та ких атак
пов’язані з національ ни ми дер жа ва ми?

Тра диційний поліс має вик лю чен ня
що до війни або подібних до неї інци -
дентів та не в змозі на леж ним чи ном
охо пи ти си ту ації, ко ли національні дер -
жа ви підоз рю ють у при чет ності до ата ки
або при наймні за без пе чи ти без печ ну га -
вань для ха керів, особ ли во як що мо ти ви
ата ки нез ро зумілі. Такі проб ле ми відне -

сен ня та ха рак те рис ти ки ство рю ють
знач ну конт ра кт ну не виз на ченість для
стра хо виків, що ли ше по си ли ло не що -
давнє за го ст рен ня умов рин ку кібер -
стра ху ван ня.

Більш де таль на кла сифікація
кіберінци дентів, вклю ча ю чи терміно -
логію, яка пе ред ба чає ниж чий тя гар до -
казів для участі дер жа ви, ніж по точні,
ши ро ко ви ко рис то ву вані виз на чен ня,
до по мо же за без пе чи ти біль шу ясність
для стра хо виків і підви щи ти рівень ком -
фор ту з їх вик рит тям. Але сприй нят тя
рин ком жорсткішо го фор му лю ван ня в
до го во рах що до стра ху ван ня кіберінци -
дентів пот ре бує ча су, і навіть тоді,
ймовірно, зай де ли ше так да ле ко.

Ос танні кіберінци ден ти висвітлю ють
за лиш кові проб ле ми у ство ренні чітких,
ос та точ них меж нав ко ло то го, що за кон -
но підпа дає під во рожі кіберінци ден ти, а
що ні. Участь національ них дер жав ду -
же різна: від повідом лен ня про мов чаз не
спон со р ство, включ но зі ство рен ням се -
ре до ви ща для роз роб ки склад но го, але
лег ко го у ви ко рис танні злов мис но го
прог рам но го за без пе чен ня (нап рик лад,
ата ка на Colonial Pipeline), до пе ред ба чу -
ва но го пря мо го наг ля ду та фінан су ван ня
ха керсь ких кам паній з бо ку су ве рен но го
уря ду (нап рик лад SolarWinds).

За та ких обс та вин зно ву ви ни ка ють
де які труд нощі пря мо го при пи су ван ня,
особ ли во як що дер жавні суб’єкти,
пов’язані зі зло чин ни ми уг ру по ван ня ми,
ви ко рис то ву ють так ти ку фаль ши во го
пра по ра, щоб при хо ва ти свої сліди, зви -
ну ва ти ти інших або іншим чи ном
підірва ти будь
який міжна род ний кон -
сен сус що до кінце во го дже ре ла на па ду.

Кіберландшафт швидко розвивається, завдяки цифровізації
розширюється діапазон загроз і вразливостей. Цей процес
посилюється змінами в робочих і бізнес
практиках,
спричиненими COVID
19, деякі з яких, ймовірно,
триватимуть і після пандемії.

Даррен Пейн, Директор з кібервідповідальності Geneva Association

Ïëþñè òà ì³íóñè äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî
ïàðòíåðñòâà ó ê³áåðñòðàõóâàíí³
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Кількісна оцінка кібер ри зиків 
за ли шаєть ся склад ною

Прог рес у мо де лю ванні та кількісній
оцінці кібер ри зиків, а та кож дос тупність
пе ре ст ра ху ван ня та інші ме ханізми роз -
поділу ри зиків бу дуть клю чо ви ми для за -
о хо чен ня як діючих, так і по тенційних
стра хо виків про по ну ва ти біль ше пок рит -
тя кібер ри зиків та іншої злов мис ної кібе -
рак тив ності.

На відміну від не без пек при род них
ка та ст роф – нап рик лад, ура ганів або
тех но ген них ка та ст роф, та ких як те ро -
рис тичні ата ки – кібер не без пе ки не ма -
ють ге ог рафічних кор донів; весь світ по -
тенційно є однією зо ною кібер ка та ст ро -
фи. Крім пи тань ат ри буції та ха рак те -
рис ти ки, оцінка час то ти та тяж кості,
особ ли во по тенціал ве ли ких на ко пи че -
них втрат, за ли шаєть ся особ ли во серйоз -
ною проб ле мою.

Аналіз де терміно ва но го сце нарію по -
ка зує, що де які злов мисні кіберінци ден -
ти, такі як тим ча со вий збій у ро боті хмар -
них сервісів, мо жуть спри чи ни ти еко -
номічні втра ти, які мож на порівня ти з де -
я ки ми істо рич ни ми при род ни ми ка та ст -
ро фа ми. Але більш екстре мальні та три -
валі кібе ра та ки, включ но з ши ро ко роз -
пов сюд же ним збоєм або збоєм ІТ чи опе -
раційної інфра ст рук ту ри, мо жуть приз -
вес ти до знач но біль ших очіку ва них
втрат.

Крім то го, не виз на ченість нав ко ло та -
ких оцінок є ду же ве ли кою, що оз на чає,
що за гальні по тенційні збит ки мо жуть
бу ти знач но ви щи ми, ніж ці «при пу щен -
ня», що лег ко вис на жує здатність пе ре ст -
ра хо виків пог ли на ти ри зи ки. Особ ли во це
сто суєть ся кіберінци дентів за учас тю
дер жав, де не од ноз начність що до мо -

тивів, так ти ки та век торів заг ро зи ха -
керів, а та кож мож ливість ес ка лації
віднос но нез нач них ізоль о ва них атак до
пов ної кібервійни ли ше уск лад ню ють
кількісну оцінку кібер ри зиків.

Роль уря до во го ме ханізму 
підтрим ки

Прог рес у зборі да них про кібер заг ро -
зи, вклю ча ю чи співпра цю між ком -
паніями та уря да ми, підви щить
обізнаність про ри зи ки та го товність до
них, що є важ ли ви ми еле мен та ми для
підви щен ня кіберстійкості. Та ка інфор -
мація доз во лить стра хо ви кам ви яв ля ти
враз ливі місця та спри я ти вдос ко на лен -
ню мо де лю ван ня кібер ри зиків. Подібним
чи ном прог рес пра во охо рон них ор ганів у
роз шу ку та пе ресліду ванні осіб, які вчи -
ни ли кібе ра та ку, а та кож у по вер ненні
вик ра де них коштів, мо же пев ною мірою
стри ма ти кіберз ло чинців і підви щи ти
рівень ком фор ту стра хо виків, про по ну ю -
чи здатність пог ли на ти ри зи ки.

Од нак, зреш тою, сис тем на ха рак те -
рис ти ка де я ких кібер ри зиків, зок ре ма
по тенціал мно жин них втрат від однієї
події або кам панії атак, пов’яза них з кібе -
ра та ка ми, оз на чає, що масш таб на ко пи -
че них втрат мо же пе ре ви щу ва ти рівні,
які мо же без печ но пок ри ти сек тор пе ре -
ст ра ху ван ня.

Час то нав ко ло ве ли ко ма сш таб ної
злов мис ної кібе ра та ки є побічний зби ток;
не нав мисні цілі та кож заз на ють втрат.
Пев ною мірою ос тан ню серію атак та кож
мож на розг ля да ти як май же про ма хи;
як би обс та ви ни скла ли ся інак ше, втра ти
мог ли б бу ти на ба га то гірши ми.

Подібно до по точ них де батів що до ри -
зиків, пов’яза них з пан демією, слід звер -

ну ти ува гу на рішен ня за підтрим ки уря -
ду для фінан су ван ня цих кібер ри зиків з
ме тою підви щен ня стійкості всієї еко -
номіки. Доб ре про ду ма не дер жав но
при -
ват не парт не р ство мог ло б збіль ши ти по -
тенціал за хис ту та все ще за о хо чу ва ти
інно вації кібер рин ку для роз ши рен ня
пок рит тя та ких кібер ри зиків. Це має бу ти
не прос то фіскаль не рішен ня, а на ма ган ня
че рез співпра цю зі стра хо ви ка ми спри я ти
впро вад жен ню найк ра щих прак тик
кібер без пе ки, вклю ча ю чи відповідне
стра ху ван ня, щоб змен ши ти враз ливість
суспільства до та ких ри зиків.

Про ек ту ван ня дер жав но�
при ват но го парт не р ства

Роз роб ка та ких дер жав них рішень є
склад ною. Важ ливі мірку ван ня що до
будь
яко го парт не р ства вклю ча ють те,
чи є схе ма обов’яз ко вою чи доб ровіль -
ною, чи є стра хо ве пок рит тя па ра мет -
рич ним чи зас но ва ним на відшко ду ванні,
ця схе ма ба зуєть ся на прин ци пах
взаємності чи солідар ності.

З фіскаль ної та техніко
еко номічної
точ ки зо ру та кож бу де не обхідно за без пе -
чи ти прий нят тя відповідних за ходів для
фінан су ван ня схе ми та за без пе чен ня дос -
татнь о го капіта лу як до, так і після кібер -
події. Існу ва ти муть комп роміси під час
прий нят тя пев них функцій схе ми та
труд нощів у калібру ванні то го, скіль ки
піко вих збитків має роз поділя ти ся між
стра ху валь ни ка ми, при ват ни ми пе ре ст -
ра хо ви ка ми та уря да ми.

Такі вик ли ки по си лю ють ся на міжна -
род но му рівні. В іде алі, вра хо ву ю чи
взаємо пов’яза ний і гло баль ний ха рак тер
кібер ри зиків, мож на бу ло б ви ко рис то ву -
ва ти спільні міжна родні рішен ня для пок -
рит тя круп них кібер ри зиків за учас тю
во ро жих дер жав. Про те пра вові об ме -
жен ня, куль турні відмінності, дос туп до
капіта лу та сумніви що до го тов ності ок ре -
мих урядів розділя ти ри зи ки в різних
юрис дикціях оз на ча ють, що гло бальні
рішен ня за ли ша ють ся прак тич но
нездійснен ни ми, при наймні в ко рот ко ст -
ро ковій перс пек тиві. Як наслідок, пріори -
тет слід на да ва ти роз робці вітчиз ня них
рішень парт не р ства для масш таб них
кібер ри зиків.

Стра хо ва га лузь пройш ла дов гий
шлях у своєму ро зумінні кібер те ро риз -
му, кібервійни та оцінці то го, як заст ра -
ху ва ти такі ри зи ки. Щоб роз ши ри ти
межі мож ли вос тей стра ху ван ня, стра -
хо ви ки по винні бу ти про ак тив ни ми в
оцінці мож ли вих варіантів роз поділу
кібер ри зиків, у то му числі з уря да ми че -
рез парт не р ство. Такі спільні зу сил ля
між стра хо ви ка ми та уря да ми доз во -
лять ско ро ти ти про га ли ни в кібер за -
хисті та за без пе чать пов ну ре алізацію
суспіль них пе ре ваг кіберп рос то ру.
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Пер вин не та над лиш ко ве по нов лен ня
до го ворів кіберстра ху ван ня за раз в се -
реднь о му в де я ких ви пад ках де мо н струє
збіль шен ня премій на 200%. Підви щен ня
бу де найбільш швид ким для тих ор -
ганізацій, які не змо жуть про де мо н стру -
ва ти надійний конт роль за кібер ри зи ка -
ми, куль ту ру та за галь ну кібергігієну, ка -
жуть аналіти ки WTW.

Сек то ри, які, як очікуєть ся, найбіль -
ше пост раж да ють, вклю ча ють охо ро ну
здо ров'я, ви щу освіту, дер жавні ус та но -
ви, ви роб ни цт во, фінан сові ус та но ви,
будівницт во та ве ликі медіа та тех но -
логічні ком панії.

По нов лен ня до го ворів та кож зай має
біль ше ча су, то му що стра хо ви ки не хо -
чуть на да ва ти ко ти ру ван ня раніше, по бо -
ю ючись інци ден ту між ан дер рай тин гом і
обов’яз ко вим ви ко нан ням зо бов'язань, а
це оз на чає, що важ ливіше, ніж будь
ко -
ли, роз по ча ти про цес по дан ня за яв ки
зав час но, щоб ма теріали мож на бу ло до -
оп ра цю ва ти для найк ра що го предс тав -
лен ня ан дер рай те рам.

У звіті заз на че но, що COVID
19
про дов жує впли ва ти на кібер
ри нок.

Збіль шен ня кіль кості співробітників,
які пра цю ють вдо ма, збіль ши ло
кількість фішин гу та взло му.

Згідно зі звітом IBM і Ponemon 2021
ро ку про вартість взло му да них, се ред -
ня вартість бу ла на 1,07 мільйо на до -
ларів ви щою у ви пад ках, ко ли відда ле -
на ро бо та бу ла фак то ром ри зи ку,
оскіль ки без пе ка ме режі, як пра ви ло,
менш надійна в на лаш ту ван нях вдо ма,
аніж у офісах.

У міру то го, як кібе ра та ки ста ють
все більш склад ни ми, сь о годні, бу ду чи
здат ни ми заг ро жу ва ти всій елект -
ронній інфра ст рук турі, ви мо ги ви ку пу
зрос ли, час то до ся га ю чи вось миз нач -
но го чис ла.

Збіль шен ня час то ти та серйоз ності
кіберп ре тензій за ли ша ло ся ос нов ною
при чи ною се реднь ок вар таль но го
збіль шен ня премій, які бу ли мен ши ми,
ніж в ос тан нь о му квар талі 2021 ро ку,
але все ще на ба га то вищі, ніж інші лінії
стра ху ван ня ко мерційної влас ності та
від не щас них ви падків.

Про тя гом 18
го квар та лу поспіль
ко мерційні премії зрос ли – у се реднь о -

му на 6,6% у пер шо му квар талі 2022 ро -
ку. Од нак, відповідно до ос танніх тен -
денцій, підви щен ня премії про дов -
жуєть ся помірно. Більшість ліній по ка -
за ли мен ший приріст, ніж у чет вер то -
му квар талі 2021 ро ку, що най мен ше на
два відсот кові пунк ти.

CIAB спеціаль но виділи ла відповіді
агентів і бро керів що до ко мерційної не -
ру хо мості. Рес пон ден ти ска за ли, що
стра хо ви ки зо се ред жені на оцінці не -
ру хо мості, що до по мог ло підви щи ти
премії на 8,6% у пер шо му квар талі.
Нез ва жа ю чи на те, що ця тен денція
про дов жу ва ла тен денцію до зни жен ня
цін на ко мерційну не ру хомість, во ни,
схо же, стур бо вані тим, що по точ на
оцінка не ру хо мості не відоб ра жає
збіль шен ня вар тості з ура ху ван ням
зрос та ю чої інфляції, що зро бить ре -
монт або заміну вмісту будівлі до рож -
чою. Рес пон ден ти ска за ли, що стра хо -
ви ки за да ють біль ше за пи тань і змен -
шу ють стра хо ве пок рит тя та об ме жен -
ня в де я ких місцях або кла сах ви со ко го
ри зи ку.

CyberCube очікує збіль шен ня ак -
тив ності з бо ку національ них дер жав -
них кібер заг роз у найб лижчі ро ки.
Кількість національ них дер жав, які за -
раз вва жа ють кіберспро можність клю -
чо вим для своїх стра тегічних
національ них цілей, зрос тає, і ба га то
національ них дер жав швид ки ми тем -
па ми роз ви ва ють свої мож ли вості.

По точні оцінки свідчать про те, що
гло баль на шко да від кіберз ло чин ності
до сяг не 10,5 трильйо на до ларів до 2025
ро ку. «Хо ча кіберз ло чинність є пред -
ме том знач них досліджень, більшість з
них зо се ред же на на конк рет них ти пах
атак. Стра хо ви кам потрібно біль ше
зна ти про суб’єктів заг ро зи, які сто ять
за ци ми ата ка ми. Чим біль ше ми ро -
зуміємо їхні мо ти ви та відданість, тим
біль ше ми мо же мо пе ред ба чи ти їхні
кро ки.

Звіт CyberCube зо се ред жуєть ся на
суб’єктах, з яки ми стра хо ва га лузь має
бо ро ти ся, оскіль ки во ни, швид ше за
все, зав да дуть кібе ра та ки на західні
де мок ратії та бізнес, ство рю ючи сис -
тем ний ри зик, що приз во дить до аг ре -
гації ри зиків та ве ли ких фінан со вих
втрат. Біль ше ро зуміння клю чо вих
кібер
ак торів до по мо же стра хо во му
сек то ру пе ред ба чи ти, як і де мо жуть
ви ник ну ти май бутні ата ки, а та кож
оціни ти час то ту та серйозність атак.

Ê³áåðñòðàõóâàííÿ

18 Insurance TOP ¹2(86)2022

×îìó íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó ê³áåðñòðàõóâàííÿ
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Оскільки ринки кіберстрахування продовжують обмежувати
свій вплив, покупці страхового покриття повинні бути готові до
різкого підвищення тарифів або не продовжувати
страхуватися, якщо вони не зможуть продемонструвати певні
мінімальні стандарти безпеки, відповідно до весняного
оновлення договорів 2022 року. 
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У звіті Understanding criminal cyber
threat actors and motivations (15,5 МБ)
заз на че но, що існу ють три ос новні
ти пи суб’єктів заг роз: спон со ро -
вані дер жа вою, зло чинні уг ру -
по ван ня та кібер
ак тивісти.

CyberCube заз на чає,
що спон со ро вані дер жа -
вою суб’єкти є од ни ми з
найбільш зна чу щих і
сто су ють ся індустрії пе -
ре ст ра ху ван ня та по -
тенційних жертв
кіберз ло чин ності.

Фінан со вані дер жа -
вою ха ке ри пов’язані з
дер жав ни ми ус та но ва ми і,
як наслідок, ма ють тен -
денцію предс тав ля ти доб ре
фінан со ва них, доб ре ор ганізо -
ва них і ви тон че них суб’єктів зі
зріли ми про це ду ра ми та за хис том
від асоційо ва но го уря ду.

У звіті на го ло шуєть ся, як цілі
суб'єктів, спон со ро ва них дер жа вою, заз -
ви чай уз год жу ють ся з дер жав ним ор га -
ном, який їх спон со рує. Біль ше то го, ор -
ганізо вані зло чинні уг ру по ван ня в пер шу
чер гу зо се ред жені на прог ра мах
ви ма га -
чах і швид ко роз ви ва ють свою так ти ку,
ме то ди ку та про це ду ри. Крім то го, в ос -
танні ро ки більш роз ви нені зло чинні уг -
ру по ван ня навіть звер ну ли свою ува гу на
на дан ня склад них інстру ментів взло му
іншим, афілійо ва ним кіберз ло чин ним уг -
ру по ван ням за до по мо гою ме то ду роз -
пов сюд жен ня прог рам но го за без пе чен ня
як пос лу ги, який відо мий як RaaS.

У звіті та кож йдеть ся про те, як впли -
вові ха ке ри
ак тивісти предс тав ля ють
ре аль ну заг ро зу для бізне су та рин ку
кіберстра ху ван ня, оскіль ки ці ор ганізації
гра ють у ду же не без печ ну гру, ко ли зав -
да ють шко ди дер жавній таємниці та
розвіду валь ним опе раціям, і по тенційні
наслідки та кої діяль ності є да ле ко сяж ни -
ми. CyberCube очікує збіль шен ня ак тив -
ності з бо ку національ них дер жав них
суб’єктів кібер заг роз у найб лижчі ро ки.
Кількість національ них дер жав, які за раз
вва жа ють кіберспро можність клю чо вим
для своїх стра тегічних національ них
цілей, зрос тає, і ба га то національ них 

дер жав швид ки ми тем па ми роз ви ва ють
свої мож ли вості.

По точні оцінки свідчать про те, що
гло баль на шко да від кіберз ло чин ності до -
сяг не 10,5 трильйо на до ларів до 2025 ро -
ку. «Хо ча кіберз ло чинність є пред ме том
знач них досліджень, більшість з них зо -
се ред же на на конк рет них ти пах атак.
Стра хо ви кам потрібно біль ше зна ти про
суб’єктів заг ро зи, які сто ять за ци ми ата -
ка ми. Чим біль ше ми ро зуміємо їхні мо ти -
ви та відданість, тим біль ше ми мо же мо
пе ред ба чи ти їхні кро ки.

Звіт CyberCube зо се ред жуєть ся на
суб’єктах, з яки ми стра хо ва га лузь має
бо ро ти ся, оскіль ки во ни, швид ше за все,
зав да дуть кібе ра та ки на західні де мок -
ратії та бізнес, ство рю ючи сис тем ний ри -
зик, що приз во дить до аг ре гації ри зиків
та ве ли ких фінан со вих втрат. Біль ше ро -
зуміння клю чо вих кібер
ак торів до по мо -
же стра хо во му сек то ру пе ред ба чи ти, як і
де мо жуть ви ник ну ти май бутні ата ки, а
та кож оціни ти час то ту та серйозність
атак. 

Тим ча сом, згідно з ос таннім річним
звітом Howden, се ред ня вартість стра хо -
во го кібер
пок рит тя більш ніж вдвічі пе -

ре ви щує ми ну лорічні по каз ни ки.
Згідно з індек сом рин ку ко мерційної

не ру хо мості та не щас них ви падків Ра ди
стра хо вих агентів і бро керів (CIAB),
місткість кіберстра ху ван ня мо же змен -
шу ва ти ся в той час як по пит на стра хо -
вий за хист зрос тає, що мог ло спри чи ни ти
зрос тан ня цін на стра ху ван ня кібер ри -
зиків в се реднь о му на 27,5% про тя гом
пер ших трь ох місяців 2022 ро ку.

Май же 80% рес пон дентів ска за ли,
що місткість змен ши лась про тя гом

пер шо го квар та лу, а біль ше 30%
ска за ли, що зни жен ня бу ло

«знач ним». У той же час 90%
опи та них за я ви ли, що по пит
на кіберстра ху ван ня зріс
че рез «підви ще не за галь не
усвідом лен ня ри зи ку, з
яким сти ка ють ся гло бальні
ор ганізації без вра ху ван ня
ге ог рафії, розміру чи га -
лузі».

Ре зуль та ти опи ту ван ня
по ка за ли, що стра хо ви ки та -

кож ви ма га ють біль ше від
стра ху валь ників, щоб от ри ма ти

кібер
пок рит тя. Ба га то стра хо -
виків ви ма га ють при наймні ба га то -

фак тор ної ау тен тифікації, або по -
тенційний стра ху валь ник вва жаєть ся
«не за ст ра хо ва ним» і у стра хо во му пок -
ритті відмов ля ють, повідом ляє CIAB.
Аген ти та бро ке ри та кож ска за ли, що
опе ра то ри ви ма га ють надійніших па -
ролів, уп равління сто ронніми пос та чаль -
ни ка ми, пла ну ре а гу ван ня на інци ден ти,
нав чан ня працівників бо ротьбі з фішин -
гом, тес ту ван ня на про ник нен ня, ре зе рв -
но го копіюван ня сис те ми та ви яв лен ня
кінце вих то чок. За сло ва ми рес пон дентів,
стра хо ви ки на да ють дос туп до інстру -
ментів, оцінок, кон суль тацій та прог рам -
но го за без пе чен ня, щоб відповіда ти ви мо -
гам. Збіль шен ня час то ти та серйоз ності
кіберп ре тензій за ли ша ло ся ос нов ною
при чи ною се реднь ок вар таль но го збіль -
шен ня премій, які бу ли мен ши ми, ніж в
ос тан нь о му квар талі 2021 ро ку, але все
ще на ба га то вищі, ніж інші лінії стра ху -
ван ня ко мерційної влас ності та від не -
щас них ви падків. 

Про тя гом 18
го квар та лу поспіль ко -
мерційні премії зрос ли – у се реднь о му на
6,6% у пер шо му квар талі 2022 ро ку. Од -
нак, відповідно до ос танніх тен денцій,
підви щен ня премії про дов жуєть ся
помірно. Більшість ліній по ка за ли мен -
ший приріст, ніж у чет вер то му квар талі
2021 ро ку, що най мен ше на два відсот кові
пунк ти.

CyberCube ïðî ñòðàõóâàííÿ ê³áåððèçèê³â: çáèòêè â³ä
õàêåð³â çðîñòóòü ó 2025 ðîö³ äî $10,5 òðëí

У звіті CyberCube йдеться про те, що кіберзлочинці
демонструють різноманітні мотиви та підтримують складні
стосунки, які слід враховувати страховикам під час
андеррайтингу та покриття кіберризиків.



Прямі премії, спла чені на рин ку
кібер
відповідаль ності, про дов жу ва ли
зрос та ти в 2021 році, спос теріга ю чи зрос -
тан ня на 75%, що знач но ви пе ред жає за -
галь ну індустрію стра ху ван ня май на та
стра ху ван ня від не щас них ви падків.

Кількість пре тензій зрос ла на 16%, а
ко ефіцієнт збит ко вості ли ше нез нач но
змен шив ся, нез ва жа ю чи на знач не
підви щен ня та рифів на кіберстра ху ван -
ня. Ці циф ри підкрес лю ють проб ле ми, з
яки ми все ще сти каєть ся сег мент.

У звіті Cyber Liability Insurance
Market: The Hardest of the
Property/Casualty, заз на чаєть ся, що де я -
ке зрос тан ня в кіберп рог рамі обу мов ле но
за галь ним по си лен ням цін на ко мерційне
стра ху ван ня че рез по бо ю ван ня інфляції
та за галь не ос лаб лен ня інвес тиційно го
рин ку.

Пан демія та кож ви су ну ла на пер ший
план зміну ро бо чо го се ре до ви ща та біль -
шу пот ре бу в кібер за хисті. Зрос тан ня
крип то ва лю ти, опе ра тивність пла тежів і
відсутність по купців на вкра дені дані та -
кож роб лять прог ра ми
ви ма гачі на ба га то
при ваб ливіши ми для зло чин но го
підприємства, збіль шу ю чи пот ре бу в
охоп ленні.

Премії за ок ре ми ми до го во ра ми
кіберстра ху ван ня зрос ли на 95% у 2021
році, збіль шив шись до та кої міри, що пе -
ре ви щи ли по каз ник 2020 ро ку. Про тя гом
2018 ро ку більшість пре тензій, пов’яза -
них із кіберп рог ра мою, сто су ва ли ся па -
кет них до го ворів. Од нак, згідно зі звітом,
пре тензій що до ав то ном них полісів за раз
більшість – і во ни зрос та ють. Ок ремі
поліси частіше ста ють пред ме том пре -
тензій, вра хо ву ю чи, що більш дос ко налі

клієнти, які ма ють біль ше да них і фінан -
со вих ре сурсів, заз ви чай ку пу ють ці
політи ки.

Нез ва жа ю чи на постійне зрос тан ня
кіль кості кібер
пре тензій у 2021 році, ре -
зуль та ти ан дер рай тин гу кібер
стра хо -
виків все ще пок ра щи ли ся, про що
свідчить прог но зо ва ний комбіно ва ний ко -
ефіцієнт у 91,8 у 2021 році, хо ча оціне ний
комбіно ва ний ко ефіцієнт для ок ре мих
полісів був гіршим – 98,8.

По зи тивні ре зуль та ти ан дер рай тин гу
знач ною мірою зу мов лені силь ним підви -
щен ням та рифів, які пе ре ви щу ва ли в се -
реднь о му 25% у кож но му квар талі 2021
ро ку.

Оскіль ки кібе ра та ки ста ють все
складніши ми, AM Best очікує, що
кібер
ри нок ще де я кий час за ли ша ти -
меть ся склад ним. За гар то ва ний ри нок і
брак по туж нос тей та кож зро би ли кеп -
тивів при ваб ли вим варіан том уп равління
ри зи ка ми для кор по рацій.

Кіберз ло чинність ста ла по пу ляр ною
у 2021 році. Ці ата ки підкрес лю ють
невідкладність бо роть би з кібер заг ро за -
ми, які ви ма га ють від бро керів, ан дер рай -
терів, ге не раль них агентів та клієнтів
пра цю ва ти ра зом, а та кож де я ких за ко -
но дав чих актів. Зрос тан ня час то ти та
серйоз ності атак прог рам
ви ма гачів
свідчить про те, що стра хо ви ки по винні
бу ти більш ак тив ни ми.

Ãëîáàëüíèé ðèíîê ñòðàõóâàííÿ ê³áåððèçèê³â
ïðîäîâæóº çðîñòàòè: +75% íà ð³ê

Аналітики JP Morgan стверджують, що кіберстрахування є
одним з найбільш швидкозростаючих ринків страхування, а
премії зростають на 27% CAGR (2017
2021 рр.), але,
незважаючи на високе зростання в цьому класі, аналітики
стверджують, що прибутковість галузі висока — середній
комбінований коефіцієнт 77% проти 100% для ринку
нерухомості та відповідальності (P&C).
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Бу ло опи та но по над 5000 ком паній у
США, Ве ли коб ри танії, Ірландії, Бельгії,
Франції, Німеч чині, Іспанії та Нідер лан -
дах. У звіті підкрес люєть ся, що час то та
кібе ра так зрос ла на 12% у порівнянні з
ми ну лим ро ком, при ць о му 48% ком паній
ска за ли, що во ни заз на ли кібе ра так про -
тя гом ос танніх 12 місяців, порівня но з 43%
ми ну ло го ро ку. У той же час по над 87%
ком паній в опи ту ванні оціни ли кібе ра та -
ку як заг ро зу №1 для сво го бізне су.

Крім то го, звіт де мо н струє, що кіберз -
ло чинці ви ко рис то ву ють швидкість і
складні за со би для ви яв лен ня враз ли вос -

тей у ме ре жах бізне су, що приз во дить до
збіль шен ня се редньої вар тості атак на
29% на ком панію до тро хи мен ше 17 тис
до ларів.

Третій рік поспіль у Ве ли коб ри танії
най мен ша част ка ком паній, які підда ли ся
атаці, — 42%, але се ред ня вартість атак
под воїла ся до 28 тис. до ларів. Од нак аме -
ри канські фірми, які повідом ля ють про
кібе ра та ки, різко підско чи ли за ос танній
рік (+7%), а кількість атак вартістю 25 тис.
до ларів або біль ше та кож зрос ла з 34% до
40%. 62% рес пон дентів по год жу ють ся, що
їхній бізнес був більш ураз ли вим до ата -

ки че рез те, що співробітни ки пра цю ють
вдо ма. Цей по каз ник зріс до 69% у ком -
паніях, у яких пра цює по над 250 осіб.
Крім то го, у звіті заз на че но, що
COVID
19 та кож зму сив ком панії ви ко -
рис то ву ва ти "хмарні" тех но логії, що
приз ве ло до знач но го стриб ка атак че рез
хмарні сер ве ри.

Між тим, се редні вит ра ти на кібер -
без пе ку на ком панію та кож зрос ли на
60% за ми ну лий рік до 5,3 мільйо на до -
ларів; зрос тан ня на 250% з 2019 ро ку.

Влас ни ки бізне су вит ра ча ти муть ро -
ки на роз ви ток та інвес ту ван ня в свій
бізнес, але од на кібе ра та ка мо же пе рет -
во ри ти те, що во ни по бу ду ва ли, до фінан -
со вої руїни. Заг ро за неп ла то сп ро мож -
ності для ба гать ох є цілком ре аль ною,
вра хо ву ю чи зрос тан ня вар тості ата ки –
се ред ня вартість ата ки різко зрос ла май -
же на тре ти ну до тро хи мен ше 17 тис. до -
ларів, а для де я ких із найбільш пост раж -
да лих підприємств вит ра ти пе ре ви щи ли
5 мільйонів до ларів.

Відда ле на ро бо та не зни кає і впли ну -
ла на кількість кібе ра так, оскіль ки
кіберз ло чинці от ри му ють дос туп че рез
хмарні сер ве ри, то му ду же важ ли во, щоб
підприємства вжи ли не обхідних за ходів,
щоб за хис ти ти се бе від склад ності та
швид кості кібе ра так. Зок ре ма, успіх,
який кіберз ло чинці про дов жу ють ви ко -
рис то ву ва ти у сис темі зло му фішин гові
елект ронні лис ти, оз на чає, що од ним із
найе фек тивніших за собів за хис ту, які
мо же ма ти бізнес, є про дов жен ня підви -
щен ня обізна ності пер со на лу про
кібер
ри зи ки.
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З по чат ку 2020 ро ку зрос тан ня та -
рифів в кіберстра ху ванні прис ко рю ва ло -
ся, збіль шив шись більш ніж на 100% нап -
рикінці 4 квар та лу 2021 ро ку. Аналіти ки
очіку ють, що ці умо ви збе ре жуть ся при -
наймні в першій по ло вині 2022 ро ку че рез
змен шен ня стра хо вої місткості.

При бут ковість га лузі пок ра щи ла ся в
порівнянні з 2021
2020 рр, а підви щен ня
цін має спри я ти знач но му пок ра щен ню
ко ефіцієнтів збитків у 2022 році та далі.

Крім то го, аналіти ки та кож до да ли, що
спеціалізо ва на стра хо ва ком панія Beazley
має найбіль шу част ку на рин ку
кіберстра ху ван ня в усь о му світі, близь ко
18% від за галь ної су ми премій. Beazley не
розк ри ває кіберп ри бут ковість, од нак нор -
ма тивні дані свідчать про за галь не
співвідно шен ня ~70% у 2020 році в її
кібер
бізнесі в США, що на ба га то біль ше,
ніж прог но зи ком панії що до ~90% COR на
рівні гру пи на 2022 рік.

Стра хо ви ку вда ло ся уник ну ти біль -
шості ве ли ких втрат у кібер за хисті з кіль -
кох при чин, се ред яких на явність міцних і
стійких до го ворів про пе ре ст ра ху ван ня,
кра щий вибір ри зиків і зо се ред женість на
бізнесі ма ло го та се реднь о го бізне су.

Крім то го, німець кий гігант пе ре ст -
ра ху ван ня Munich Re збіль шив свої
кіберп ремії на 43% CAGR (2017
2021
рр), пе ре вер шив ши ри нок, з амбіцією
от ри ма ти част ку 10% рин ку в дов го ст -
ро ковій перс пек тиві. Кібер ри зи ки є
стра тегічною опо рою Munich Re, і ком -
панія, схо же, по чу ваєть ся більш ком -
фо рт но в ць о му класі, ніж де які її кон -
ку рен ти з пе ре ст ра ху ван ня.

Сь о годні існу ють дві ос новні проб -
ле ми для ком паній, які ство рю ють
кіберстра ху ван ня, пер шою з яких є об -
ме жені дані та відсутність досвіду
серйоз них збитків. Що сто суєть ся
кіберстра ху ван ня, то клас роз роб -

ляєть ся на ба га то раніше, а це оз на чає,
що дані про пре тензії ду же об ме жені, а
ланд шафт заг роз, ймовірно, бу де ру -
ха ти ся на ба га то швид ше, ніж у біль -
шості інших видів бізне су.

Ті ком панії, які зна хо дять ся в аван -
гарді кіберінно вацій, вклю ча ю чи
Beazley і Munich Re, найк ра ще підхо -
дять для бо роть би з но ви ми заг ро за ми,
оскіль ки обидві ком панії ма ють роз ви -
нені мож ли вості уп равління ри зи ка ми
та моніто рин гу, що в кінце во му підсум -
ку по вин но до по мог ти їм уни ка ти но -
вих ри зиків, що роз ви ва ють ся.

Дру га проб ле ма роз ви ваєть ся нав -
ко ло сис тем но го ри зи ку або ри зи ку аг -
ре гації. Гло баль на взаємо пов’язаність
сис тем мо же доз во ли ти одній події ма -
ти гло баль ний вплив, то му ду же важ ко
оціни ти, наскіль ки до ро гою мо же бу ти
сис тем на подія або ве ли ка втра та для
га лузі.  

Ñòðàõîâèêè êîíñòàòóþòü çðîñòàííÿ ÷àñòîòè
ê³áåðàòàê â ñâ³ò³ íà 12%

Згідно зі звітом Hiscox Cyber Readiness Report, 20% компаній у
восьми країнах заявили, що кібератака зробила їх неплато -
спроможними, що на 24% більше, ніж у звіті минулого року.
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Зіткнув шись із зрос тан ням ри зиків,
вик ли ка ним інфляцією, а та кож збіль -
шен ням час то ти вто рин них ри зиків, ба га -
то стра хо виків роз по ча ли про дов жен ня
до го ворів, праг ну чи прид ба ти вищі ліміти
пе ре ст ра ху ван ня.

Для по купців пе ре ст ра ху ван ня та
рет ро цесії інфляція приз ве ла до зрос тан -
ня ри зи ку для всіх ліній май на в се ре дині
ро ку, що є важ ли ви ми да та ми по нов лен -
ня пе ре ст ра ху ван ня май на в усь о му світі,
особ ли во для ри зиків ка та ст роф у США,
які в цю по ру ро ку пе ре ва жа ють у проб -
лемній Фло риді.

Зрос тан ня ри зи ку за різни ми ви да ми
діяль ності приз ве ло до зрос тан ня по пи ту
на пе ре ст ра ху ван ня. За оцінка ми Aon,
стра хо ви ки ви ма га ли до дат ко во го ліміту
пе ре ст ра ху ван ня під час онов лен ня до го -
ворів у червні та липні, що знач ною мірою
є відоб ра жен ням ви щих інфляційних
очіку вань.

Ре альність та ка, що інфляційний
тиск про дов жу ва ти меть ся, і в

поєднанні з несп ри ят ли вим впли вом
нес табіль ності фінан со во го рин ку як
на при бут ковість інвес тицій, так і на
над ли шок, Aon очікує, що прог ра ми
не ру хо мості заз на ють де далі біль шо го
тис ку в другій по ло вині ро ку.

По ряд з інфляцією, не що дав ня тен -
денція ак тив ності збитків від ка та ст роф
ви ще се реднь о го та кож підви щи ла по пит
на за хист. Од нак зрос тан ня по пи ту відбу -
ваєть ся внаслідок то го, що ба га то пе ре ст -
ра хо виків про дов жу ють ско ро чу ва ти ри -
зи ки ка та ст роф, особ ли во в та ких піко -
вих зо нах, як Фло ри да, що оз на ча ло, що
де які ма ло капіталізо вані місцеві стра хо -
ви ки зіткну ли ся зі знач ни ми проб ле ма ми
з та ри фа ми та пе ре ст ра хо вою місткістю.

Нез ва жа ю чи на те, що це був яв но
склад ний се зон по нов лень, Aon заз на чає,
що стра хо ви ки змог ли до сяг ти не обхідно -
го ліміту за ра ху нок ди фе ренціації порт -
фе ля, більш гнуч ких умов і за до по мо гою
дос ту пу до пов но го об ся гу рин ку, вклю -
ча ю чи аль тер на тив ний капітал.

Ñòðàõîâèêè ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ ë³ì³ò³â
ïåðåñòðàõóâàííÿ $5 ìëðä íà ïîêðèòòÿ ðèçèê³â
Страховикам не вистачає лімітів під час пролонгацій
договорів перестрахування в середині 2022 року,
дефіцит складав понад 5 мільярдів доларів, головним
чином через високі інфляційні очікування, а також
підвищені збитки від вторинного ризику, повідомляє
брокер Aon.



Аналіти ки стве рд жу ють, що пе ре ст -
ра хо ви ки по винні мен ше прий ма ти ри -
зиків на пе ре ст ра ху ван ня май но вих ри -
зиків, щоб мак симізу ва ти при бу ток, нез -
ва жа ю чи на при ваб ливі рин кові та ри фи.
Чо му так ба га то пе ре ст ра хо вих ком паній
вирішу ють змен ши ти свою схильність до
нес табіль них ри зиків ка та ст роф у той час,
ко ли та кий бізнес обіцяє ду же ви со ку при -
бут ковість?

Див ля чись на те, які пе ре ст ра хо ви ки
виріши ли змен ши ти порт фель ри зиків, це
в ос нов но му ком панії з ве ли ким досвідом -
та дов го ст ро ко вою стра тегією на рин ку.

«За раз ми не ба чи мо на рин ку но вих
IPO, які праг ну ли б по ка за ти своїм інвес -
то рам по каз ни ки зрос тан ня», – заз на ча -
ють аналіти ки. «Це більш зріла і досвідче -
на гру па, во ни бу дуть відда ва ти пе ре ва гу
довгій грі, скіль ки змо жуть».

Крім то го, у звіті заз на чаєть ся, що
міжна родні ан дер рай те ри за раз на ба га то
більш ди вер сифіко вані, ніж во ни бу ли в
ми ну ло му, а це оз на чає, що тра диційно
орієнто вані на за хист ри зиків ка та ст роф
пе ре ст ра хо ви ки, такі як Arch, RenRe,
Everest і Axis, мо жуть роз поділя ти
капітал на стра хові або пе ре ст ра хові ком -
панії, а та кож між різні спеціаль ності пе -
ре ст ра ху ван ня та ким чи ном, що во ни не
мог ли зро би ти раніше. Є за не по коєння

що до то го, як жорстке рин ко ве ціно ут во -
рен ня мо же впли ну ти на дос туп де я ких
стра хо вих ком паній до пе ре ст ра ху ван ня.
На дум ку аналітиків, дос туп до пе ре ст ра -
ху валь но го капіта лу мо же впли ну ти на
адек ватність цін та ре зуль та ти ан дер рай -
тин гу. Goldman Sachs ка жуть, що пе ре ст -
ра хо ва га лузь за раз зна хо дить ся в най -
важчій час тині рин ко во го цик лу, який має
три ва ти в нас туп но му році. «Хо ча пер вин -
ний цикл стра ху ван ня, ймовірно, поч не
помірно зміню ва ти ся, пе ре ст ра хо вий за -
хист при род них ка та ст роф про дов жить
до рож ча ти, ми пе рейш ли від рин ку, що

за гар туєть ся, до жорстко го рин ку, а зміна
кліма ту та інфляція мо жуть підтри му ва -
ти цей жорсткий ри нок про тя гом кіль кох
років».

Аналіти ки, які дис ку ту ва ли із стра хо -
ви ми ком паніями, виз на чи ли, що жорстке
рин ко ве ціно ут во рен ня мо же впли ну ти на
інфляцію, капітал і пе ре ст ра ху ван ня. «За -
га лом ши ро ка гру па ком паній про дов жує
ма ти дос туп до пе ре ст ра ху ван ня для
фінан су ван ня при бут ко во го зрос тан ня.
Хо ча на вартість пе ре ст ра ху ван ня впли -
ває ри нок жорстко го стра ху ван ня та
інфляційний вплив у де я ких нап рям ках». 

Äîñë³äæåííÿ

Є за не по коєння що до то го, як жорстке
рин ко ве ціно ут во рен ня мо же впли ну ти на
дос туп де я ких стра хо вих ком паній до пе ре -
ст ра ху ван ня. На дум ку аналітиків, дос туп
до пе ре ст ра ху валь но го капіта лу мо же
впли ну ти на адек ватність цін та ре зуль та ти
ан дер рай тин гу.

Goldman Sachs ка жуть, що га лузь за -
раз зна хо дить ся в най важчій час тині рин -
ко во го цик лу, який має три ва ти в нас туп но -
му році. «Хо ча пер вин ний цикл стра ху ван -
ня, ймовірно, поч не помірно зміню ва ти ся,
пе ре ст ра хо вий за хист при род них ка та ст -
роф про дов жить до рож ча ти, ми пе рейш ли
від рин ку, що за гар туєть ся, до жорстко го
рин ку, а зміна кліма ту та інфляція мо жуть
підтри му ва ти цей жорсткий ри нок про тя -
гом кіль кох років».

Аналіти ки Goldman Sachs, які дис ку ту -
ва ли із стра хо ви ми ком паніями, виз на чи ли,
що жорстке рин ко ве ціно ут во рен ня мо же
впли ну ти на інфляцію, капітал і пе ре ст ра -
ху ван ня. «За га лом ши ро ка гру па ком паній
про дов жує ма ти дос туп до пе ре ст ра ху ван -
ня для фінан су ван ня при бут ко во го зрос -
тан ня. Хо ча на вартість пе ре ст ра ху ван ня
впли ває ри нок жорстко го стра ху ван ня та
інфляційний вплив у де я ких нап рям ках».

Що сто суєть ся інфляції, Goldman Sachs
ка жуть, що, хо ча існує біль ший пря мий
вплив на бізнес, спря мо ва ний на пош код -

жен ня май на, як
от стра ху ван ня жит ла та
ав то мобілів, йо го вне сок у жорсткіші умо ви
ціно ут во рен ня в пе ре ст ра ху ванні має
наслідки для різно манітних ком паній.

Вартість капіта лу на дер жав них рин -
ках різко зміни ла ся для га лузі, і на ша
інтерп ре тація по ля гає в то му, що при ват -
ний рин ко вий капітал та кож став до рож -
чим. В ре зуль таті ми зна хо ди мо ком панії,
які відда ють пе ре ва гу струк турі MGA (ге -
не раль них агенцій) та іншим аль тер на ти -
вам, щоб об ме жи ти об сяг капіта лу, який
вкла даєть ся в бізнес у по точ них умо вах.

Пе редісторія ць о го по ля гає в то му, що
стра хові тех но логічні ком панії пок ла да ли ся
на пе ре ст ра хо виків для стра ху ван ня своїх
ри зиків або пра цю ва ли як MGA і ма ли
капітал, ви ко рис то ву ю чи пе ре ст ра ху ван ня
на сер верній час тині. У той же час стра хові
ком панії не бу ли при бут ко ви ми і мо жуть
ма ти проб ле ми, оскіль ки во ни за ле жа ли від
вен чур но го фінан су ван ня. Де які ка жуть,
що це приз ве ло до си ту ації, ко ли ба гать ом
мо же бу ти важ ко знай ти по даль ше фінан -
су ван ня.

Пи тан ня по ля гає в то му, чи мо же це чи -
ни ти тиск на де які бізнес
мо делі стра хо вих
тех но логій, мож ли во, навіть до то го, що зро -
бить їх менш життєздат ни ми, як що та ри -
фи пе ре ст ра ху ван ня знач но підви щать ся.
Якість бу де ма ти справжнє зна чен ня з точ -

ки зо ру ре зуль татів ан дер рай тин гу, їхнь о го
дос ту пу до бізне су, яко го хо чуть пе ре ст ра -
хо ви ки, та зрос тан ня.

Дех то мо же ска за ти, що для ком паній,
які ма ють надійний дос туп до пе ре ст ра ху -
ван ня і стабіль но при бут кові, за ли ша ти ся
MGA є хо ро шою мож ливістю, оскіль ки
дер жавні інвес то ри те пер біль ше знайомі зі
струк ту ра ми MGA та інши ми струк ту ра -
ми.

Вплив кібе ра так спос терігаєть ся в
різних регіонах, і ціна про дук ту розг ля -
даєть ся як пріори тет. Ком панії в га лузі
розділя ють ся що до то го, чи є кібер не без -
печ ний ри зик, але ми ба чи мо, що ком панії
вкла да ють віднос но значні кош ти, щоб виз -
на чи ти найк ра щий підхід до кіберстра ху -
ван ня.

Ви мо ги до капіта лу, що вип ли ва ють із
пла то сп ро мож ності II, за сло ва ми Goldman
Sachs, спо ну ка ли ком панії біль ше зо се ре -
ди ти ся на підви щенні ефек тив ності капіта -
лу та при бут ко вості. Біль ше то го, зі зміною
пра вил пла то сп ро мож ностіу Ве ли коб ри -
танії ком паніям бу де доз во ле но біль ше
гнуч ко інвес ту ва ти в при ватні ак ти ви. Ком -
панії у Бри танії з оп тимізмом див лять ся на
ри нок ануїте ту ма со вих за купівель (BPA) і
очіку ють, що по точ не мак ро се ре до ви ще
діяти ме як по пут ний вітер для зни жен ня
ри зиків у кор по ра тив но му ба лансі. 

ßê æîðñòêèé ðèíîê ìîæå âïëèíóòè íà äîñòóï ñòðàõîâèê³â äî ïåðåñòðàõóâàííÿ?
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Найбіль ше зрос тан ня премії відбу ло -
ся у світо вих пе ре ст ра хо виків, а та кож
ком паній Північної Аме ри ки та Бер -
мудсь ких ост ровів. Од нак зни жен ня
ринків акцій спри я ло падінню рен та бель -
ності капіта лу з 14% до 9% у період з 1
квар та лу 2021 ро ку по 1 квар тал 2022 ро -
ку. Нез ва жа ю чи на ви сокі ре зуль та ти
діяль ності, акціонер ний капітал в опи та -
них ком паніях знач но ско ро тив ся че рез
вплив підви щен ня про це нт них ста вок,
що спри чи няє падіння вар тості порт -
фелів облігацій та акції.

Хо ча зрос тан ня премії бу ло по зи тив -
ним, не обхідно «уваж но спос теріга ти» в

га лузі за інфляцією. «Збіль шен ня еко -
номічної інфляції та очіку ван ня, що ця
тен денція три ва ти ме, ство ри ли біль ше
не виз на че ності що до кінце вих збитків,
які бу дуть по не сені для вре гу лю ван ня
пре тензій. Ці фак то ри, а та кож вплив
стабіль но низь ких про це нт них ста вок на
чис тий інвес тиційний при бу ток приз ве -
ли до підви щен ня ста вок».

Ком панії підви щу ють та ри фи чет -
вер тий рік поспіль. Де які відзна чи ли, що
во ни ре тель но сте жать за тен денціями в
ціно ут во ренні та інфляції і ко ри гу ють
зрос тан ня премій, як що це не обхідно для
підтрим ки при бут ко вості.

Ре зуль та ти ан дер рай тин гу бу ли
«надз ви чай но силь ни ми» у всій га лузі із
се реднім комбіно ва ним ко ефіцієнтом для
пе ре ст ра хо виків, які во на відсте жу ва ла,
ста но вив 94% у пер шо му квар талі 2022
ро ку в порівнянні з 96% у по пе реднь о му
році.

Як і раніше, силь ним фак то ром є
російсь ка аг ресія про ти Ук раїни. Че рез
вторг нен ня на авіаційно му рин ку зно ву
ви ник ла не виз на ченість. «Хо ча це не є
істот ним чин ни ком за галь них ре зуль -
татів пер шо го квар та лу, де які пе ре ст ра -
хо ви ки ство ри ли ре зер ви для відшко ду -
ван ня збитків, пов’яза них із війною в Ук -
раїні. Забіга ю чи на пе ред, ми про дов жу -
ва ти ме мо відсте жу ва ти ці чин ни ки,
оскіль ки по я ва пре тензій ста не більш
зро зумілою. Однією з найбіль ших проб -
лем у нас тупні три квар та ли є про дов -
жен ня зрос тан ня соціаль ної інфляції че -
рез її вплив на вит ра ти і тен денції ко -
ефіцієнта збитків, особ ли во в сек то рах
пе ре ст ра ху ван ня ри зиків відповідаль -
ності».

Gallagher Re повідомляє, що в першому кварталі 2022
року зростання премій перестраховиків залишалося
високим, досягнувши 11%. Цього результату частково
досягнуто завдяки сильному андерайтингу для
комерційних напрямків та перестрахування.

Ñâ³òîâèé ðèíîê ïåðåñòðàõóâàííÿ â 1 êâàðòàë³
2022 ðîêó ïîêàçàâ çðîñòàííÿ ïðåì³¿ íà 11%
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Згідно з оцінкою Aon,  за перші
шість місяців 2021 ро ку тра диційний
влас ний капітал зріс на 7 міль ярдів
до ларів до 563 міль ярдів до ларів зав -
дя ки не роз поділе но му при бут ку.

Усе це ста ло ся після но вин у січні
2021 ро ку про те, що капітал пе ре ст -
ра хо виків відно вив ся до сво го мак си -
му му до пан демії в 625 міль ярдів до -
ларів до кінця треть о го квар та лу 2020
ро ку, чо му спри я ло про дов жен ня
віднов лен ня рин ку капіта лу та збіль -
шен ня капіта лу.

Нап рикінці треть о го квар та лу 2020
ро ку капітал тра диційно го пе ре ст ра -
ху ван ня до сяг но во го мак си му му в 533
міль яр ди до ларів (зрос тан ня на 0,6%
порівня но з 530 міль яр да ми до ларів,
за яв ле ни ми нап рикінці 2019 ро ку). Це
бу ло зу мов ле но го лов ним чи ном не ре -
алізо ва ни ми збит ка ми за облігаціями,
пов’яза ни ми зі зрос тан ням про це нт -
них ста вок.

Крім то го, влас ний капітал тра -
диційних пе ре ст ра хо виків ско ро тив ся
приб лиз но на п’ять відсотків до 548
міль ярдів до ларів на 31 бе рез ня 2022
ро ку. Во на та кож за я ви ла, що ре зуль -

та ти ан дер рай тин гу бу ли підірвані
нес табільністю на фінан со вих рин ках,
част ко во пов’яза ною з вторг нен ням
Росії в Ук раїну. Про центні став ки
зрос ли, щоб про тис то я ти зрос та ю чо му
інфляційно му тис ку, що приз ве ло до
не ре алізо ва них збитків за порт фе ля -
ми облігацій, тоді як слабкі фон дові

рин ки відоб ра жа ли погіршен ня еко -
номічних перс пек тив.

Капітал га лузі ско ро тив ся в пер -
шо му квар талі 2022 ро ку, го лов ним
чи ном че рез не ре алізо вані збит ки за
облігаціями, пов’язані зі зрос тан ням
про це нт них ста вок. За галь ний капітал
пе ре ст ра хо виків ста но вив 645 міль -
ярдів до ларів на 31 бе рез ня, що на 30
міль ярдів до ларів мен ше, ніж на
кінець 2021 ро ку.

Од нак аль тер на тив ний капітал
зріс до 97 міль ярдів до ларів, оскіль ки
інвес то ри виз на ли цінність ди вер -
сифікації та збіль ши ли мар жу на тлі
нес покійних фінан со вих ринків.

Ãëîáàëüíèé êàï³òàë ïåðåñòðàõîâèê³â â 1 êâàðòàë³
2022 ñêîðîòèâñÿ äî $660 ìëðä
Глобальний капітал перестраховиків скоротився на 30
мільярдів доларів з кінця 2021 року до кінця першого кварталу
2022 року. Станом на 30 червня 2021 року капітал становив 660
мільярдів доларів після зростання як традиційного, так і
альтернативного капіталу. 
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Стра хо вий сек тор ви ко рис тав пан -
демію як ка таліза тор для прис ко рен ня
ши ро ко го циф ро во го по ряд ку ден но го
та ви ко рис тан ня не доліків рин ку для
ви ко рис тан ня безлічі мож ли вос тей. Ці
зміни відбу ва ють ся настіль ки швид ко,
що стра хо ва га лузь сь о годні де мо н -
струє ви щу зрілість в аналітиці да них,
ніж де які інші га лузі. Це ро зуміння є
од ним із клю чо вих вис новків не що дав -
но за мов ле но го гло баль но го аналітич -
но го досліджен ня, про ве де но го
Forrester Consulting.

Прог рес сек то ру в аналітиці да них
не є нес подіван кою. Стра хові ком панії
об роб ля ють ве ли чезні об ся ги да них на
кож но му етапі життєво го цик лу влас -
ни ка стра хо во го полісу, по чи на ю чи від
по чат ко вої за яв ки і закінчу ю чи вре гу -
лю ван ням пре тензій. З ог ля ду на те, що

дані над хо дять у струк ту ро ваній,
напівструк ту ро ваній і нест рук ту ро -
ваній фор мах, для стра хо вих ком паній
важ ли во інвес ту ва ти в комп лексні
рішен ня для уп равління да ни ми, які
охоп лю ють мож ли вості прийо му,
інтег рації, зберіган ня та аналіти ки да -
них.

Стра хо ви ки за раз ак тивізу ють свої
зу сил ля, щоб от ри ма ти зна чу щу та
прак тич ну інфор мацію з да них і, як ре -
зуль тат, ство рю ють надійну ос но ву
для сис тем і про цесів із підтрим кою
штуч но го інте лек ту. McKinsey оцінює
по тенційну річну цінність штуч но го
інте лек ту для стра ху ван ня в 1,1
трильйо на до ларів.

Досліджен ня Forrester підкрес лює,
що стра хові ком панії відда ють пе ре ва -
гу роз гор тан ню тех но логій штуч но го

інте лек ту в текс товій аналітиці, роз -
ши ре них плат фор мах бізнес
аналіти -
ки та аналітиці мов лен ня.

Однією з клю чо вих сфер бізне су,
яка мо же от ри ма ти ве ли чез ну ко ристь
від аналізу да них і штуч но го інте лек ту,
є взаємодія з клієнта ми, особ ли во під
час розг ля ду пре тензій. Оскіль ки
підприємства праг нуть за лу ча ти но вих
клієнтів і ут ри му ва ти існу ю чих, во ни
мо жуть ви ко рис то ву ва ти об’єдна ну
си лу тех но логій, щоб пок ра щи ти шлях
клієнтів шля хом пок ра щен ня досвіду в
кожній точці взаємодії.

Штуч ний інте лект має здатність
роз ши рю ва ти циф рові кор до ни для
пос та чаль ників стра хо вих пос луг, а та -
кож пе ред ба ча ти й за хи ща ти від мож -
ли вих збоїв про цесів, тим са мим знач -
но зни жу ю чи ри зик не за до во ле них
клієнтів. Прог ре сивні ком панії все
частіше праг нуть зас то су ва ти ба га то -
ка нальні ІоT із підтрим кою штуч но го
інте лек ту в поєднанні з пря мою об роб -
кою, щоб швид ко й ефек тив но ре а гу ва -

Зараз страхові компанії активно впроваджують цифрові
рішення, щоб подолати десятиліття інерції в модернізації свого
бізнесу.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿
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ти на стра хові пре тензії.
Ця стра тегія спо ну кає ці ком панії

співпра цю ва ти з парт не ра ми, які мо -
жуть до по мог ти ство ри ти інте лек ту -
альні прямі рішен ня E2E, ви ко рис то ву -
ю чи власні сис те ми та дані сто ронніх
роз роб ників для ство рен ня інтуїтив но
зро зумілих ал го ритмів, які за без пе чу -
ють пов не за ну рен ня в ро бо ту клієнта.

Ціно ут во рен ня — ще од на клю чо ва
сфе ра, де аналіти ка да них і штуч ний
інте лект мо жуть ма ти вирішаль ний
вплив. Ви ко рис то ву ю чи до дат кові тех -
но логії, стра хо ви ки мо жуть ге не ру ва ти
пиль ний "ог ляд" клієнта та ефек -
тивніше профілю ва ти ри зи ки на ос нові
серйоз ності та час то ти. Цей тип рішен -

ня не тіль ки доз во лить стра хо ви кам
точ но оціню ва ти до го во ри стра ху ван -
ня, але й з ча сом ство рю ва ти при бут ко -
вий порт фель опе рацій, що пок ра щує
су купні опе раційні по каз ни ки.

Не мож на не поміти ти життєво
важ ли ву роль штуч но го інте лек ту в
про тидії шах рай ству. З ог ля ду на те,
що досвідчені шах раї постійно ниш по -
рять, стра хо ви ки мо жуть ви ко рис то ву -
ва ти штуч ний інте лект для по бу до ви
прог ноз них мо де лей оцінки шах рай -
ства.

Ці мо делі в поєднанні з розвідкою
про нові тен денції шах рай ства мо жуть
до по мог ти ком паніям ефек тивніше бо -
ро ти ся з шах рай ством.

З шир шої точ ки зо ру, ефек тив не
впро вад жен ня аналіти ки да них і штуч -
но го інте лек ту бу де клю чо вим фак то -
ром для то го, щоб стра хо ви ки мог ли
підго ту ва ти ся до май бутнь о го сво го
бізне су та от ри ма ти стійкі пе ре ва ги в
епо ху циф ро вих тех но логій.

Важ ли во, що ко ли стра хо ви ки та
іншур те хи про су ва ють ся впе ред на
шля ху до інте лек ту аль ної ав то ма ти -
зації, во ни не по винні ви пус ка ти з ува -
ги людсь кий фак тор. Аналіти ки пе ред -
ба чаєють, що під час нас туп ної хвилі
транс фор мації, ке ро ва ної да ни ми, ак -
цент бу де зміще но зі штуч но го інте лек -
ту на роз ши ре ний інте лект. 
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Fitch очікує, що ви мо ги що до стра -
хо вих по зовів, не пов'язані зі стра -
ху ван ням жит тя, про дов жать
нор малізу ва ти ся після тис ку,
вик ли ка но го пан демією, хо -
ча вит ра ти в да ний час
зрос та ють ра зом з
інфляцією, яка ви яв -
ляєть ся ви щою і
стійкішою, ніж по пе -
редні очіку ван ня.

Але ри зи кові стра -
хо ви ки мо жуть по -
м'як  ши ти де я кий
інфляційний тиск за
ра ху нок поєднан ня пе -
ре оцінки та інвес тиційних
до ходів у міру зрос тан ня
про це нт них ста вок.

Що сто суєть ся сек то ра стра -
ху ван ня жит тя, очікуєть ся, що гло -
баль не по си лен ня гро шо во
кре дит ної
політи ки та вищі відсот кові став ки пос -
лаб лять давній тиск на до хо ди та спре -
ди стра хо виків жит тя, нез ва жа ю чи на
пов'яза не з цим зни жен ня вар тості
інвес тицій на рин ку інвес тицій з фіксо -
ва ним до хо дом та за галь не по си лен ня
во ла тиль ності фінан со во го рин ку.

Го во ря чи конк рет но про пе ре ст ра -
ху ван ня, аналіти ки по пе ред жа ють, що
ри зи ки, пов'язані зі зрос тан ням
інфляції ви мог, во ла тильністю фінан -
со во го рин ку та ви щи ми ви мо га ми про

стихійні ли ха, зрос та ють че рез ви со ку
еко номічну інфляцію, част ко во по си -
ле ну війну в Ук раїні, по си лен ня мо не -
тар ної політи ки цент раль них банків.

Про те аналіти ки та кож за пев ни ли,
що капіталізація ду же силь на і має
про дов жу ва ти пок ра щу ва ти ся, прок -
ла да ю чи шлях для ре патріації капіта -
лу, тоді як підви щен ня про це нт них

ста вок бу де по зи тив ним для інвес -
тиційно го до хо ду, а ан дер рай тинг

за ли шаєть ся дис ципліно ва ним,
підтри му ю чи мар жу за ра ху -

нок знач но го збіль шен ня ста -
вок премій.

Ана логічно, на лон -
донсь ко му рин ку Fitch ба -
чить проб ле ми, пов'язані з
прис ко ре ною інфляцією
ви мог, ос лаб лен ням ди -
наміки ціно ут во рен ня та

підви ще ною во ла тильністю
фінан со во го рин ку. Тут та ри -

фи відоб ра жа ти муть де які
інфляційні очіку ван ня, але

масш та би пок ра щен ня цін,
ймовірно, бу дуть ниж чи ми, ніж у

2021 році.
Рей тин го ве аген т ство не очікує

знач но го погіршен ня капіталізації, яка
за ли шаєть ся ду же ви со кою на лон -
донсь ко му рин ку, і та кож вка зує на зу -
сил ля Lloyds з уп равління ефек -
тивністю, які, за прог но за ми, про дов -
жать по зи тив но впли ва ти на ре зуль та -
ти ан дер рай тин гу на рин ку.

Fitch Ratings íàäàâ íåéòðàëüí³ ïðîãíîçè 
äëÿ ñòðàõîâèõ ñåêòîð³â òà ðåã³îí³â
Середньострокові нейтральні прогнози Fitch Ratings для
переважної більшості страхових секторів та регіонів
відображають стабільні фундаментальні показники на більшості
ринків, незважаючи на загалом непросту економічну ситуацію.
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Біль ше тре ти ни (36,5%) орен до -
давців сти ка ють ся з проб ле ма ми, ко ли
зда ють своє жит ло. Най частіше йдеть -
ся про не ве ликі ре монтні ро бо ти (43%),
але іноді меш канці зав да ють знач ної
шко ди влас ності. Май же чверть рес -
пон дентів (23%) до ве ло ся зміню ва ти
сан техніку, меблі чи по бу то ву техніку,
а кож но му дев'ято му (11%) – ро би ти
капіталь ний ре монт.

За га лом ре монтні ро бо ти після ви -
се лен ня меш канців до ве ло ся по чи на ти
37% опи та них. За подіян ня ма теріаль -
них збитків і не обхідність ре мон ту
посіли третє місце се ред най по ши -
реніших пре тензій орен до давців до
орен дарів.

Так чи інак ше, але стра хові ком -
панії, як пра ви ло, не пок ри ва ють шко -
ду, зав да ну меб лям або оз доб лен ню
квар ти ри чи бу дин ку, що здаєть ся. Але
при ць о му стра хо ви ки підкрес лю ють
важ ливість фінан со во го за хис ту не ру -
хо мості, що здаєть ся — оскіль ки

відповідальність за все, що з нею відбу -
ваєть ся, не се влас ник.

Орен дарі, які за роб ля ють зда ван -
ням сво го жит ла в орен ду, ду же рідко
ду ма ють про ри зи ки. Ба га то хто сприй -
має це як лег кий спосіб за робітку. Але
без тур ботність у та ко му пи танні мо же
приз вес ти до неп риємних наслідків,
як що наслідком безвідповідаль ності
орен да ря бу де зби ток сусідам — нап -
рик лад, за топ лен ня чи по же жа, ка -
жуть стра хо ви ки. Такі збит ки мо жуть
бу ти ду же знач ни ми і пе рек ри ти
будь
яку ви го ду від здачі жит ла. У
орен дарів, яких не тур бує стан квар ти -
ри, на ба га то вищі ри зи ки і те, що
серйоз но пост раж дає са ма квар ти ра,
що здаєть ся — внаслідок по жежі,
аварії інже нер них сис тем то що.

Як по ка за ло досліджен ня, су путні ри -
зи ки при здачі не ру хо мості в орен ду орен -
дарі пе ред ба ча ють рідко. 74% опи та них
за я ви ли, що не стра ху ва ли жит ло пе ред
зда ван ням. З них по над 40% не зро би ли

ць о го, бо не зна ли про відповідну пос лу гу.
Чверть опи та них виз на ли зай вою про це -
ду ру, бо довіря ють своїм орен да рям, 17% 

знех ту ва ли стра хов кою, бо зда ва ли без
до го во ру, а 16% виріши ли за о ща ди ти на
купівлі поліса.

Най частішою пре тензією ви я ви ла -
ся зат рим ка оп ла ти – з та кою проб ле -
мою зіткну ли ся май же дві тре ти ни
опи та них. Час то не ру хомість ут ри -
муєть ся орен да ря ми в не на леж но му
стані 
 57% влас ників роз повіли, що у
квар тирі, що здаєть ся, бу ло бруд но.
31% рес пон дентів зіткну ли ся з тим, що
меш канці не оп ла чу ють ЖКП за
лічиль ни ка ми, 21% – з по ру шен ням
інших умов до го во ру. Нап рик лад,
орен дарі таємно за во ди ли тва рин та
за се ля ли ся у більшій кіль кості, ніж бу -
ло пе ред ба че но до мов ле нос тя ми.

Дум ка орен до давців про меш канців
суттєво роз хо дить ся з тим, що орен -
дарі ду ма ють про се бе. Аб со лют на
більшість квар ти рантів, що ви най ма -
ють (95%), пе ре ко нані, що во ни дбай ли -
во став лять ся до чу жо го май на. 85%
стве рд жу ють, що ут ри му ють жит ло в
чис тоті та при не обхідності роб лять
дрібний ре монт. Ли ше 9% вка за ли, що
їх не тур бує стан квар ти ри, що орен -
дуєть ся, з тієї при чи ни, що це не їхнє
жит ло.

Житло, з якого нещодавно виїхали орендарі, у 37% випадків
потребує ремонту, з'ясували страховики під час опитування.
При цьому лише кожен десятий орендар у ході дослідження
визнав, що не дбає про стан квартири, яка знімається.



Зок ре ма, стра хо ви ки май на та від не -
щас них ви падків (P&C) зіткнуть ся з біль -
ши ми вит ра та ми на відшко ду ван ня
збитків че рез інфляцію, хо ча во ни мо -
жуть бу ти ком пен со вані пев ним підви -
щен ням стра хо вих та рифів.

У той же час вимірю ва не підви щен ня
про це нт них ста вок по вин но збіль ши ти
інвес тиційний дохід стра хо виків P&C,
який стри му ва ли над низькі став ки про -

тя гом ос тан нь о го де ся тиліття.
Moody's до да ли, що з точ ки зо ру еко -

номічно го капіта лу підви щен ня та рифів є
по зи тив ним для всіх стра хо виків, особ ли -
во для тих, чиї ви мо ги що до пла то сп ро -
мож ності чут ливі до зміни ста вок.

Од нак стійка ви ща інфляція та кож
мо же ство ри ти біль ший тиск як для P&C,
так і для стра хо виків жит тя, стве рд жу -
ють аналіти ки, що мо же приз вес ти до

серйоз но го погіршен ня комбіно ва но го ко -
ефіцієнта P&C сек то ра EMEA.

Ви со ка інфляція мо же уповіль ни ти
еко номічне зрос тан ня або навіть спро во -
ку ва ти спад, пригнічу ю чи по пит на ба га то
видів стра ху ван ня та підви щу ю чи ри зик
різко го підви щен ня про це нт них ста вок.

На відміну від більш пос ту по во го
збіль шен ня, це бу ло б не га тив ним для
стра хо виків, впли ва ю чи на їх влас ний
капітал та по каз ни ки кре дит но го пле ча.

Поєднан ня повіль но го зрос тан ня, ви -
со кої інфляції та швид ко го зрос тан ня ста -
вок та кож мо же спри чи ни ти ви со ку во ла -
тильність фінан со во го рин ку, зав да ю чи
шко ди при бут ку від інвес тицій стра хо -
виків та ко ефіцієнту пла то сп ро мож ності.

– «Для стра хо виків вплив інфляції за -
ле жить від її си ли та три ва лості, а та кож
від розміру та швид кості будь
яко го
підви щен ня про це нт ної став ки, спря мо -
ва но го на її ком пен сацію», – ка жуть у
Moody's. – «Ви со ка інфляція мо же стри -
му ва ти еко номічне зрос тан ня, зав да ю чи
шко ди стра хо во му по пи ту; і як що це суп -
ро вод жуєть ся швид ким зрос тан ням та -
рифів та во ла тильністю рин ку, влас ний
капітал, при бут ки та еко номічний капітал
стра хо вих ком паній впа дуть». 

Moody's попередили, що тривалий період високої інфляції
вплине на прибуток страховиків ринку EMEA і може
призвести до негативних наслідків.
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Âèñîêà ³íôëÿö³ÿ âïëèíå íà ïðèáóòîê ñòðàõîâèê³â ðèíêó
EMEA ³ ìîæå ïðèçâåñòè äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â

Äîñë³äæåííÿ

Част ко во аналіти ки заз на чи ли, що
порівняль не сповіль нен ня, ймовірно,
відоб ра жає відста ван ня тран закцій, за -
вер ше них у пер шо му квар талі 2021 ро ку,
яке бу ло відкла де но про тя гом 2020 ро ку
че рез ка ран тинні об ме жен ня та еко -
номічну не виз на ченість.

Оскіль ки соціальні об ме жен ня бу ли
зняті, а рин ки акцій і кре дитів відно ви ли -
ся, об ся ги угод злит тя та пог ли нан ня бу ли
знач ни ми про тя гом 2021 ро ку, а ого ло -
шен ня ро би ли ся аж до кінця ро ку.

Крім то го, стра хові ак ти ви Ве ли коб -
ри танії вис тав ля ли ся на про даж на пе ре -
додні очіку ва но го підви щен ня по дат ку на

приріст капіта лу в бе резні 2021 ро ку, і хо -
ча ць о го збіль шен ня не відбу ло ся, різке
зрос тан ня об сягів тран закцій у Ве ли коб -
ри танії при па ло на біль шу час ти ну піку
євро пейсь кої діяль ності злит тя і пог ли -
нан ня в 1 квар тал 2021 ро ку.

За да ни ми FTI Consulting, по пит на
бізнес з дист ри буції стра ху ван ня з бо ку
міжна род них бро керсь ких струк тур по
всь о му кон ти нен ту підкріпив об ся ги
тран закцій, а Howden, GRP, Sakra та
MRH Trowe зміцни ли свої рин кові по зиції
за до по мо гою кіль кох прид бань у регіоні.

Аме ри канські по купці та кож про дов -
жу ють ку пу ва ти ак ти ви в Європі, щоб

роз ши ри ти свою при сутність і ско рис та -
ти ся пе ре ва га ми не дос татньо ос воєних
ніше вих стра хо вих ринків, підтве рд жу ю -
чи те зу про цю не дав ню тен денцію.

Іншою при чи ною нез нач но го уповіль -
нен ня об сягів угод порівня но з по чат ком
2021 ро ку був вплив російсь ко
ук раїнсь -
кої війни на за галь ну во ла тильність рин -
ку, схильність до ри зи ку та дос тупність
бор го во го фінан су ван ня.

Біль ше то го, підви щен ня про це нт них
ста вок мо же за ва ди ти рин ку, оскіль ки
бор го ве фінан су ван ня ста не до рож чим.

Ве ли коб ри танія та Ірландія про дов -
жу ва ли ліди ру ва ти на євро пейсь ко му
рин ку M&A в стра ховій га лузі, за ни ми
слідує регіон DACH. У ць о му квар талі в
Іберії, Італії та країнах Скан ди навії
відбув ся сплеск ак тив ності злит тя та пог -
ли нан ня, що спри я ло кон солідації бро -
керів. Об ся ги злит тя та пог ли нан ня в
стра хо вих країнах Бенілюкс, Франції та
Цент раль но
Східної Євро пи за ли ша ли ся
стабіль ни ми.

Íà ºâðîïåéñüêîìó ñòðàõîâîìó ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
óïîâ³ëüíåííÿ äèíàì³êè M&A-óãîä
Дослідження ринку FTI Consulting показує невелике
уповільнення обсягів європейських операцій M&A у сфері
страхування порівняно з першим кварталом 2021 року, на які
вплинули такі макротенденції, як пандемія та
російсько
український конфлікт.
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Як наслідок, пе ре ст ра хо ве пок рит -
тя за ук ла де ни ми до го во ра ми пе ре ст -
ра ху ван ня з ве ли кою ймовірністю бу де
при зу пи не но. Ок ремі вик лю чен ня ста -
нов лять конт рак ти, за яки ми пок рит тя
про дов же но з ог ля ду на парт нерські
відно си ни, на підставі на да них га -
рантій, та із сподіван ням на найш вид -
ше розб ло ку ван ня НБУ мож ли вості
здійснен ня пла тежів. Такі ви пад ки не є
сис тем ни ми та ма ють неп рог но зо ва ний
строк дії, вва жа ють в Національній
асоціації стра хо виків Ук раїни, які нап -
ра ви ли відповідно го лис та НБУ, але

відповіді та ре акції Ре гу ля то ра до сих
пір не от ри ма ли.

Вка за не при зу пи нен ня пе ре ст ра -
хо во го пок рит тя не ле жить ли ше в пло -
щині не ви ко нан ня до говірних зо -
бов’язань, а мо же ма ти не га тивні
наслідки для всіх учас ників стра хо во го
рин ку.

По
пер ше, слід за у ва жи ти на спе -
цифіці об’єктів, що до яких заз ви чай
ук ла да ють ся до го во ри пе ре ст ра ху ван -
ня 
 це найбільші ри зи ки, в то му числі
за об’єкти кри тич ної інфра ст рук ту ри,
ви со ко вартісні об’єкти та значні су ми

відповідаль ності. Су ми стра хо вих
відшко ду вань за та ки ми об’єкта ми до -
ся га ють со тень мільйонів до ларів.

За галь новідо мо, що всі ве ликі
об’єкти бізне су та дер жа ви зна хо дять -
ся під стра хо вим за хис том, як че рез
праг ма тизм влас ників, так і че рез
відповідну ви мо гу до зас тав ле но го
май на. Че рез масш таб мож ли вих
збитків такі об’єкти та кож і пе ре ст ра -
хо ва но. Як прик лад, мож на на вес ти га -
лузі, що на разі пе ре ст ра хо ва но та зна -
хо дять ся під заг ро зою не пок рит тя:
підприємства обо рон ної та авіаційної
га лу зей, га зо вої та ма ши но будівної
спеціалізації, аг роп ро мис ло во го комп -
лек су, фар ма цев тич но го та ме та -
лургійно го ви роб ни цт ва, залізнич ний
та ав то мобіль ний транс порт, а та кож їх
ван тажі, гіган ти хар чо вої про мис ло -
вості, то що.

Ок ре мо слід заз на чи ти, що поп ри
те, що війсь кові ри зи ки є кла сич ним
вик лю чен ням із стра хо вих ви падків, це
у жод но му ви пад ку повністю не вик -
лю чає дію до го ворів стра ху ван ня та

Вже впродовж вже чотирьох місяців українські
страховики позбавлені можливості здійснювати оплату
перестрахувальних послуг у валюті
перестраховикам
нерезидентам через обмеження,
запроваджені постановою Правління НБУ «Про роботу
банківської системи в період запровадження воєнного
стану» 
№18 від 24 лютого 2022 року.
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стра хо во го за хис ту під час воєнно го
ста ну. «Цивільні» ри зи ки пок ри ва -
ють ся стра хо ви ка ми, спра ви за ни ми
вре гуль о ву ють ся без пе рер ви, а
відшко ду ван ня вип ла чу ють ся.

Тоб то хиб ним бу де суд жен ня, що
під час війни стра ху ван ням та
пов’яза ним з ним пе ре ст ра ху ван ням
мож на знех ту ва ти че рез ймовірність
вик лю чень із стра хо вих ви падків. Ри -
зик тех но ген них ка та ст роф та по жеж,
до рожньо
транс по рт них та морсь ких
при год, стихійних лих, фінан со вих
ри зиків, що не пов’язані із воєнни ми
діями, про дов жу ють без пе ре рв но зна -
хо ди ти ся під стра хо вим за хис том.

По
дру ге, пе ре ст ра ху ван ня це
один із інстру ментів зни жен ня ри -
зиків, і ви ко рис то вуєть ся стра хо ви ка -
ми для роз поділен ня розміру
відповідаль ності за до го во ра ми стра -
ху ван ня. Тоб то в разі стра хо во го ви -
пад ку стра хо вик з пе ре ст ра хо ви ком
роз поділя ють між со бою су му відшко -
ду ван ня, при ць о му про порція та ко го
роз поділен ня відо ма з мо мен ту взят тя
ри зи ку на стра ху ван ня. Ви хо дя чи з
ць о го стра хо ви ком, зок ре ма, пла -
нуєть ся і про во дить ся ре зер ву ван ня,
що пря мо пе ред ба че но діючим за ко -
но да в ством (По ло жен ня про обов’яз -
кові кри терії і нор ма ти ви дос тат ності
капіта лу та пла то сп ро мож ності,
ліквідності, при бут ко вості, якості ак -
тивів та ри зи ко вості опе рацій стра хо -
ви ка, зат ве рд же не роз по ряд жен ням
Національ ної комісії, що здійснює
дер жав не ре гу лю ван ня у сфері ринків
фінан со вих пос луг 07 черв ня 2018 ро -
ку №850). Зап ро вад же не Пос та но вою
№18 об ме жен ня при му со во та неп рог -
но зо ва но вик лю чає час ти ну пе ре ст ра -
хо ви ка із су ми стра хо во го відшко ду -
ван ня, зму шу ю чи стра хо ви ка са -
мостійно нес ти відповідальність у
розмірі, що ни ми не бу ло пе ред ба че но,
роз ра хо ва но та за ре зер во ва но.

По
третє, че рез відсутність вип -
лат від пе ре ст ра хо виків в умо вах при -
зу пи не но го пок рит тя, стра хо ви ки не
бу дуть спро можні здійсню ва ти
відшко ду ван ня збитків сис те мо ут во -
рю ючих, інфра ст рук тур них та інших
ве ли ких заст ра хо ва них об’єктів, та
здійсню ва ти вип ла ти за до го во ра ми
стра ху ван ня відповідаль ності. Вка -
зані ви ще заст ра хо вані об’єкти, у то -
му числі дер жав ної влас ності, та такі,
що зас тав лені у дер жав них бан ках,
фак тич но мо жуть бу ти поз бав лені
стра хо вих вип лат, тя гар віднов лен ня

цим об’єктів бу де пе рек ла да но на
влас ників або за подіювачів шко ди. З
од но го бо ку це бу де ма ти наслідком
по си лен ня руйнівних наслідків війни
для еко номіки че рез не от ри ман ням
підприємства ми коштів, з іншо го –
спри чи нить трагічні наслідки для ок -
ре мих стра хо виків, що після са -
мостійно го здійснен ня над ве ли ко го
стра хо во го відшко ду ван ня за ли шать
ри нок.

По
чет вер те, в по даль шо му, не
ма ю чи пе ре ст ра хо воч но го за хис ту та
га рантій, стра хо ви ки не прий ма ти -
муть на стра ху ван ня най ри зи ковіші
та най вартісніші об’єкти та
відповідальність на те ри торії Ук -
раїни, поз бав ля ю чи суб’єктів гос по да -
рю ван ня стра хо во го за хис ту та га -
рантій, та втра ча ю чи мож ливість от -
ри ман ня стра хо вих премій, що ма ти -
ме прямі наслідки вже по за ме жа ми
рин ку стра ху ван ня. Це мож на прог но -
зу ва ти не тіль ки для ком паній ук -
раїнсь ко го капіта лу, а й для учас ників
іно зем них фінан со вих груп.

По
п’яте, вар то зва жа ти на ви мо ги
ст. 30 За ко ну Ук раїни «Про стра ху -
ван ня», за якою як що стра хо ва су ма
за ок ре мим пред ме том до го во ру стра -
ху ван ня пе ре ви щує 10 відсотків су ми
спла че но го ста тут но го капіта лу і
сфор мо ва них віль них ре зервів та
стра хо вих ре зервів, стра хо вик зо -
бов’яза ний ук лас ти до говір пе ре ст ра -
ху ван ня. З ог ля ду на внутрішні рег ла -
мен ти та ви мо ги груп, до яких вхо дять
стра хо ви ки, че рез не дос тат ню
місткість внутрішнь о го стра хо во го
рин ку, а та кож че рез ге ог рафічні чин -
ни ки, пе ре ст ра ху ван ня не мо же
здійсню ва ти ся у се ре дині Ук раїни, і
пот ре бує пе ре ст ра ху ван ня у не ре зи -
дентів, що на разі заб ло ко ва но.

Пе ре ст ра ху ван ня у стра хо -
виків
не ре зи дентів є інстру мен том
кла сич но го стра ху ван ня, відповідає
міжна род ним прак ти кам, а з ог ля ду
на ви сокі стан дар ти та ви мо ги ре гу -
лю ван ня та наг ля ду у пе ре ст ра хо -
виків
парт нерів стра хо виків з бо ку
іно зем них ре гу ля торів, є повністю
прог но зо ва ним та низь ко ри зи ко вим.

При му шу ван ня стра хо виків до
про ве ден ня внутрішнь о го пе ре ст ра -
ху ван ня (у стра хо виків Ук раїни) та -
кож йде су пе реч меті НБУ, зафіксо -
ваній у Білій книзі 
 фор му ван ня пла -
то сп ро мож но го, стійко го, кон ку ре нт -
но го рин ку стра ху ван ня в Ук раїні з
на леж ним за хис том прав спо жи вачів

пос луг стра ху ван ня.
Не га тивні наслідки фак тич ної за -

бо ро ни пе ре ст ра ху ван ня поз на чать ся
у повній мірі на діяль ності без пе ре рв -
но пра цю ючих під час воєнно го ста ну
лідерів стра хо вої га лузі, та май же не
зачіпа ти муть реш ту рин ку, що не
про ва дить діяль ності та/або відчу ває
проб ле ми пла то сп ро мож ності. Ад же
пла то сп ро можні кла сичні міжна родні
ком панії, що ви ко рис то ву ють пе ре ст -
ра ху ван ня у не ре зи дентів як інстру -
мент зни жен ня ри зиків, бу дуть
заміщені іншою час ти ною рин ку, що
про ва дить за раз дос туп не, втім не
завж ди пов’яза не із стра ху ван ням,
внутрішнє пе ре ст ра ху ван ня.

До то го ж, відно ви ти дію при пи не -
них че рез несп ла ту пе ре ст ра хо вих
премій до го ворів пе ре ст ра ху ван ня у
найб лижчій перс пек тиві бу де суттєво
уск лад не но та зай ме знач ний
проміжок ча су.

НБУ розб ло ку вав оп ла ту пос луг
пе ре ст ра ху ван ня за пев ни ми нап ря -
ма ми діяль ності, од нак пе рек ла да ю чи
та кий «дозвіл» на по каз ни ки стра хо -
виків за 2021 рік, маємо нас туп не: пе -
ре ст ра ху ван ня бу ло б здійсне но тіль -
ки на май же 600 мільйонів гри вен при
зви чайній пот ребі у 3,6 міль ярдів грн.
Се ред всіх видів стра ху ван ня (по
яким оп ла ту пе ре ст ра хо вих пла тежів
ще не доз во ле но) мож на виділи ти
низ ку нап рямів стра ху ван ня за яки ми
пе ре ст ра ху ван ня є кри тич но важ ли -
вим інстру мен том, зок ре ма: стра ху -
ван ня май на, ван тажів, залізнич но го
транс пор ту, відповідаль ності пе -
ревізників, сіль ко гос по дарсь ких ри -
зиків то що.

Крім то го, ре зуль та ти опи ту ван ня
НА СУ що до на яв ності влас ної ва лю ти
для оп ла ти пос луг пе ре ст ра ху ван ня
вка зу ють на те, що не всі стра хо ви ки
ма ють дос тат ню кількість ва лю ти для
роз ра хунків за пе ре ст ра ху ван ня, що
в свою чер гу ста вить стра хо виків в
нерівні умо ви.

Стра хо ви ки про сять НБУ з ме тою
відвер нен ня заг ро зи суттєвих не га -
тив них наслідків для пла то сп ро мож -
ної кон ку ре нт ної час ти ни рин ку стра -
ху ван ня, об’єктів стра ху ван ня, та зу -
мов ле них цим відда ле них наслідків
для еко номіки, доз во ли ти здійсню ва -
ти оп ла ту пос луг пе ре ст ра хо ви -
кам
не ре зи ден там шля хом на дан ня
змо ги ви ко рис тан ня ва лю ти для оп ла -
ти пе ре ст ра ху валь них премій та ку -
пу ва ти ва лю ту для цих пот реб.
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На відміну від ви ще се реднь о го
об ся гу збитків від ка та ст роф, заз -
на них за шес тимісяч ний період,
гло бальні еко номічні збит ки від
стихійних лих по пе редньо зни зи ли -
ся на 24% порівня но з се реднім по -
каз ни ком у 21 столітті, що ста но -
вить 121 міль ярд до ларів, до 92
міль ярдів до ларів, пи ше Beinsure.

Згідно звіту Swiss Re Natural &
Man
Made Catastrophe Loss
Outlook, з за галь но го розміру еко -
номічних втрат май же 270 міль -
ярдів до ларів при па ли на при родні
ка та ст ро фи, я з яких стра ху ван ням
бу ло пок ри то 119 міль ярдів до ларів
еко номічних збитків, що є чет вер -
тим за ве ли чи ною в історії, з яких
111 міль ярдів до ларів бу ло відшко -
ду ван ням за збит ки внаслідок при -

род них ка та ст роф. Окрім руйнівно -
го зем лет ру су на Гаїті, який, на
жаль, заб рав по над 2000 життів, у
світі відбу ло ся по над 50 силь них по -
ве ней, а та кож тропічні цик ло ни,
епізо ди екстре маль но го хо ло ду та
спе ки та сильні кон век тивні штор ми
(SCS).

За да ни ми Aon, стра хові збит ки
зрос ли про тя гом ос танніх п’яти
років че рез пов то рю вані вто ринні
не без печні події з ве ли ки ми збит ка -
ми, такі як SCS, по вені та лісові по -
жежі. Од нак пікові не без пе ки та кож
зай ма ли важ ли ве місце, вклю ча ю чи
ура ган «Іда», най до рож чу га лу зе ву
подію 2021 ро ку зі стра хо ви ми збит -
ка ми в 30–32 міль яр ди до ларів. Од -
нак після падіння в 2012–2016 ро ках
вищі стра хові збит ки у 2017–2021

ро ках вка зу ють на по вер нен ня до
дов го ст ро ко вої тен денції зрос тан ня
на 5–7%, а не на різке зрос тан ня ви -
мог.

У пер шо му півріччі 2022 ро ку
спос теріга ли ся аб со лют но нові
склад ності, до дані до про це су ре а -
гу ван ня на події (зок ре ма, вищі вит -
ра ти на заміну та розміщен ня пе ре -
ст ра ху ван ня), на які впли ну ли
складні зовнішні соціальні та фінан -
сові чин ни ки – зок ре ма, війна в Ук -
раїні та най ви ща інфляція за де ся -
тиліття.

З точ ки зо ру стра хо вих збитків,
клю чо вим фак то ром у пер шо му
півріччі 2022 ро ку бу ла постійна ак -
тивність силь них кон век тив них
штормів (SCS), особ ли во в США та
Європі.

За га лом за перші шість місяців
2022 ро ку зафіксо ва но 9 ок ре мих
стра хо вих ви падків на 1 міль ярд до -
ларів, усі з яких, крім од но го, бу ли
пов’язані з по го дою. Крім то го, бу ло
за реєстро ва но при наймні 20 подій зі
стра хо ви ми збит ка ми на су му що -
най мен ше 500 мільйонів до ларів, що
пов’язує пер ше півріччя 2022 ро ку з
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що приблизно на 18% вище середнього показника 
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го століття



2011 ро ком як дру ге за ве ли чи ною за -
галь не зна чен ня за пер ше півріччя ць -
о го століття, пос ту па ю чись ли ше
24
м, зафіксо ва ним у пер шо му
півріччі 2020 ро ку.

Див ля чись на еко номічні збит ки,
які на рівні 92 міль ярдів до ларів по ка -
зу ють, що роз рив у стра хо во му за -
хисті ста но вив близь ко 57% – це оз на -
чає, що біль ше по ло ви ни всіх еко -
номічних збитків, зав да них при род ни -
ми ка та ст ро фа ми, не бу ли пок риті
стра ху ван ням у пер шо му півріччі
2022 ро ку – Aon заз на чає 21 ок ре му
подію на 1 міль ярд до ларів. Зно ву ж
та ки, всі, крім од но го, бу ли пов’язані з
по го дою, за ви нят ком зем лет ру су 16
бе рез ня біля уз бе реж жя Японії.

Події на 9 міль ярдів до ларів, що
відбу ли ся в США за цей період, роб -
лять їх найак тивнішим регіоном, за
ни ми йдуть сім у регіоні EMEA, три в
регіоні APAC і два в Аме риці.

Ко мен ту ю чи циф ри збитків за
пер ше півріччя 2022 ро ку, Aon по пе -
ред жає: «Очікуєть ся, що в біль шості
регіонів бу дуть сильні збит ки, оскіль -
ки вит ра ти, пов’язані з се зон ни ми му -
сон ни ми по ве ня ми, по су хою та силь -
ни ми кон век тив ни ми штор ма ми,
повністю ре алізо вані», пи ше Beinsure.

Наслідки кліма тич них змін про -
дов жу ва ли ста ва ти більш оче вид ни ми
в по ведінці ок ре мих подій і дов го ст ро -
ко вих тен денціях тем пе ра ту ри й
опадів у пер шо му півріччі 2022 ро ку.

Тем пе ра ту ри, вищі за се редні, бу -
ли вка зані на ши рокій час тині зем ної
кулі, що спри я ло ви ник нен ню більш
нез ви чай них по год них умов, які вже
бу ли спри чи нені ос нов ним впли вом
умов Ла
Нінья, які три ва ють май же
три ро ки поспіль.

Заг ля да ю чи впе ред у дру гу по ло -
ви ну ро ку, Aon на го ло шує, що третій
квар тал час то є най до рож чим квар та -
лом ро ку, і, оскіль ки си ноп ти ки прог -
но зу ють ви щий за се редній рівень ак -
тив ності під час се зо ну ура ганів в Ат -
лан тиці, чет вер тий квар тал мо же бу -
ти до ро гим для про мис ловість та кож.

Підви ще на ак тивність лісо вих по -

жеж і постійна заг ро за силь них кон -
век тив них штормів та кож ви ма га ти -
муть ре тель но го моніто рин гу. Оскіль -
ки інфляційний тиск збіль шує вит ра -
ти на пос та чан ня в поєднанні з більш
вра жа ю чи ми стихійни ми ли ха ми,
очікуєть ся, що не за ба ром відбу деть ся
ще один склад ний раунд пере -
страхування.
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Ïîãîäí³ àíîìàë³¿ â ñâ³ò³ ñòàíóòü
÷àñò³øèìè, ùî ïðèçâåäå äî çðîñòàííÿ
çáèòê³â òà ïîïèòó ñòðàõóâàííÿ

Постійність умов Ла
Нінья в
цент ральній і східній час тині Ти хо го
оке а ну бу ла однією з най помітніших
при чин екстре маль них по год них
умов з 2020 ро ку, повідом ляє пе ре ст -
ра хо вий бро кер Aon.

Ці умо ви ма ють гло бальні
наслідки для по год них умов та інших
ат мос фер них чи оке анічних явищ,
які час то мо жуть спри чи ня ти по си -
лен ня екстре маль них тем пе ра тур і
до щу.

Бро кер заз на чає, що про тя гом
пер ших шес ти місяців 2022 ро ку бу -
ло кіль ка прик ладів знач ної та ре ко -
рд ної спе ки та ряс них опадів. Такі
ви пад ки спри чи ни ли силь ну по су ху
та по вені в ба гать ох райо нах.

Очікуєть ся, що такі по годні ано -
малії ста нуть частіши ми, що приз ве -
де до ви щих еко номічних втрат і, у
свою чер гу, до біль шо го по пи ту на
стра хо вий і пе ре ст ра хо вий за хист,
вклю ча ю чи інно ваційні струк ту ри,
такі як па ра мет ри.

Зміни кліма ту про дов жу ва ли
впли ва ти на ці екстре мальні тем пе -
ра ту ри та кількість опадів про тя гом

ос танніх кіль кох де ся тиліть. Дані
вка зу ють на зрос та ю чу інтен -
сивність і час то ту низь кой мовірних
подій, які впли ва ють на біль шу
кількість лю дей.

Хо ча хвилі спе ки та по вені не є
но ви ми, зміна по ведінки цих подій
стає все більш оче вид ною. Ли ше у
ви пад ку екстре маль них тем пе ра тур
вчені ви яв ля ють, що зміна кліма ту
ро бить ці яви ща дов ши ми, екстре -
маль ни ми та частіши ми з раннім по -
чат ком.

Очікуєть ся, що вплив хвиль спе -
ки на здо ров'я лю ди ни та енер ге тич -
ний ри нок зрос те, оскіль ки се ред ня
гло баль на тем пе ра ту ра про дов жує
зрос та ти.

За да ни ми Національ но го уп -
равління оке анічних і ат мос фер них
досліджень (NOAA), по пе редні гло -
бальні тем пе ра ту ри оке а ну та суші
про тя гом 1 півріччя 2022 ро ку бу ли
на 1,53°F (0,85°C) ви щи ми за се редні
по каз ни ки 20
го століття. Це ста ло
шос тим най теплішим періодом пер -
шої півго ди ни з по чат ку ве ден ня за -
писів у 1880 році.
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У нас тупні 12 місяців рес пон ден -
ти прог но зу ють зрос тан ня інфляції
та де валь вацію кур су національ ної
ва лю ти. Про це свідчать ре зуль та ти
опи ту ван ня керівників ком паній, яке
Національ ний банк провів у IІ квар -
талі 2022 ро ку.

Індекс діло вих очіку вань
підприємств (ІДО) ста но вив 72.6%
про ти 108.2% у І квар талі 2022 ро ку
(далі – І квар тал). Зни жен ня ІДО
відбу ло ся че рез погіршен ня оцінок
за всіма скла до ви ми індек су, най -
суттєвіше – що до інвес тиційних ви -
датків на ви ко нан ня будівель них
робіт, на ма ши ни, об лад нан ня та

інвен тар.
Рес пон ден ти підприємств усіх

видів діяль ності очіку ють змен шен -
ня кіль кості працівників на своїх
підприємствах.

Підприємства очіку ють ско ро -
чен ня об сягів ви роб ни цт ва то варів і
пос луг в Ук раїні в нас тупні 12
місяців. Ба ланс відповідей ста но вив
«мінус» 48.7% порівня но з «мінус»
1.7% у І квар талі.

Погірши ли ся очіку ван ня бізне су
що до кур су гривні. По над по ло ви на
рес пон дентів (52%) ува жа ють, що
обмінний курс пе ре ви щить 36.00
грн/дол. США. Се реднє зна чен ня

обмінно го кур су, що рес пон ден ти
очіку ють че рез 12 місяців, ста но вить
36.06 грн/дол. США (у по пе реднь о му
квар талі – 29.35 грн/дол. США).

Інфляційні очіку ван ня зрос ли: у
IІ квар талі очіку ва на річна інфляція
ста но ви ла 21.5% порівня но з 9.5% у
по пе реднь о му квар талі. 58.2% опи та -
них підприємств ува жа ють, що
інфляція в нас тупні 12 місяців пе ре -
ви щить 20.0%.

Воєнні дії є най ва гомішим
проінфляційним чин ни ком, на дум ку
93.2% рес пон дентів.

Та кож суттєвий вплив на зрос -
тан ня спо жив чих цін ма ти муть вит -
ра ти на ви роб ни цт во (58.8%) та
обмінний курс (58.6%).

Керівни ки суттєво погірши ли
оцінки по точ но го фінан со во
еко -
номічно го ста ну влас них підпри -
ємств: ба ланс відповідей ста но вив
«мінус» 28.8% про ти 6.6% у І квар талі.

Оцінки підприємств що до зміни
влас но го фінан со во
еко номічно го
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Бізнес очікує скорочення обсягів виробництва товарів 
і послуг в Україні внаслідок повномасштабної війни 
та песимістично налаштований щодо рівня ділової
активності своїх підприємств. 



ста ну в нас тупні 12 місяців та кож є
не га тив ни ми: ба ланс відповідей –
«мінус» 17.1% (у І квар талі – 7.2%).
Погіршен ня фінан со во
еко номічно го
ста ну очіку ють рес пон ден ти всіх
видів еко номічної діяль ності, за ви -
нят ком підприємств будівницт ва.
Най пе симістичніші очіку ван ня в
підприємств енер го
 та во до пос та чан -
ня («мінус» 26.7%) і транс пор ту та
зв’яз ку («мінус» 26.4%).

Бізнес прог но зує змен шен ня об -
сягів ре алізації своєї про дукції як в
Ук раїні, так і на зовнішнь о му рин ку:
ба лан си відповідей – «мінус» 19.0% та
«мінус» 25.0% відповідно про ти 17.0%
та 23.3% у І квар талі.

Погірши ли ся очіку ван ня
підприємств що до інвес тиційних ви -
датків як на ма ши ни, об лад нан ня та
інвен тар, так і на будівельні ро бо ти:
ба ланс відповідей – «мінус» 34.7% і
«мінус» 37.2% відповідно (у І квар талі
14.3% і 0.9% відповідно). Ско ро чен ня
інвес тиційних ви датків у нас тупні 12
місяців прог но зу ють підприємства
всіх видів діяль ності.

Вод но час, проп ри низь кий рівень,
за ли ши ли ся по зи тив ни ми оцінки що -
до об сягів за лу чен ня іно зем них інвес -
тицій підприємства ми, які їх за лу ча -
ють: ба ланс відповідей зни зив ся до
0.7% з 5.3% у І квар талі. Зрос тан ня
очіку ють підприємства транс пор ту та
зв’яз ку, інших видів діяль ності, енер -
го
 та во до пос та чан ня. Бізнес прог но -
зує ско ро чен ня кіль кості працівників

на своїх підприємствах: ба ланс
відповідей ста но вив «мінус» 29% (у по -
пе реднь о му квар талі – 1.5%).

Пос ла би лись очіку ван ня що до
зрос тан ня вит рат на оп ла ту праці од -
но го най ма но го працівни ка в нас тупні
12 місяців: ба ланс відповідей – 17.5%
про ти 62.9% у І квар талі.

На тлі збе ре жен ня ви со ких оцінок
підприємств що до пот ре би найб лиж -
чим ча сом у по зи ко вих кош тах змен -
ши ла ся част ка підприємств, які пла -
ну ють бра ти банківські кре ди ти, – до
36.9% (у І квар талі – 40.9%).

Част ка рес пон дентів, які пла ну -
ють за лу ча ти кре ди ти в національній
ва люті, зрос ла до 84.6% (у по пе реднь -
о му квар талі – 79.0%). Керівни ки
підприємств відзна чи ли по си лен ня
жорсткості умов дос ту пу до банківсь -
ких кре дитів: ба ланс відповідей збіль -
шив ся до 20.6% (у І квар талі – 2.1%).

Най суттєвішою пе реш ко дою для
за лу чен ня но вих кре дитів за ли ша -
ють ся ви сокі кре дитні став ки (37.2%).
Вод но час, як що порівня ти з по пе -
реднім опи ту ван ням, вплив ць о го чин -
ни ка суттєво пос ла бив ся (на 15.4 п. п.).
На томість по си лив ся (на 11.1 п. п.)
чин ник «нев пев неність у спро мож -
ності підприємства вчас но ви ко ну ва ти
бор гові зо бов'язан ня».

Част ка ком паній, що пла ну ють за -
лу ча ти кош ти за кор до ном, зрос ла до
10.7% про ти 7.3% у по пе реднь о му
квар талі.

Квар таль не опи ту ван ня про во ди -

ло ся з 3 трав ня до 1 черв ня 2022 ро ку.
В опи ту ванні взя ло участь 592
підприємства з 21 регіону країни (без
ура ху ван ня тим ча со во оку по ва ної те -
ри торії Ав то ном ної Рес публіки Крим,
а та кож До нець кої, Лу гансь кої та
Хер сонсь кої об лас тей).

Се ред опи та них підприємств 22.5%
– ком панії оп то вої й роздрібної
торгівлі,19.3% – пе ре роб ної про мис ло -
вості, 15.7% – сільсь ко го гос по да р ства,
12.2% – транс пор ту та зв’яз ку, 6.4% –
до був ної про мис ло вості, 5.1% – енер -
го
 та во до пос та чан ня, 3.0% –
будівницт ва, 15.9% – інші. Ре зуль та ти
опи ту вань відоб ра жа ють ли ше дум ку
рес пон дентів – керівників
підприємств, а не оцінки Національ но -
го бан ку Ук раїни.

Індекс діло вих очіку вань – аг ре го -
ва ний по каз ник що до очіку ва но го роз -
вит ку підприємств у нас тупні 12
місяців. Роз ра хо вуєть ся за ре зуль та -
та ми опи ту вань підприємств як се -
реднь о а риф ме тич не зна чен ня ба -
лансів відповідей що до фінан со -
во
еко номічно го ста ну підприємств,
за галь них об сягів ре алізації про дукції
влас но го ви роб ни цт ва, інвес тиційних
ви датків на про ве ден ня будівель них
робіт, інвес тиційних ви датків на ма -
ши ни, об лад нан ня та інвен тар, кіль -
кості працівників. Зна чен ня індек су
біль ше 100 оз на чає пе ре ва гу в
суспільстві по зи тив них еко номічних
наст роїв, ниж че 100 – не га тив них еко -
номічних наст роїв.
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Національ ний банк України наб -
ли жає вітчиз ня ний ри нок стра ху ван -
ня до кра щих євро пейсь ких стан -
дартів та зап ро вад жує онов лені ви мо -
ги що до реєстрації та діяль ності стра -
хо вих по се ред ників.

По
пер ше, ре гу ля тор виз на чив
пе релік по се ред ниць ких пос луг у
стра ху ванні та пе ре ст ра ху ванні,
унор му вав ши ви ди пос луг стра хо вих
та пе ре ст ра хо вих бро керів.

По
дру ге, вста но вив ви мо ги до
про фесійної при дат ності керівників
бро керів
ре зи дентів та лібе ралізу вав
підхо ди що до нав чан ня та підви щен -
ня кваліфікації та ких осіб. Зок ре ма,
про ход жен ня нав чан ня за вста нов ле -
ною прог ра мою відте пер не об ме -
жуєть ся вузь ким ко лом суб’єктів

освітніх пос луг.
По
третє, Національ ний банк виз -

на чив по ря док реєстрації бро -
керів
ре зи дентів та при пи нен ня
здійснен ня по се ред ниць кої діяль ності
у сфері стра ху ван ня (пе ре ст ра ху ван -
ня) та уніфіку вав про це ду ри й фор ми
по дан ня до ку ментів для та ких осіб.

По
чет вер те, виз на чив, що пра ви -
ла скла дан ня та по дан ня звітності
учас ни ка ми рин ку не банківсь ких
фінан со вих пос луг до Національ но го
бан ку не роз пов сюд жу ють ся на стра -
хо вих та пе ре ст ра хо вих бро керів.

По
п’яте, виз на чив по ря док та ви -
мо ги здійснен ня по се ред ниць кої
діяль ності з ук ла дан ня до го ворів
стра ху ван ня (пе ре ст ра ху ван ня) зі
стра хо ви ка ми
не ре зи ден та ми.

Вод но час ви мо ги що до здійснен ня
по се ред ниць кої діяль ності бро ке ра -
ми
не ре зи ден та ми за за яв ниць ким
прин ци пом за ли ши ли ся незмінни ми.

Онов лені ви мо ги що до діяль ності
стра хо вих по се ред ників пе ред ба чені
пос та но вою Правління Національ но го
бан ку від 30 черв ня 2022 ро ку № 135
"Про зат ве рд жен ня По ло жен ня про
реєстрацію стра хо вих та пе ре ст ра хо -
вих бро керів та умо ви про вад жен ня
по се ред ниць кої діяль ності у сфері
стра ху ван ня та про вне сен ня змін до
де я ких нор ма тив но
пра во вих актів
НБУ".

Пос та но ва на би рає чин ності з 5
лип ня 2022 ро ку. 

ÍÁÓ îíîâèâ âèìîãè ðåºñòðàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ñòðàõîâèõ ïîñåðåäíèê³â



Відчут не падіння розміру зарп лат, яке
три ва ло з кінця бе рез ня, при пи ни ло ся у
пе ре важній біль шості про фесійних сфер
на по чат ку літа. Екс пе рт но
аналітич ний
центр “grc.ua” дослідив зміни у зарп ла тах
у всіх про фесійних сфе рах.

У липні у біль шості про фесійних сфер
зарп ла ти ут ри ма ли ся від зни жен ня, про -
те є вик лю чен ня. Найбіль ше падіння се -
редньої зарп ла ти відчу ли предс тав ни ки
сфе ри ви до бу ток си ро ви ни та HoReCa.

Се ред тих, ко му у липні про по ну ють
нижчі зарп ла ти – працівни ки стра хо виків
та банків (се ред ня зарп ла та ста но вить 13
500 та 17 500 грн відповідно, що на 6,9%
мен ше, ніж у червні), охо ронці (се ред ня
зарп ла та 9 700 грн, зни жен ня – 11%), ме -
нед же ри з пер со на лу (се ред ня зарп ла та
22 800 грн, зни жен ня – 20%), робітни чий
пер со нал (се ред ня зарп ла та 12 800 грн,
зни жен ня – 6,5%).

Спеціалісти сфе ри стра ху ван ня та
юрис ти бу ли се ред тих, хто пост раж дав
від кри зи на рин ку праці найбіль ше. Від
по чат ку війни кількість ва кансій для цих
фахівців май же не бу ло. В се ре дині літа
про по зицій ро бо ти у сфе рах юрисп ру -
денція та стра ху ван ня ста ло біль ше, про -
те зарп ла ти, які про по ну ють ро бо то давці,
знач но нижчі, ніж бу ли до війни.
Спеціалісти по стра ху ван ню мо жуть роз -
ра хо ву ва ти щоміся ця в се реднь о му на 13
500 грн.

Пе релік про фесій з най ви щи ми зарп -
ла та ми за ли шаєть ся незмінним.
Найбільші ок ла ди от ри му ють у сфері

інфор маційних тех но логій. В се реднь о му
ІТ
спеціалісти щоміся ця ма ють 76 тис грн.

Тро хи підви щи ли ся зарп ла ти, які про -
по ну ють кан ди да там на по са ди у ви що му
ме не дж менті. Се ред ня за робітна пла та,
яку у липні про по ну ють керівни кам, ста -
но вить 52 тис грн.

У топ
5 про фесійних сфер з най ви щи -
ми зарп ла та ми ут ри му ють ся та кож кон -
сал тинг з се реднь ою зарп ла тою 32 тис грн,
мар ке тинг, рек ла ма та PR (се ред ня зарп -
ла та 26,6 тис грн), а та кож бух гал те ри та
спеціалісти з уп равлінсь ко го обліку та
фінансів (се ред ня зарп ла та 25 тис грн).  

В Україні через війну триває зменшення нових пропозицій
роботи, ускладнення працевлаштування, збільшення
конкуренції на робочі місця, посилення вимог роботодавців
до кандидатів, підвищення активності пошукачів,
оптимізація компаніями витрат на персонал і, зокрема,
зниження заробітних плат.
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