


Економічні збитки від глобальних катастроф 
у 2022 році $270 млрд
Глобальні катастрофи у світі призвели до економічних збитків 
у 270 мільярдів доларів у 2022 році, з яких приблизно 44%, 
або 120 мільярдів доларів, було покрито страхуванням

Перестраховики відмовляються від покриття
військових ризиків літаків та морських суден 
в Україні, білорусі та росії
Страховики можуть відмовитися від страхування літаків, що
летять в Україну, або кораблів, що прямують через Чорне море

Відмова International Group of P&I Clubs страхувати
воєнні ризики не означає для України зупинки експорту
Міжнародний клуб страховиків судновласників скасував покриття
військових ризиків для суден з України, росії та білорусі

Глобальні премії з кіберстрахування до 2025 року
досягнуть $23 млрд
Цифровізація збільшує ризик кібератак у всьому суспільстві, хоча 
зі зростанням ризику зростає обізнаність і попит на комерційне та
особисте покриття.

Новий законопроєкт про ОСАЦВ в Україні прийнятий 
в першому читанні
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт
№8300 про ОСАЦВ

Випуск катастрофічних облігацій та ILS-інструментів в 2022 році зріс 
до $38 млрд
Swiss Re радить андеррайтерам переглянути підходи щодо перестрахового
покриття для Net-Zero економіки
Застраховані збитки урагану Ян оцінюють у $10,3 млрд
Шторм Елліот в США та Канаді завдав збитків страховикам на $5,4 млрд
Збитки страхової галузі Японії від тайфуну Нанмадол перевищать $912 млн

США та Великобританія просять Туреччину переглянути вимоги щодо
підтвердження страхування танкерів
25% російських поставок сирої нафти застраховані західними страховиками
Тарифи на страхування морських вантажів з українським зерном у 2023
році не зміняться

86% стартапів мають поліс кіберстрахування, 70% планують розширити свій
кіберзахист
Понад 25% іншуртех-компаній може покинути страховий ринок у 2023 році
Ринок страхування спортсменів до 2025 року зросте до $600 млрд

Fitch зберігає прогноз щодо глобального сектору перестрахування
Страховиків морського КАСКО чекає підвищення тарифів перестрахування
Глобальний ринок перестрахування залишається добре капіталізованим, 
але AM Best очікує зниження капіталу
Підвищення ставок в 2022 році сприяло прибутковості інвестиційних
портфелів страховиків життя
Більшість перестраховиків очікує підвищення ставок у 2023 році на 10%+

Що робити, якщо у винуватця ДТП немає страхового поліса автоцивілки?
Український ринок ОСАЦВ за 10М2022 скоротився до 5,6 млрд грн
Страховики повинні переглянути свої стратегії резервування, інвестування 
та андеррайтингу
Статистика виплат зі страхування життя демонструє зростання смертності 
в світі у 2022 році
Середня частота страхових претензій по M&A-угодах зменшилася до 16%
Запропоновані зміни у Solvency II не сильно вплинуть на
кредитоспроможність страховиків

НБУ затвердив план проведення перевірок 24 страховиків на 2023 рік
НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки України за 10М2022
Виплати з соціального страхування з січня 2023 року здійснює Пенсійний
фонд України. Що змінилось?
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ЗМІСТ

Матеріали, опубліковані в "Insuance TOP", потрапляють під дію положень про авторське право і не можуть бути використані частково або повністю методом фото-
ксерокопіювання, в електронному виді або відео-звуковим записом з будь-якою метою і переведені на іншу мову без письмового дозволу Редакції. Концепція,
зміст і дизайн є інтелектуальною власністю видавця. Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. Статистичні дані по
страховому ринку України є інтелектуальною власністю ТОВ УНДІ "Права та економічних досліджень".
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2023-й рік буде непростим для страховиків 
та перестраховиків майна та автотранспорту
Після поновлення договорів у 2023 році тарифи на перестрахування
нерухомості повинні підвищитися на 50%, щоб компенсувати
перестраховикам зростання витрат на врегулювання.

Тарифи перестрахування майнових катастроф повинні
зрости більш ніж на 10%
Тарифи перестрахування майнових катастроф повинні зрости 
більш ніж на 10%, коли договори будуть оновлені в січні 2023 року

Законопроект щодо запровадження накопичувальної
системи пенсійного забезпечення в Україні
У Комітеті ВРУ з питань соцполітики проведено обговорення
запровадженні в Україні накопичувальної системи пенсійного
забезпечення
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За да ни ми Munich Re, за галь ний
стра хо вий зби ток у 2022 році склав 120
міль ярдів до ларів, що до пов нює ос танні
ро ки з ви со ки ми збит ка ми та пе ре ви -
щує се редній по каз ник за ос танні п’ять
років приб лиз но на 23 міль яр ди до ларів.

Біль ше тре ти ни за галь них збитків і
близь ко по ло ви ни заст ра хо ва них
збитків у всь о му світі спри чи не но ура -
га ном Ян, який спри чи нив за гальні
збит ки в 100 міль ярдів до ларів та заст -
ра хо вані збит ки в 60 міль ярдів до ларів
(без ура ху ван ня збитків національ ної
прог ра ми NFIP).

З поп рав кою на інфляцію ура ган
«Ян», який об ру шив ся на західне уз бе -
реж жя Фло ри ди у ве ресні зі швидкістю
вітру май же 150 миль на го ди ну, стає
дру гим най до рож чим тропічним цик ло -
ном після ура га ну «Катріна» у 2005 році
з точ ки зо ру стра хо вих збитків.

Північна Аме ри ка зно ву доміну ва ла
в ста тис тиці втрат внаслідок наслідків
ура га ну Ян. У 2022 році при родні ка та -
ст ро фи по всь о му регіону заз на ли
збитків на су му приб лиз но 150 міль -
ярдів до ларів, з яких близь ко 90 міль -
ярдів до ларів бу ло заст ра хо ва но. З них
на США при па дає приб лиз но 95% за -

галь них збитків і 98% заст ра хо ва них
збитків.

Дру гою за вартістю та найбіль шою
гу манітар ною ка та ст ро фою 2022 ро ку
після Яна ста ла силь на повінь у Па кис -
тані внаслідок ре ко рд них му сон них
дощів. Насп равді в серпні ви па ло в 5�7
разів біль ше опадів, ніж заз ви чай, і що -
най мен ше 1700 лю дей за ги ну ли.

Прямі збит ки від по вені Munich Re
оцінює в 15 міль ярдів до ларів, що є ду же
ве ли ким, вра хо ву ю чи розмір ва ло во го
внутрішнь о го про дук ту країни.

Вра хо ву ю чи низь кий рівень про -
ник нен ня стра ху ван ня в регіоні, май же
нічо го не бу ло заст ра хо ва но, і Munich Re
ка же, що ве ли ка кількість лю дей втра -
ти ла все своє май но.

З точ ки зо ру стра хо вих збитків,
дру гою за вартістю оди ноч ною при род -
ною ка та ст ро фою у 2022 році бу ла
повінь на півден но му сході Австралії в
лю то му та бе резні. У Квінсленді та Но -
во му Півден но му Уельсі ви па ли сильні
опа ди, а потім по вені та сильні річкові
по вені. За гальні збит ки від події оціню -
ють ся приб лиз но в 6,6 міль яр да до ларів,
із яких заст ра хо ва на су ма тро хи мен ше
4 міль ярдів до ларів.

Час ти ни Австралії та кож заз на ли
про лив них дощів і екстре маль них по ве -
ней у жовтні, хо ча втра ти бу ли не та ки -
ми ве ли ки ми, як ті, що спос теріга ли ся
на по чат ку ро ку. Про те за га лом по вені в
Австралії про тя гом 2022 ро ку зав да ли
еко номічних збитків на 8,1 млрд до -
ларів, з яких 4,7 млрд до ларів бу ло заст -
ра хо ва но.

У Європі Munich Re підкрес лює
надз ви чай ну спе ку та по су ху, які спос -
теріга ли ся влітку, а потім сильні гро зи з
силь ним гра дом. У Франції град зав дав
збитків на 7,2 міль яр да до ларів, з яких
5,6 міль яр да до ларів бу ло пок ри то стра -
ху ван ням.

Євро па та кож пе ре жи ла екстрат -
ропічні цик ло ни в 2022 році, серія
штормів у північній і північно�західній
Європі в лю то му приз ве ла до збитків у
5,6 міль яр да до ларів, з яких 4,3 міль яр -
да до ларів бу ли заст ра хо вані.

В Азіатсь ко�Ти хо оке ансь ко му регі -
оні збит ки від при род них ка та ст роф у
2022 році зрос ли приб лиз но до 70 міль -
ярдів до ларів, оскіль ки заст ра хо вані
збит ки зрос ли до 10 міль ярдів до ларів.

Без ура ху ван ня по вені в Австралії,
зем лет рус у Японії став найбіль шим
заст ра хо ва ним збит ком у регіоні – 2,8
міль яр да до ларів, а за гальні збит ки до -
сяг ли 8,8 міль яр да до ларів.

У ба гать ох ви пад ках збит ки від при -
род них котів у час ти нах Азії, що роз ви -
ва ють ся, май же повністю не заст ра хо -
вані, що сприяє гло баль но му роз ри ву в
стра хо во му за хисті (невідповідність між
еко номічни ми та заст ра хо ва ни ми збит -
ка ми після події).

Економічні збитки від глобальних катастроф у 2022
році $270 млрд, 44% покрито страхуванням
Глобальні катастрофи у світі призвели до економічних
збитків у 270 мільярдів доларів у 2022 році, з яких
приблизно 44%, або 120 мільярдів доларів, було покрито
страхуванням, що призвело до ще одного року збитків для
галузі вище середнього.



Згідно з звіту ком панії Artemis Cat
Bond & ILS Market Report, у чет вер то -
му квар талі на ри нок вийш ло 15 тран -
закцій, в ос нов но му від постійних спон -
сорів, при чо му GeoVera Insurance
Holdings і PICC Property and Casualty
Company бу ли єди ни ми де бют ни ми
спон со ра ми, предс тав ле ни ми в цей
період.

Окрім 10 тран закцій із ри зи ком ка -
та ст ро фи май на 144a, щок вар таль ний
ви пуск вклю чав чо ти ри при ватні уго ди
та од ну уго ду, що пок ри ва ла інший ри -
зик, не пов’яза ний із ка та ст ро фою.

Як за 4 квар тал, так і за весь 2022 рік
ви пуск ско ро тив ся порівня но з по пе -
реднім ро ком, до сяг нув ши 1,6 міль яр да
до ларів за квар тал і 10,5 міль яр да до -

ларів за рік. Нез ва жа ю чи на падіння з
2021 ро ку, ви пуск за весь 2022 рік все ще
пе ре ви щу вав де ся тирічний се редній
по каз ник для сек то ра, і те пер пе ре ви -
щив поз нач ку в 10 міль ярдів до ларів за
ос танні три ро ки.

У чет вер то му квар талі пе ре важ на
більшість, 88% або 1,37 міль яр да до -
ларів, на да ли це ден там за хист від ря ду
ри зиків ка та ст роф у ба гать ох регіонах.
За весь рік уго ди "cat risk" скла ли май -
же 9,3 міль яр да до ларів, або 79% від за -
галь но го ви пу ще но го ри зи ко во го
капіта лу.

Приб лиз но 10,5 міль ярдів до ларів,
ви пу ще них у 2022 році, збіль ши ли
розмір рин ку на кінець ро ку до 37,9
міль ярдів до ларів, що оз на чає зрос тан -
ня на по над 2 міль яр ди до ларів з кінця
2021 ро ку.

Інвес то ри на по ля га ли на ви щих
цінах че рез послідовні збит кові ро ки та
во ла тильність фінан со во го рин ку, в ре -
зуль таті чо го спред над очіку ва ни ми
збит ка ми до сяг най ви щої поз нач ки за
де ся тиліття, тоді як се редній ко ефіцієнт
та кож зріс.

3Insurance TOP №8(92)2022

Дослідження

Випуск катастрофічних облігацій та ILS-інструментів
в 2022 році зріс до $38 млрд

Випуск катастрофічних облігацій і похідних страхових
інструментів ILS у четвертому кварталі 2022 року впав
порівняно з кварталом попереднього року, але залишився
стабільним на рівні 1,6 мільярда доларів, що допомогло ринку
досягти максимуму на кінець року в 37,9 мільярда доларів.

Збит ки, зав дані еко номіці Ук раїни
внаслідок війни, пе ре ви щу ють $700
млрд. "Спіль но зі Світо вим бан ком пла -
нуємо про вес ти чер го ву ве рифікацію
пот реб Ук раїни на як найш вид ше
віднов лен ня. На га даю, що маємо та ку
фіксацію на по ча ток черв ня. Тоді циф -
ра ста но ви ла $350 млрд зав да них
збитків. Вра хо ву ю чи ос танні ата ки на
на шу інфра ст рук ту ру, на сь о годні ця
су ма ста но вить по над $700 млрд", � за -
я вив Прем'єр�міністр Де нис Шми галь.

У держ бюд жеті на по точ ний рік
зак ла де но 35,5 млрд грн для Фон ду
ліквідації наслідків зброй ної аг ресії.

Це будівницт во та ре монт гро -
мадсь ких будівель, об'єктів кри тич ної
інфра ст рук ту ри, за без пе чен ня жит лом
ВПО. Та кож вже найб лиж чим ча сом
роз ра хо вуємо роз по ча ти віднов лен ня
за ра ху нок коштів, конфіско ва них у
російсь ких банків � на спец ра хун ку
вже є для ць о го 17 млрд грн. Пер ший
пріори тет � зруй но ва не жит ло лю дей.�

Збитки для економіки України внаслідок війни
перевищують $700 млрд.

Обсяги катастрофічних облігації та ILS-капітал, 1997-2022
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Пер шим стов пом трис то рон ньої стра тегії є
зни жен ня ри зиків опе рацій, нап рик лад, шля хом
ук ла ден ня дов го ст ро ко вих угод про відве ден ня
CO2. "Цей тип зни жен ня ри зиків мо же ви ко рис то -
ву ва ти при родні рішен ня, такі як по сад ка де рев і
уп равління зем лею, або технічні рішен ня, такі як
улов лю ва ний CO2 або біое нер ге ти ка", � ка же
Міша Реп манн, стар ший ри зик�ме нед жер Swiss
Re.

Стра хо ви ки та кож мо жуть підтри му ва ти про -
цес зни жен ня ри зиків для інших га лу зей, розг ля -
да ю чи стра хові пок рит тя та за лу ча ю чись до більш
но вих нап рямків бізне су, та ких як кліма тич на
відповідальність або на ко пи че ний вуг лець.

Дру гий стовп – це фінан су ван ня, нап рик лад,
інвес тиції в пос та чаль ників і на дан ня грантів. Нез -
ва жа ю чи на те, що це най мен ша з трь ох сфер, на
які стра хо ви ки мо жуть ма ти вплив, ця скла до ва
все ще є важ ли вою, оскіль ки во на мо же зак ри ти
по точ ну інвес тиційну про га ли ну.

Інвес то ри не о хо че став лять ся до но вих тех но -
логій – є технічні ри зи ки. Є ко мерційні та рин кові
ри зи ки.

Ос таннім стов пом стра тегії є по куп ки. Це
вклю чає прид бан ня «пос луг з ви да лен ня вуг ле цю»
та «сер тифікатів на уник нен ня ви кидів вуг ле цю».

При чи на, чо му стра хо вий сек тор має та кий
вплив на пе рехід до нуль о вої чис тої еко номіки, по -
ля гає в то му, що він мо же бра ти участь у всіх трь -
ох цих сфе рах.

Дослідження

Перестраховик Swiss Re вважає, що страхова галузь
має «ідеальну позицію» для «дій», щоб підтримати

глобальне видалення вуглекислого газу та перехід до
Net�Zero економіки, дотримуючись тристоронньої

моделі «теорії змін».

Swiss Re радить андеррайтерам переглянути
підходи щодо перестрахового покриття для
Net-Zero економіки

Згідно з да ни ми The Florida Office of
Insurance Regulation (OIR), у Фло риді по -
да но приб лиз но 640 496 пре тензій після
ура га ну Ян, 52,5% із яких уже зак ри то. З
640 496 по да них за яв про ура ган Ян приб -
лиз но 443 658 сто су ють ся жит ло вої не ру -
хо мості. Ли ше 26 468 по зовів сто су ють ся
ко мерційної влас ності, хо ча з цієї ка те горії
ли ше 22% бу ли зак риті, порівня но з 51,4%
по зовів що до жит ло вої влас ності.

Найбіль ша част ка збитків у ге ог -
рафічно му відно шенні при па дає на ок руг
Лі, штат Фло ри да, де ура ган «Ян» об ру -
шив ся на су шу і де збит ки, як пра ви ло, є
найбільш серйоз ни ми. Тут бу ло по да но 229

259 пре тензій і зак ри то ли ше 48,7%.
Май же 10,3 міль яр да до ларів, за галь -

на су ма збитків, повідом ле на Florida OIR,
за ли шаєть ся знач но ниж чою за будь�яку
оцінку про мис ло вих збитків від ура га ну
Ян, яка ґрун туєть ся на не пе ревіреній су -
купній інфор мації, зібраній із да них про
пре тензії, по да них до ре гу ля то ра стра хо -
ви ка ми.

Ми ну ло го міся ця FLOIR оно вив свою
оцінку заст ра хо ва них збитків від ура га ну
Ян на ос нові пре тензій, по да них на той час,
до тро хи біль ше ніж 7,13 міль яр да до ларів.
Ця циф ра ста но ви ла приб лиз но 8,7 міль -
яр да до ларів три тижні то му та 9,6 міль яр -
да до ларів тиж день то му.

OIR Фло ри ди та кож повідо ми ла про
пре тензії че рез не давній ура ган "Ніколь",
кількість яких на разі ста но вить 14 389,
19,3% із них уже зак ри то, а вартість по -
зовів ста но вить 132,4 мільйо на до ларів.

Застраховані збитки урагану Ян оцінюють 
у $10,3 млрд

Застраховані збитки, оцінені на основі даних страхових
компаній в штаті Флорида після урагану Ян, зараз становлять
майже 10,3 мільярда доларів.



Катастрофи

Елліотт приніс хо лод не арк тич не
повітря на південь до США про тя гом
різдвя но го періоду, в ре зуль таті чо го
тем пе ра ту ра в більшій час тині східної
час ти ни США зни зи ла ся ниж че се -
реднь о го на 20°F. Шторм зав дав знач ної
шко ди більшій час тині країни, навіть
прос тяг нув шись на північ до Ка на ди та
на південь че рез кор дон з Мек си кою.

Але хо ча це був ду же масш таб ний
шторм, який впли нув на 42 шта ти США,
перші прог но зи по ка зу ють, що це не бу де
суттєвою подією для рин ку пе ре ст ра ху -
ван ня, особ ли во як що порівню ва ти зи мо -
вий шторм Урі в лю то му 2021 ро ку.

За оцінкою KCC у 5,4 міль яр да до -
ларів, Elliott біль ше відповідає зи мо вим
штор мам 1983 та 1989 років, при чо му
50% збит ку, як очікуєть ся, при па де на
ко мерційних стра хо виків.

Вва жаєть ся, що ос нов ною при чи ною
збит ку ста ли про ри ви труб як у жит ло -
вих, так і в ко мерційних будівлях че рез

низь ку тем пе ра ту ру, що спри чи нить
значні збої та не га тив ний вплив на
інфра ст рук ту ру.

З 21 по 26 груд ня 2022 ро ку істо рич -
ний екстрат ропічний цик лон ство рив зи -
мові штор мові умо ви, зок ре ма хур то ви -

ни, сильні вітри, сніго па ди або ре ко рд но
низькі тем пе ра ту ри на біль шості те ри -
торії Спо лу че них Штатів і час ти ни Ка на -
ди.

Об ласті, де спос теріга ли ся хур то ви -
ни, вклю ча ли час ти ни Мінне со ти, Айо ви,
Вісконсіна, Мічи га ну, Огайо, Нью�Йор ка
та Он таріо, а район Буф фа ло в
Нью�Йор ку та райо ни Форт�Ері та
Кінгстон в Он таріо заз на ли май же двох
пов них днів хур то ви ни. Хо лод на хви ля
торк ну ла ся всіх штатів США від Ко ло -
ра до до східно го уз бе реж жя і аж до Ма -
ямі, Фло ри да. Вранці 25 груд ня 55
мільйонів лю дей опи ни ли ся під заг ро зою
хо лод но го вітру.�

Зимовий шторм Елліот в США та Канаді завдав збитків
страховикам на $5,4 млрд
Зимовий шторм Елліотт завдав страхових збитків у 5,4 мільярда
доларів після того, як охопив основну частину Сполучених
Штатів на піку святкового сезону. Такі оцінки представила
компанія з моделювання катастроф Karen Clark & Co. на основі
еталонної моделі зимового шторму США з високою роздільною
здатністю.
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Typhoon Nanmadol, пи ше Beinsure,
який став 14�м штор мом у се зоні тай -
фунів у західній час тині Північної час -
ти ни Ти хо го оке а ну 2022 ро ку та от ри -
мав влас ну наз ву, впли нув на еко сис те -
ми ост ровів Кю сю та Сіко ку на півдні
Японії, а та кож на західні та цент -
ральні регіони го лов но го японсь ко го
ост ро ва Хон сю з 18 по 20 ве рес ня.

Сильні вітри тай фу ну та екстре -
мальні опа ди спри чи ни ли по вені та

зсу ви в пост раж да лих райо нах. Це
підтве рд жує ке ро ва ний рівень збитків
від події, який уже бу ло заз на че но в
пер шо му звіті про збит ки.

Од нак, за да ни ми PERILS, збит ки
для стра хо вої га лузі бу ли віднос но нез -
нач ни ми. Це мож на по яс ни ти
траєкторією тай фу ну, яка пе рет ну ла
те ри торію з мен шою кон це нт рацією ак -
тивів порівня но з ве ли ки ми тай фу на ми
2019 (Фак сай, Хагібіс) або 2018 (Трамі,

Джебі). Південні ост ро ви Японії час то
підда ють ся впли ву екстре маль них по -
год них умов і, як наслідок, цілком го -
тові пом’як ши ти наслідки та ких подій.

Тай фун Нан ма дол, відо мий на
Філіппінах як су пер тай фун Джозі, був
по туж ним тропічним цик ло ном, який
вра зив Японію. Чо тир над ця тий наз ва -
ний шторм, сь о мий тай фун і дру гий су -
пер тай фун се зо ну ти хо оке ансь ких тай -
фунів 2022 ро ку, Нан ма дол ви ник
внаслідок хви лю ван ня на схід від
Іводзіми, яке Об’єдна ний центр по пе -
ред жен ня про тай фу ни (JTWC) 12 ве -
рес ня виз на чив як тропічну деп ресію.
Пізніше це то го ж дня, після до сяг нен -
ня по туж ності тропічно го штор му,
Японсь ке ме те о ро логічне аген т ство
(JMA) наз ва ло йо го Нан ма дол.

Збитки страхової галузі Японії від тайфуну
Нанмадол перевищать $912 млн

Тайфун Нанмадол завдав майнових збитків японській
страховій галузі на суму 120 мільярдів ієн (912 мільйонів
доларів), відповідно до останньої оцінки збитків галузі від
компанії з моделювання катастроф PERILS.





Пе ре ст ра хо ви ки заз ви чай по нов -
лю ють свої 12�місячні конт рак ти зі
стра хо ви ми ком паніями 1 січня, тоб то
во ни ма ють пер шу мож ливість ско ро -
ти ти ри зи ки з по чат ку війни в Ук раїні
після то го, як ць о го ро ку во ни пост -
раж да ли від збитків, пов’яза них із
війною та Ура га ном Ян у Фло риді.

Про по но ва не по ло жен ня до го ворів
пе ре ст ра ху ван ня вик лю чає пов’язані з
війною ри зи ки що до літаків або су ден в
Ук раїні, біло русі та росії. Без підтрим -
ки пе ре ст ра хо виків стра хо ви ки не
змо жуть на да ва ти стра хо ве пок рит тя
для регіонів.

Пе ре ст ра хо ви ки особ ли во стур бо -
вані втра тою літаків, що на ле жать
міжна род ним лізин го вим ком паніям,

які заст ряг ли в російсь ких ае ро пор тах
та бу ли конфіско вані росією, та вже
сфор му ва ли су дові по зо ви на 8 міль -
ярдів до ларів.

Оскіль ки во ни діють на ос нові «аг -
ре гації» зі стра ху ван ням війсь ко вих
ри зиків на морі та авіації, підсу мо ву ю -
чи збит ки як од не ціле, пре тензії в
одній сфері зму шу ють пе ре ст ра хо -
виків по бо ю ва ти ся всь о го сек то ру
війсь ко вих ри зиків.

У той час як ос новні пе ре ст ра хо ви -
ки Hannover Re, Munich Re і Swiss Re
відмо ви ли ся від ко мен тарів, у Ascot
ка жуть, що проб ле ма по ши рюєть ся на
весь стра хо вий сек тор.

Близь ко 90% рин ку воєнних ри -
зиків для морсь кої та авіації заст ра хо -

ва но в Lloyd’s of London та на лон -
донсь ко му рин ку ко мерційно го стра -
ху ван ня. Три ва ють пе ре го во ри між
стра хо ви ка ми та пе ре ст ра хо ви ка ми
що до про лон гації до го ворів на нас туп -
ний рік і точ но го фор му лю ван ня пунк -
ту, то му стра хо ви ки по бо ю ють ся
найгіршо го.

Авіаційні пе ре ст ра хо ви ки вже
страж да ють від пре тензій, пов’яза них
з дво ма ка та ст ро фа ми Boeing 737 MAX
у 2018 і 2019 ро ках, а по над 400 орен до -
ва них літаків вартістю близь ко 10
міль ярдів до ларів не змог ли за ли ши ти
росію після то го, як західні санкції
зму си ли розірва ти їх орен ду.

Як наслідок, авіаційні стра хо ви ки
ско ро чу ють розміри стра хо во го пок -
рит тя, що про по нуєть ся для та ких ри -
зиків, як конфіскація літаків, та уточ -
ню ють фор му лю ван ня відмо ви у вип -
латі. Пе ре ст ра хо ви ки та кож по бо ю -
ють ся інших війсь ко вих ри зиків,
вклю ча ю чи вип ла ти що до су ден, які
заст ряг ли в ук раїнсь ких пор тах,
ініційо ва них че рез 12 місяців, і на пад
Ки таю на Тай вань.�
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Перестраховики відмовляються від покриття військових
ризиків літаків та морських суден в Україні, білорусі та росії

Страховики можуть відмовитися від страхування
літаків, що летять в Україну, або кораблів, що
прямують через Чорне море, оскільки перестраховики
пропонують виключити регіон з перестрахового
покриття з січня 2023 року.



Про тис то ян ня че рез санкції та стра -
ху ван ня, яке спри чи ни ло за тор наф то вих
тан керів у клю човій морській про тоці
Бос фор, за го ст ри ло ся, за ли шив ши
мільйо ни ба релів си рої наф ти у за торі.

Ту реч чи на на по ля га ла на до ка зах то -
го, що наф тові суд на заст ра хо вані після
на бут тя чин ності санкцій Євро со ю зу про -
ти росії. США та Ве ли коб ри танія, а та кож
стра хо ва індустрія заз на ли тис ку на неї з
ви мо гою зміни ти свої пра ви ла.

Але міністер ство транс пор ту Ту реч -
чи ни за я ви ло, що ве ли ка кількість су ден,
які за раз очіку ють про хо ду че рез про то ки
— життєво важ ли вий ву зол для по токів
наф ти з Чор но го мо ря — не по вин на ви ко -
рис то ву ва ти ся для тис ку на Ан ка ру що до
пра вил, які ви ма га ють підтве рд жен ня
стра ху ван ня тан керів.

Міністер ство за я ви ло, що ви ве зе з
своїх вод за ван та жені тан ке ри без стра -
хо во го пок рит тя, хо ча не бу ло зро зуміло,
чи змо же та кий підхід дійсно звіль ни ти
де які із заб ло ко ва них су ден для пла ван ня
в Се ред зем не мо ре.

У за яві міністер ства йдеть ся:
� Тан ке ри, що пря му ють на північ, ви -

ма га ти муть підтве рд жен ня стра ху ван ня,
що пе реш код жа ти ме вхо ду тан керів у
Чор не мо ре для збо ру ван та жу

� Дійсне пстра хо ве ок рит тя ви ма -
гаєть ся з 2002 ро ку

� 11 із 15 зу пи не них наф то вих тан -
керів пря му ють до Євро пейсь ко го Со ю зу

� Ко раблі в Мар му ро во му морі бу дуть
ви ве дені з ту рець ких вод

� Не обхідність для влас ників на да ти но -
вий но вий стра хо вий поліс, який пок ри ває
час пе ре бу ван ня в ту рець ких про то ках

Нап рикінці ми ну ло го міся ця Ту реч чи -
на ого ло си ла, що тан ке ри по винні бу дуть
на да ти лис ти від своїх стра хо виків, які
підтве рд жу ють, що во ни ма ють пра во на
навігацію че рез про то ки, че рез які ми ну -
ло го ро ку пройш ло май же 700 мільйонів
ба релів си рої наф ти. Цей крок Ту реч чи ни
став відповіддю на санкції Євро пейсь ко го

Со ю зу про ти росії, які за бо ро ня ють стра -
ху ва ти суд на, як що вартість наф ти, яку
во ни пе ре во зять, пе ре ви щує 60 до ларів за
ба рель.

Офіційні осо би США та Бри танії на -
по ля га ють на то му, щоб Ту реч чи на пе рег -
ля ну ла ви мо гу що до підтве рд жен ня стра -
ху ван ня, особ ли во з ог ля ду на те, що ван -
тажі з Ка за хс та ну не підпа да ють під
санкції.

Ту реч чи на за я ви ла, що стра хові
РI�Клу би, які стра ху ють ри зи ки, вклю ча -
ю чи зіткнен ня та роз ли ви, по винні на да -
ва ти лис ти�підтве рд жен ня своїм
клієнтам.

Досі зви чай ним спо со бом пе ревірки
стра ху ван ня бу ли веб�сай ти стра хо виків,
які постійно онов лю ва ли ся. Але ос танній
ра унд санкцій пе ред ба чає, що суд но, яке
пе ре во зить російсь ку наф ту, має стан да -
рт не стра хо ве пок рит тя, ли ше як що йо го
ван таж бу ло прид ба но за 60 до ларів за ба -
рель або мен ше.

США та Великобританія просять Туреччину переглянути
вимоги щодо підтвердження страхування танкерів

Офіційні особи США та Великобританії наполягають 
на тому, щоб Туреччина переглянула вимоги щодо
підтвердження страхування нафтових танкерів, 
які проходять через Босфор.
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Стра хо ви ки, вклю ча ю чи Tokio
Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo
Japan Insurance і Mitsui Sumitomo
Insurance, раніше ого ло си ли, що пла -
ну ють при пи ни ти на да ви ти пок рит тя
за пош код жен ня су ден і реквізиції,

спри чи нені війною в російсь ких во дах.
Цей крок став ся че рез те, що іно -

земні пе ре ст ра хо ви ки все частіше
відмов ля ють ся бра ти на се бе ри зи ки,
пов’язані з росією че рез війну в Ук -
раїні.

Але при зу пи нен ня стра хо во го пок -
рит тя пос та ви ло під заг ро зу без пе -
рервність імпор ту при род но го га зу до
Японії з про ек ту Са халін�2 на Да ле ко -
му Сході росії, який вва жаєть ся
життєво важ ли вим для енер ге тич ної
без пе ки країни.

То му Аген т ство фінан со вих пос луг
Японії (FSA) і Аген т ство при род них ре -
сурсів і енер ге ти ки звер ну ли ся до
національ них стра хо виків з про хан ням
про дов жи ти пок рит тя са ме для рейсів
до про ек ту «Са халін�2».

З тих пір стра хо ви ки по ча ли пе ре -
го во ри з пе ре ст ра хо ви ка ми і от ри ма ли
част ко ве пе ре ст ра хо ве пок рит тя, щоб
ма ти мож ливість про дов жу ва ти стра -
ху ван ня війсь ко вих ри зиків для морсь -
ких пе ревізників при род но го га зу.

За га лом 30 міль ярдів ієн (224
мільйо ни до ларів) мож на от ри ма ти від
бри тансь ких пе ре ст ра хо виків, при ць о -
му місцеві стра хо ви ки пок ри ва ють
близь ко 8 міль ярдів ієн, а за рубіжні пе -
ре ст ра хо ви ки візь муть близь ко 22
міль ярдів ієн.

Але на ць о му рівні місткість ан дер -
рай тин гу бу де мен ше по ло ви ни від 67
міль ярдів ієн, які бу ли раніше, і, от же,
мо же нак лас ти об ме жен ня на об сяг
трафіку, який мо же протіка ти між
Японією та її російсь ким пос та чан ням
при род но го га зу.

Японських страховиків змусили покривати військові
ризики суден в російських водах

Деякі з найбільших японських страхових компаній продовжують
надавати страхове покриття від військових ризиків після
переговорів з перестраховиками та після тиску з боку японського
уряду.

25% російсь ких морсь ких пос та вок си -
рої наф ти з мо мен ту вве ден ня об ме жень 5
груд ня бу ли заст ра хо вані західни ми стра -
хо ви ми ком паніями.

На ос нові аналізу да них Financial
Times стве рд жує, що 18 ван тажів російсь -
кої си рої наф ти бу ло за ван та же но на заст -
ра хо вані тан ке ри з мо мен ту вве ден ня об -
ме жен ня ціни, що ста но вить приб лиз но
чверть з 63 су ден, які пе ре во зи ли російсь -
ку си ру наф ту з то го ча су до 25 груд ня.

При ць о му дев'ять су ден пря му ва ли до
Індії, шість � до Ки таю і од не � до Ту реч чи -
ни. Кож не суд но ма ло діюче стра хо ве пок -
рит тя від західно го стра хо ви ка. Чо ти ри
інші суд на пря му ва ли до Бол гарії, яка че -
рез за лежність її наф то пе ре роб них за -
водів від російсь кої наф ти звіль не на від
за бо ро ни ЄС на імпорт російсь кої наф ти до
кінця 2024 ро ку.

Гло бальні стра хо ви ки 23 груд ня

опубліку ва ли поп рав ки до пев них полісів,
вклю ча ю чи пок рит тя відповідаль ності
фрах ту валь ників, за ви нят ком збитків,
пов’яза них із конфліктом або будь�яким
йо го роз ши рен ням.

По нов лен ня на Лон донсь ко му рин ку
нап рикінці ро ку наб ли жа ють ся до кінце -
во го терміну, і учас ни ки рин ку повідом ля -
ють про ду же низь кий апе тит пе ре ст ра хо -
виків що до роз ши рен ня так зва но го стра -
ху ван ня війсь ко вих ри зиків для регіону.

Це та кож мо же спри чи ни ти уск лад -
нен ня для транс пор ту ван ня ка за хс тансь -
кої наф ти, зок ре ма Каспійсь ко го тру боп -
ровідно го кон сорціуму, який транс пор тує
наф ту з Ка за хс та ну, що не має ви хо ду до
мо ря, до російсь ко го пор ту Но во російськ
для транс пор ту ван ня че рез Чор не мо ре.

За перші три пов них тижні груд ня
росія екс пор ту ва ла приб лиз но 50
мільйонів ба релів влас ної си рої наф ти мо -

рем у порівнянні з 67 мільйо на ми ба релів
за той са мий період у лис то паді.

Пре зи дент росії підпи сав указ, який
на бу ває чин ності в лю то му і бу де діяти
про тя гом п'яти місяців, вка зу ю чи, що
кремль за бо ро нить про даж си рої та наф -
то вої про дукції за конт рак та ми, які пря мо
чи опо се ред ко ва но пе ред ба ча ють об ме -
жен ня ціни.

Указ пе ред ба чає, що він «мо же на да ти
спеціаль ний дозвіл» за пев них обс та вин
для про дов жен ня де я ких за купівель у ме -
жах об ме жен ня, фор му лю ван ня, яке по -
тенційно відкри ває шлях для росії про дов -
жу ва ти про да ва ти си ру наф ту ви роб ни -
кам на та ких рин ках, як Індія та Ки тай.

Нез ва жа ю чи на ме ханізм об ме жен ня
цін, який доз во ляє західним ком паніям
про дов жу ва ти га ран ту ва ти такі ван тажі,
ван та жовідправ ни кам ста ло важ че от ри -
ма ти де які ви ди стра ху ван ня.

25% російських поставок сирої нафти застраховані
західними страховиками
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21 стра хо вик є час ти ною ме ханізму
стра ху ван ня ван тажів, який очо лює
Ascot, спеціалізо ва ний пе ре ст ра хо вик,
адмініструє ри зи ки міжна род ний стра -
хо вий бро кер Marsh.

Регіон Чор но го мо ря про дов жу ва -
ти ме пра цю ва ти без зап ла но ва них
підви щен ня рей тин гу. Бан ки заз ви чай
ви ма га ють, щоб суд на, які за хо дять у
три ук раїнські пор ти, які бу ли учас ни -
ка ми уго ди за підтрим ки ООН, ма ли
різні стра хові поліси. До них на ле жать
стра хові пок рит тя кор пу су та ван та жу
від війсь ко вих ри зиків, які потрібно
онов лю ва ти кожні 7 днів.

Че рез війну в Ук раїні, при родні ка -
таклізми та ви со ку інфляцію, стра хові
та ри фи, за прог но за ми бро керів, зрос -
туть з 2023 ро ку.

Стра хо ви ки авіаційної та морсь кої
війни стур бо вані тим, що пе ре ст ра хо -
ви ки вик лю чать всю Ук раїну, росію та
біло русь кий регіон, ко ли конт рак ти пе -

ре ст ра ху ван ня поч нуть ся про лон го ву -
ва ти ся з січня (див. що до вик лю чень з
міжна род но го пе ре ст ра хо во го пок рит -
тя у ог ляді Exclusions into International
Reinsurance Coverage for Ukraine,
Russia & Belarus). 

Але це не по вин но вик ли ка ти за не -
по коєння зав дя ки то му, як бу ло на -
лаш то ва но про цес стра ху ван ня ук -
раїнсь ких ван тажів, які відправ ля ють -
ся Чор ним мо рем, оскіль ки стра хо ви -
ки, які бе руть участь у прог рамі, роз -
поділя ють ри зи ки та пе ре ст ра ху ван ня
не потрібно.

Ос нов ний бізнес стра хо вої га лузі з
са мо го по чат ку пост раж дав від
наслідків війни. Спо чат ку був вихід
«західних» пе ре ст ра хо виків з російсь -
ко го рин ку, потім са моізо ляція
російсь ко го стра хо во го рин ку та при -
пи нен ня транс кор дон них пла тежів че -
рез ого ло шен ня воєнно го ста ну в Ук -
раїні. Обид ва рин ки – біло русь відіграє

тут підпо ряд ко ва ну роль з ог ля ду на
низь кий рівень міжна род ної торгівлі та
інвес тицій – бу ли та ким чи ном ізоль о -
вані, але стра хо ве пок рит тя все ще бу -
ло дос туп ним на місце во му рівні, хо ча
й із знач но змен ше ни ми мож ли вос тя -
ми, особ ли во в Ук раїні.

То му зас по коює те, що міжна родні
стра хові прог ра ми бу ли дот ри мані
про тя гом терміну дії конт рак ту, що за -
ли шив ся у 2022 році, і стра хо ве пок -
рит тя бу ло за без пе че но для всіх трь ох
дер жав, за лу че них у війну, че рез по -
ло жен ня про фінан сові інте ре си ге не -
раль но го конт рак ту.

Га га даємо, що стра хо ви ки мо жуть
відмо ви ти ся від стра ху ван ня літаків,
що ле тять в Ук раїну, та ко раблів, що
пря му ють че рез Чор не мо ре, оскіль ки
пе ре ст ра хо ви ки про по ну ють вик лю чи -
ти регіон з пе ре ст ра хо во го пок рит тя з
січня 2023 ро ку. 

Пе ре ст ра хо ви ки заз ви чай по нов -
лю ють свої 12�місячні конт рак ти зі
стра хо ви ми ком паніями 1 січня, тоб то
во ни ма ють пер шу мож ливість ско ро -
ти ти ри зи ки з по чат ку війни в Ук раїні
після то го, як ць о го ро ку во ни пост -
раж да ли від збитків, пов’яза них із
війною та Ура га ном Ян у Фло риді.

Тарифи на страхування морських вантажів з
українським зерном у 2023 році не зміняться

Страхування вантажів, що забезпечує страхове покриття
поставок через український експортний коридор зерна,
відбуватиметься у 2023 році без підвищення тарифів
страхування, повідомив андеррайтер Lloyd's of London Ascot.
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Але відмо ва P&I Клу бу пок ри ва ти

ри зи ки, пов’язані з війною в Ук раїні

для су ден ли ше тро хи зву зить ри нок

морсь ко го стра ху ван ня для Ук раїни,

але це не оз на чає зу пин ку торгівлі та

ек пор ту зер на, вва жає ме нед жер ка з

роз вит ку биз не су ком панії Maxigrain,

парт нер ка Trend and hedge club� Оле -

на Не ро ба.

«За па ру тижнів до но во го ро ку по -

ча ла ши ри тись інфор мація, що для ко -

раблів, які йдуть з/в Ук раїну (і не

тіль ки) стра хові поліси не бу дуть

вклю ча ти війсь ко вий ри зик. Це б оз на -

ча ло, що май же ніхто б свій ко ра бель

би не відпра вив в наші пор ти. Але ж це

не зовсім так», — по яс нює фахівець.

P&I клу би вклю ча ють:

� Ри нок то ва риств взаємно го
стра ху ван ня IG P&I Clubs — це самі
суд нов лас ни ки ство ри ли щось на
кшталт «ка си взаємо до по мо ги». Клуб
скла даєть ся із 13 ве ли ких регіональ -
них клубів суд нов лас ників. Це во ни з 1
січня 2023 виріши ли не пок ри ва ти ри -
зи ки відповідаль ності суд нов лас ни ка,
пов’язані з війною. Інші ри зи ки пок ри -
ва ють ся як і раніше.

� Ри нок «fixed premium»: це стра -
хо ви ки, які стра ху ють той са мий ри -
зик, але не пов’язані зо бов’язан ня ми
IG (не є чле на ми об’єднан ня), то му не
му сять прий ма ти їх пра ви ла. Ком -
панії, що не вхо дять до Клу бу, пра цю -

ють як і раніше (як що не виз на чать
інак ше).

Перші — Клуб IG — пра цю ва ти -
муть не за всіма стра хо ви ми ви пад ка -
ми, во ни вик лю чи ли війсь кові, другі
пра цю ва ти муть як і раніше, але,
швид ше за все, піднімуть став ки.

«Клуб IG пе ре ст ра хо ву ють свої
ри зи ки в пе ре ст ра ху валь них ком -
паніях, а другі мо жуть бу ти самі ци ми
ком паніями, або бу ти дос татньо ве ли -
ки ми щоб са мостійно виз на ча ти ри -
зик�апе тит. Пе ре ст ра хові не хо чуть
бра ти порт фелі Клу бу з війсь ко вим
ри зи ком. Плюс у порт фелі клу бу всі
ри зи ки такі, а в стра хо вих — ку па
різних, то му порт фель вціло му менш
ри зи ко вий і йо го без печніше пе ре ст -
ра зо ву ва ти».

Як це пра цює в стра хо во му рин ку
на прик ладі?

Один і той са мий стра хо вий ви па -
док мо же бу ти спри чи не ний як війсь -
ко ви ми так і не війсь ко ви ми чин ни ка -
ми: як що член екіпа жу по мер че рез
от руєння, то тут пра цює поліс і Клу бу

Страхування вантажів

Відмова International Group of P&I Clubs страхувати
воєнні ризики не означає для України зупинки експорту

Міжнародний клуб страховиків судновласників
(International Group of P&I Clubs) ухвалив рішення
скасувати покриття військових ризиків для суден з
України, росії та білорусі. Причиною цього став відхід
компаній�перестраховиків з регіону через високі збитки.



і інших ком паній, а як що на нь о го впав
ула мок «шахіда» — поліс Клуб не пок -
риє ри зик, тіль ки по за клубні поліси.
Як що під час до щу екіпаж не встиг
зак ри ти трю ми і зер но на мок ло й
зіпсу ва лось — пра цює поліс і Клу бу і
по зак луб них ком паній, а як що во ни не
встиг ли, бо бу ла повітря на три во га —
поліс Клу бу не пок риє, тіль ки по зак -
лубні.

«Найбільш бен теж ний тут ри зик
за топ лен ня суд на і зав дан ня шко ди
нав ко лишнь о му се ре до ви щу — Клуб
не бу де оп ла чу ва ти піднят тя ко раб ля і
всю цю історію, як що вєлікіє «че рез
ха латність» щось підіб‘ють»,— заз на -
чає Оле на Не ро ба.

На її дум ку, ймовірно, що в Клубі
IG мо жуть че рез де я кий час (скоріше
за все че рез рік, бо рішен ня прий ма -
ють ся що ро ку, ад же во ни за лежні від
політи ки пе ре ст ра хо виків) зміни ти
рішен ня і по вер ну ти пов не пок рит тя

за ок ре му пла ту, щоб не втра ча ти
бізнес.

«Окрім по тенційно го підви щен ня
та ри фу на стра ху ван ня відповідаль -
ності пе ред третіми осо ба ми — P&I (і
як наслідок – вар тості фрах ту) для
нас знач но ско ро тить ся пе релік дос -
туп них для ук ла дан ня полісу ком -
паній. Плюс до то го всь о го, стра ху ва -
ти ся в ук раїнсь ких ком паніях на сь о -
годні не мож ли во: че рез Пос та но ву
НБУ від 24/2/22 №18 во ни не мо жуть
пла ти ти у ва люті на ко ристь іно земців
і ук ла да ти поліси з ни ми не має сен -
су»,— зас терігає Оле на Не ро ба.

Тож ри нок стра ху ван ня для ук -
раїнсь ких ри зиків став прос то тро хи
вуж чий, але це не оз на чає зу пин ку
торгівлі.

На га даємо, що пе ре ст ра хо ви ки, які
за без пе чу ють стра ху ван ня стра хо ви -
кам, як� пра ви ло, по нов лю ють річні
конт рак ти зі� своїми клієнта ми

щорічно з� 1� січня.
Од нак ць о го ро ку ком панії з� клу бу

IG� P&I� повідо ми ли, що� з� по чат ку
нас туп но го ро ку во ни ска со ву ють пок -
рит тя війсь ко вих ри зиків для ук -
раїнсь ких, російсь ких і� біло русь ких
су ден.

"Пе ре ст ра ху валь ни ки клу бу біль -
ше не� мо жуть за без пе чи ти пе ре ст ра -
ху ван ня війсь ко вих ри зиків, пов’яза -
них із� те ри торіаль ни ми ри зи ка ми
росії, Ук раїни або біло русі",� — йдеть -
ся в� їхніх повідом лен нях.

Аген т ство заз на чає, що� ком панії
з� клу бу IG� P&I стра ху ють близь -
ко� 90% усіх морсь ких су ден у� світі.

Во но та кож повідо ми ло, що� уряд
Японії зак ли кав стра хові ком панії
взя ти на� се бе до дат кові ри зи ки, щоб
про дов жи ти на да ва ти морсь ке стра -
ху ван ня для пе ре ве зен ня скрап ле но го
при род но го га зу (СПГ) у� те ри торіаль -
них во дах росії.
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Fitch зберігає свій «нейт раль ний»
сек то раль ний прог ноз для гло баль но го
сек то ру пе ре ст ра ху ван ня, оскіль ки заз -
на чає, що ця точ ка зо ру врівно ва жує
сильнішу ан дер рай тин го ву мар жу з ри -
зи ка ми, пов’яза ни ми з мак ро е ко -
номічною не виз на ченістю, ви со кою

інфляцією збитків і зрос тан ням ви мог у
зв’яз ку зі стихійни ми ли ха ми, вик ли ка -
ни ми зміною кліма ту.

Гло баль на індустрія пе ре ст ра ху ван -
ня до сяг ла пе ре лом но го мо мен ту під час
по нов лен ня до го ворів у січні 2023 ро ку,
оскіль ки їхня пе ре го вор на си ла що до

своїх це дентів істот но зміни ла ся на ко -
ристь пе ре ст ра хо виків. Сек тор пе ре ст -
ра ху ван ня ри зиків не ру хо мості та
спеціалізо вані лінії вийш ли на жорсткий
ан дер рай тинг та підви щен ня та рифів.

Жорсткі рин ки, безп ре це де нт на од -
но часність сейсмічних змін у мак ро е ко -
номічно му се ре до вищі, ви со ка ге о -
політич на не виз на ченість, стабіль но ви -
сокі ви мо ги до стихійних лих та об ме -
жен ня пе ре ст ра хо вих місткос тей приз -
ве ли до різко го підви щен ня та рифів.

Зрос тан ня та рифів на 20�60% спос -
терігав ся на біль шості ринків не ру хо -
мості, які пост раж да ли від стихійних лих
про тя гом 2021 і 2022 років. Після ура га ну
Ян ціни в США навіть под воїли ся.

Російсь ко�ук раїнсь ка війна приз ве ла
до зрос тан ня та рифів на 50% або біль ше
в пост раж да лих спеціалізо ва них лініях,
та ких як політичні ри зи ки та
авіакосмічна про мис ловість.

За оцінка ми Fitch, су куп ний обліко -
вий капітал пе ре ст ра хо виків ско ро тив ся
приб лиз но на 15% у 2022 році в ос нов но -
му че рез зни жен ня їхніх порт фелів з
фіксо ва ним до хо дом че рез зрос тан ня
про це нт них ста вок.

Це по си лить дис ципліну ан дер рай -
тин гу пе ре ст ра хо виків, нез ва жа ю чи на
те, що вищі про центні став ки ма ти муть
нейт раль ний або по зи тив ний вплив на
еко номічний і ре гу ля тив ний капітал у
2022 році.

Fitch зберігає свій «нейтральний» прогноз щодо
глобального сектору перестрахування

Fitch Ratings опублікувало звіт, згідно з яким маржа
андеррайтингу перестраховиків після ретроцесії зросте 
в середньому на 4 відсоткові пункти в 2023 році.



Ці кла си бу ли пок риті пе ре ст ра хо ви -
ка ми в комбіно ва них прог ра мах з морсь -
ки ми та енер ге тич ни ми прог ра ма ми, то му
існує ве ли ка ймовірність то го, що пе ре ст -
ра хо ви ки бу дуть шу ка ти підви щен ня та -
рифів і біль ших чис тих ут ри мань для
стра хо виків, а та кож по тенційно відок -
рем лю ва ти де які кла си від комбіно ва них.

Не має сумніву, що ри нок по ба чить
певні побічні ефек ти від ка та ст рофічних
стра хо вих збитків, спри чи не них ура га ном
«Ян», од ним із най по тужніших і най -
руйнівніших, які ко ли�не будь до ся га ли
США. Хо ча біль ша час ти на цієї шко ди не
пов’яза на з мо рем, очікуєть ся, що всі рин -
ки відчу ють пев ний вплив цієї істо рич ної
втра ти.

Сто сов но інфляційно го тис ку аналіти -
ки заз на ча ють, що стра ху ван ня морсь ко го
кор пу су та ма шин не за хи ще но, підкрес -
лю ючи за не по коєння тим, що зрос тан ня
вит рат на по зов не ми ну че, оскіль ки ціни
на сталь і ро бо чу си лу про дов жу ють зрос -
та ти.

Суд ноп ла в ство пе ре бу ває в цікавій си -
ту ації, оскіль ки побічні ефек ти COVID�19
і вторг нен ня росії в Ук раїну приз ве ли до
зміцнен ня рин ку суд ноп ла в ства, а та кож
мож ли вос тей от ри ман ня при бут ку, особ -
ли во в сек то рах кон тей нер них пе ре ве зень
і на сип них ван тажів.

Навіть оф шорні суд на, які бу ли прос -
то яні без жод ної перс пек ти ви ви ко рис -
тан ня, поспішно по вер та ють ся в експлу а -

тацію, оскіль ки різні країни на ма га ють ся
відкри ти раніше зайві ро до ви ща наф ти та
га зу та змен ши ти за лежність від російсь -
ких енер го ре сурсів.

Га зо во зи та кож спос теріга ють ви сокі
що денні став ки відповідно до стрімко го
зрос тан ня по пи ту на газ, який пос та чаєть -
ся мо рем, а не тру боп ро во да ми з росії.

Важ ко стве рд жу ва ти, що вартість
відшко ду вань не зрос те про тя гом найб -
лиж чих місяців, і стра хо ви ки КАС КО
спра вед ли во на ма га ють ся вес ти роз мо ви з
бро ке ра ми та влас ни ка ми що до підви -
щен ня рівня інфляції. Але в той же час ри -
нок всту пає в період ви щих про це нт них
ста вок, які мож на підтри му ва ти про тя гом
де я ко го ча су.

Підви щен ня темпів інфляції мо же
бу ти ком пен со ва но, як що влас ни ки бу -
дуть го тові спла чу ва ти премії відра зу
од ним внес ком на пе ред, що мо же бу ти
більш прий нят ним для влас ників, які
пра цю ють у спри ят ли вих умо вах рин -
ку суд ноп ла в ства.�
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Страховиків морського КАСКО чекає підвищення
тарифів перестрахування під час найближчих січневих
оновлень договорів. Ринок потерпає від значних
потенційних втрат через авіаційну війну та війну на суші.

Страховиків морського КАСКО чекає підвищення
тарифів перестрахування

Ри нок пе ре ст ра ху ван ня до сяг знач -
них успіхів у пок ра щенні при бут ко -
вості під час по нов лен ня до го ворів 1
січня, особ ли во в не ефек тив но му
бізнесі май но вих при род них ка та ст роф.

За да ни ми інвест бан ку Berenberg,
пе ре ст ра хо ви ки у сфері май на праг ну -
ли знач но збіль ши ти свою при бут -
ковість та об ме жи ти ри зи ки, що приз -
ве ло до нап ру же них і надз ви чай но
пізніх пе ре го ворів з це ден та ми.

Інфляційний тиск і зрос тан ня про -
це нт них ста вок, а та кож ви сокі збит ки
національ них ва лют є клю чо ви ми чин -
ни ка ми ць о го жорстко го рин ку, і, от же,
як що ці рушії збе ре жуть ся, во ни та кож

про дов жу ва ти муть чи ни ти тиск на та -
ри фи пе ре ст ра ху ван ня.

Де які уго ди що до збитків від ка та -
ст роф у США свідчать про підви щен ня
та рифів більш ніж на 100%, оскіль ки
ура ган «Ян», інші збит ки від ка та ст роф
і ри зиків, інфляція та підви щен ня про -
це нт них ста вок спри чи ни ли збої на
рин ку.

З ог ля ду на такі спри ят ливі рівні
цін, аналіти ки вва жа ють, що про тя гом
2023 ро ку бу де за лу че но біль ше капіта -
лу, і є оз на ки то го, що близь ко 3,3 міль -
яр да до ларів уже мог ли віль но пе рей ти
в сек тор у грудні 2022 ро ку, ко ли ста ла
оче вид ною пе ре оцінка ри зиків.�

Глобальний ринок перестрахування покращує
прибутковість після пролонгацій 1 січня



На дум ку аналітиків AM Best, у
дов го ст ро ковій перс пек тиві, як що сег -
мент пе ре ст ра ху ван ня не роз ро бить
біль ше інно ваційних рішень, йо го роль
і ак ту альність для шир шої еко номіки
мо жуть різко змен ши ти ся.

Од ним із клю чо вих фак торів зрос -
тан ня капіта лу ста ло збіль шен ня вар -
тості інвес тицій про тя гом 2021 ро ку,
пе ре важ но в акції, йдеть ся у звіті
Global Reinsurance Market. Про те на
кінець 2022 ро ку AM Best очікує зни -
жен ня за галь но го дос туп но го капіта лу
� вис но вок ба зуєть ся на то му, як інвес -
тиційні рин ки досі ре а гу ва ли на підви -
щен ня про це нт них ста вок, а та кож на
по бо ю ван нях що до стійкої інфляції та
по тенційної ре цесії.

Пе ре ст ра хо ви ки за ли ша ють ся зо -
се ред же ни ми на стабілізації ре зуль -
татів і постійно пра цю ють над пок рит -
тям ре зервів.

На яв ний капітал був знач ним —
про тя гом ос танніх п’яти років бу ло
потрібно мен ше 85% для підтрим ки
оцінки BCAR (ко ефіцієнт дос тат ності

капіта лу Best’s «Най сильніший») — на
щас тя, це не приз ве ло до відсут ності
дис ципліни ан дер рай тин гу.

Оскіль ки знач на час ти на падіння
по яс нюєть ся не ре алізо ва ни ми інвес -
тиційни ми втра та ми за інстру мен та ми
з фіксо ва ним до хо дом, ре тель на оцінка
пот реб ком панії в ліквідності та її
здат ності ут ри му ва ти ак ти ви до по га -
шен ня має вирішаль не зна чен ня як
час ти на оцінки її ба лан су.

На відміну від по пе редніх циклів
зміцнен ня, но вий капітал не мав істот -
но го впли ву на рин кові умо ви, інвес то -
ри за ли ша ють ся надз ви чай но обе реж -
ни ми. Во ни відзна чи ли, що після пер -
ших оз нак ен тузіаз му та по я ви кіль кох
но вих пе ре ст ра хо виків з 2019 ро ку ви -
ко нан ня бу ло повіль ним і не послідов -
ним.

Ре гу лю ван ня та зат рим ки з най мом
зігра ли свою роль, та кож де які
бізнес�пла ни бу ли ско ро чені або рап -
то во змінені на ос нові пе ре ст ра хо вих
угод.

Нез ва жа ю чи на підви щен ня по пи -

ту та пок ра щен ня цін, нес табільність
ос танніх збитків за ли шаєть ся клю чо -
вою проб ле мою пе ре ст ра хо виків. То му
важ ко пе ред ба чи ти май бутнє сег мен -
ту, оскіль ки те, як відбу ва ти муть ся
про лон гації до го ворів, знач ною мірою
за ле жа ти ме від фак тич ної ак тив ності
по зовів і від то го, ку ди ру ха ти меть ся
світо ва еко номіка.

Вра хо ву ю чи підви ще ну ак тивність
ка та ст роф ць о го ро ку, во ла тильність
рин ку ак тивів, три ва ю чу ге о політич ну
три во гу, інфляційний тиск і по бо ю ван -
ня ре цесії, не виз на ченість мо же за ли -
ша ти ся настіль ки ви со кою, що не ба га -
то інвес торів по чу ва ти муть ся ком фо -
рт но, інвес ту ю чи капітал не за леж но
від ціни.

З роз ши рен ням циф ровізації та
три вож ни ми кліма тич ни ми тен -
денціями важ ливість стра ху ван ня ка -
та ст рофічних май но вих ри зиків і
кібер ри зиків, швид ше за все, про дов -
жу ва ти ме зрос та ти.

Надійне мо де лю ван ня, адек ват не
ціно ут во рен ня та по тужні інстру мен ти
уп равління ри зи ка ми для обох ка те -
горій ри зиків за ли ша ють ся оче вид ним
вик ли ком, оскіль ки во ни є клю чо ви ми
для пе ре ст ра хо виків, щоб відчу ва ти
се бе ком фо рт но з ціно ут во рен ням та
ви бо ром ри зиків..�

Незважаючи на те, що глобальний сегмент перестрахування
залишається добре капіталізованим, гравці ринку обережні
з використанням ресурсів.

Глобальний ринок перестрахування залишається
добре капіталізованим, але AM Best очікує
зниження капіталу
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Згідно з оцінка ми Fitch Ratings, зрос -
тан ня ста вок відігра ло знач ну роль у
пом’як шенні мак ро е ко номічних пе реш код,
во ла тиль ності рин ку та підви ще ної
ймовірності лег кої ре цесії у 2023 році.

Очікуєть ся, що у 2023 році знецінен ня
порт фелів де що зрос те, але збит ки за ли -
шать ся прий нят ни ми для біль шості класів

ак тивів. Дохід від аль тер на тив них інвес -
тицій про дов жить нор малізу ва ти ся
порівня но з ре ко рд ни ми ре зуль та та ми в
2021 році. Зрос та ю ча роль ме нед жерів з
аль тер на тив них інвес тицій (ILS) у га лузі
стра ху ван ня жит тя бу ла здебіль шо го нейт -
раль ною для стра хо виків.

Ос новні по каз ни ки кре ди ту ван ня за ли -

ша ють ся силь ни ми, з пок рит тям про центів
і кре дит ним пле чем на рівнях до пан демії,
хо ча рин ко ва во ла тильність є знач ною, а га -
лузь має значні не ре алізо вані збит ки за
порт фе ля ми з фіксо ва ним до хо дом.

Мак ро е ко номічна нес табільність і по си -
лен ня ре цесійно го тис ку ки нуть вик лик
рин ковій при бут ко вості, змен шу ю чи дохід
від інвес тицій зі змінною став кою та дохід
на ос нові комісій.

Стра хо ви ки про дов жу ва ли збіль шу ва -
ти ри зи ки для менш ліквідних, більш езо те -
рич них класів ак тивів, та ких як при ватні
розміщен ня та ко мерційні іпо течні кре ди -
ти, у по шу ках при бут ку та от ри ман ня
премій за неліквідність під час стабіль но
низь ких ста вок, зберіга ю чи при ць о му 94%
порт фелів інвес тиційно го рівня.

Ліквідність на кре дит них рин ках спо -
чат ку зни зи ла ся під час пан демії
COVID�19, оскіль ки очіку ван ня де фол ту
зрос ли, роз ши рив ши кре дитні спре ди та
спри чи нив ши оп пор туністичні по куп ки.

Fitch по пе ред жає, що поєднан ня ре гу -
ля тор них та бух гал терсь ких змін і склад -
них мак ро е ко номічних умов спри чи няє
серйозні зміни в про дук то вих стра тегіях зі
зміна ми в кон ку ре нт но му се ре до вищі, які
мо жуть ма ти дов го ст ро кові кре дитні
наслідки для стра хо вої га лузі.

Мож ли вості інвес тицій в умо вах нес -
табіль ності рин ку част ко во за ле жа ти муть
від кла су ак тивів, струк ту ри про дук ту та
по зиціону ван ня при бут ко вості.

Fitch заз на чив, що стра хо ви ки зо се ред -
жу ють ся на ліквідності та капіталі, час то
ку пу ю чи порт фелі ак тивів ви щої якості на
тлі зрос тан ня ре цесійно го тис ку.�

Підвищення ставок в 2022 році сприяло прибутковості
інвестиційних портфелів страховиків життя

Підвищення процентних ставок було в основному сприятливим
для інвестиційних портфелів страховиків життя, що сприяло
збільшенню прибутку від інвестицій, оскільки ставки
реінвестування перевищують прибутковість балансу.

Нон лайф пе ре ст ра хо ви ки на євро -
пейсь ко му рин ку по зи тивні що до прог -
нозів ціно ут во рен ня та їх перс пек тив
зрос тан ня. 

За да ни ми інвес тиційно го бан ку
Berenberg, більшість пе ре ст ра хо виків
на цих рин ках очіку ють, що підви щен ня
та рифів пов то рить ся у 2023 році, у де я -
ких ви пад ках очікуєть ся підви щен ня на
по над 10%.

Се ред го лов них при чин ць о го знач -
но го зрос тан ня аналіти ки на зи ва ють
інфляцію вит рат на відшко ду ван ня, яка
особ ли во силь на в ав то ст ра ху ванні че -
рез інфляцію та в пе ре ст ра ху ванні че рез
до ро гоцінні при родні ка та ст ро фи, такі
як ура ган Ян.

Крім то го, за ли шаєть ся ви со кий по -
пит на стра хо ве пок рит тя се ред до мо гос -

по дарств, які праг нуть кра що го за хис ту,
до ком паній, які праг нуть мінімізу ва ти
свої збит ки, і стра хо виків, які праг нуть
мінімізу ва ти нес табільність до ходів від
при род них ка та ст роф.

Berenberg відзна чає збіль шен ня час -
то ти збитків що до ве ли ких пре тензій.
Євро пейські ком панії з пе ре ст ра ху ван ня
зо се ре ди ли ся го лов ним чи ном на ви го -
дах від підви щен ня про це нт них ста вок,
зрос танні до ходів від реінвес ту ван ня та
зрос танні до хо ду від інвес тицій, а та кож
на по тенційних ри зи ках, пов’яза них із
ви щи ми про це нт ни ми став ка ми.

Ці ри зи ки вклю ча ють по тенційний
вплив ви щих відсот ко вих ста вок на
оцінку не ру хо мості та по тенційний ри -
зик для пла то сп ро мож ності від ви щих
спредів дер жав них облігацій.�

Більшість перестраховиків очікують повторного
підвищення ставок у 2023 році на 10%+



Згідно ре зуль татів опи ту ван ня

Mactavish ком паній з обо ро том по -

над 10 мільйонів фунтів стерлінгів у

різних га лу зях, вклю ча ю чи тех но -

логії, ви роб ни цт во, авіаційний і

морсь кий сек то ри, будівельні та

енер ге тичні ком панії.

56% тих, хто віддав пріори тет

кібер за хис ту, ска за ли, що зрос тан ня

вит рат на кіберстра ху ван ня спри я ло

ско ро чен ню в інших сфе рах бізне су.

Відповіді вклю ча ли ско ро чен ня

офісних вит рат і бо нусів пер со на лу

до ско ро чен ня інших видів стра ху -

ван ня, що вка зу ва ло на шир ший

вплив на профіль ри зи ку бри тансь -

ко го бізне су.

Опи ту ван ня по ка за ло, що 77%

опи та них ком паній ма ють стра ху -

ван ня від ри зи ку кібе ра так. Це пок -

ра щен ня порівня но з 2018 ро ком, ко -

ли ли ше 30% ве ли ких ком паній ма ли

кіберс пеціаль не стра хо ве пок рит тя.

Нез ва жа ю чи на те, що

підприємства вжи ва ють профілак -

тич них за ходів для за побіган ня ри -

зи кам кібе ра так, умо ви на рин ку

стра ху ван ня у 2022 році є важ чи ми,

ніж у 2018 році, а це оз на чає більш

жорсткий ан дер рай тинг та об ме жен -

ня стра хо во го пок рит тя.

Ціни на кіберстра ху ван ня зрос ли

на 66% у треть о му квар талі після

піко во го зрос тан ня на 102% порівня -

но з по пе реднім ро ком у пер шо му

квар талі 2022 ро ку, зрос та ю чи

швид ше у Ве ли коб ри танії, ніж на

будь�яко му іншо му регіональ но му

рин ку.

Вплив гло баль ної кри зи, війни в

Ук раїні та три ва ло го впли ву пан -

демії оз на чає, що профілі ри зиків

ком паній зміни ли ся, і важ ли во, щоб

ком панії відко ри гу ва ли свої стра хові

поліси відповідно до ць о го, інак ше

во ни зіткнуть ся з відсутністю за хис -

ту під час підви ще ної враз ли вості.

Опи ту ван ня та кож по ка за ло, що

війна в Ук раїні приз ве ла до зрос тан -

ня по бо ю ван ня ком паній що до

серйоз них збоїв у ре зуль таті кібе ра -

та ки. Бу ло ви яв ле но, що 70% бри -

тансь ких ком паній ба чать по тенціал

кібе ра та ки в найб лижчі 12 місяців як

«знач ний» або «ду же знач ний».

Крім то го, май же всі (98%) рес -

пон дентів виз на ли, що по чу ва ють ся

враз ли ви ми до кібе ра так як пря мо го

впли ву війни. Збої в ро боті ІТ�сис -

тем, ви то ки да них і ак тивізація прог -

рам�ви ма гачів або кібер ви ма ган ня

бу ли наз вані відповідно найбільш

ак ту аль ни ми проб ле ма ми.

Вис нов ки звіту вик ли ка ють особ -

ли ве за не по коєння в період зрос тан -

ня премій з кіберстра ху ван ня та

падіння впев не ності в то му, що стра -

хо ви ки вип ла тять у разі ата ки, 25%

опи та них ком паній за я ви ли, що во ни

не вва жа ють, що їхній стра хо вик

вип ла тить у разі кібе ра та ки.

Опи ту ван ня по ка за ло, що ос нов -

ни ми пе реш ко да ми для впро вад жен -

ня є вартість стра ху ван ня (56%), не -

а дек ватність стра хо во го пок рит тя

(30%) і не довіра до вип лат (25%), що

мо же по яс ни ти 23% ком паній, які все

ще пра цю ють без кіберстра ху ван ня

у 2022 році.

Порівня но з 2018 ро ком, бізне си

на 84% частіше страж да ють від кібе -

ра так, ніж чо ти ри ро ки то му.

Кількість кібе ра так зрос тає –

79% рес пон дентів ста ли жерт ва ми

однієї за ос танні 12 місяців, при чо му

50% цих атак приз ве ли до втра ти да -

них або до хо ду.
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77% британських компаній мають страхування 
від кібератак. Опитування Mactavish

Компанії Великобританії стикаються зі стрімким
зростанням страхових премій у сфері
кіберстрахування, спричиненим вищими виплатами 
у період підвищеного ризику кібератак.
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Кіберстрахування

Swiss Re прог но зує, що гло бальні
премії кіберстра ху ван ня до сяг нуть 23
міль ярдів до ларів до 2025 ро ку з 10 міль -
ярдів до ларів у 2021 році. У США,
найбіль шо му кібер рин ку, премії зрос ли
на 74% у 2021 році, а премії за ок ре ми ми

поліса ми зрос ли на 92% (дивіть ся пе -
релік Cyber Unicorn Startups).

На тлі ць о го зрос тан ня не ве ликі ком -
панії з ниж чим по тенціалом кібер за хис -
ту найбіль ше пот ре бу ють стра хо во го за -
хис ту. По ло ви на ма лих підприємств зак -

ри ваєть ся про тя гом шес ти місяців після
кібе ра та ки. МСП по винні зна ти, що вит -
ра ти, пов’язані з інци ден та ми, вклю ча ю -
чи криміналісти ку, дот ри ман ня нор ма -
тив них ви мог, а та кож юри дичні та
внутрішні вит ра ти на ко пи чу ють ся
швид ко та мо жуть пос та ви ти під заг ро зу
опе рації.

Згідно звіту Cybercrime Predictions
for 2023, кіберстра ху ван ня мо же до по -
мог ти за пов ни ти про га ли ну в за хисті за
до по мо гою полісів, які заз ви чай пок ри -
ва ють більшість із цих еле ментів і про по -
ну ють привілейо ва ний дос туп до ме режі
спеціалізо ва них пос та чаль ників пос луг
для спри ян ня швид ко му втру чан ню.

Не всі кібер ри зи ки підля га ють стра -
ху ван ню. Ри зик ка та ст рофічної події, що
ви ни кає внаслідок ге о політич них
конфліктів або збою кри тич ної інфра ст -
рук ту ри, ра зом із людсь кою при ро дою
ри зи ку та труд но ща ми кількісної оцінки
по тенційної відповідаль ності, стри мує
по тужність і роз ши рен ня кіберстра ху -
ван ня.

Це за ли шає мож ливість от ри ма ти
дохід для стра хо виків і зни жує стійкість
суспільства до кібер без пе ки.

Біль ша ба за співробітників у сфері
кібер без пе ки, кра ще мо де лю ван ня та
дані, а та кож нові дже ре ла капіта лу –
усе це не обхідно для за без пе чен ня
стійкої інфра ст рук ту ри без пе ки.

Глобальні премії з кіберстрахування до 2025
року досягнуть $23 млрд

Цифровізація збільшує ризик кібератак у всьому
суспільстві, хоча зі зростанням ризику зростає обізнаність
і попит на комерційне та особисте покриття.

Сінга пур сфор мує пер ший ко -
мерційний пул кібер ри зиків з ме тою
по си лен ням стійкості регіону про ти
зрос та ю чих кібер заг роз.

За сло ва ми міністра фінансів
Хен га Сві Кіта, пул за лу чить до 1
міль яр да до ларів та об’єднає як тра -
диційне стра ху ван ня, так і пов’язані
зі стра ху ван ням рин ки цінних па -
перів, щоб за без пе чи ти індивіду аль -
не кібер пок рит тя.

Згідно звіту Cybercrime
Predictions for 2023, Азія є однією з
га ря чих то чок кібе рак тив ності, де ха -
ке ри на 80% частіше ата ку ють
азіатські ор ганізації, повідом ляє
Singapore Business Review. Це по яс -
нюєть ся тим, що кібер за хист і ре -
акція в Азії слабкі: кор по рації в 1,7
ра зи повільніше ви яв ля ють кіберз -
ло ми, а по над 60% ком паній не ма ють
сис те ми моніто рин гу кібер заг роз.

Що сто суєть ся стра ху ван ня,
стра хо ве пок рит тя кібер ри зиків
за ли шаєть ся ду же низь ким у всь -
о му світі че рез брак істо рич них
да них і аналіти ки для підтрим ки
оцінки ри зиків та ан дер рай тин гу.
Як наслідок, більшість до го ворів
стра ху ван ня має за ба га то ви -
нятків.

20 стра хо вих ком паній вже
вис ло ви ли зацікав леність у
приєднанні до пу лу кібер ри зиків,
що по си лить за хист азіатсь ких ор -
ганізацій від кібер заг роз.

Крім то го, Міністер ство
фінансів ого ло си ло про ство рен ня
Global�Asia Insurance Partnership,
яке має на меті об’єдна ти стра хо ву
га лузь, ре гу ля то ри та на у ковців і
спіль но ство рю ва ти інно ваційні
рішен ня для сек торів стра ху ван ня
та уп равління ри зи ка ми.

Сінгапур сформує перший у світі комерційний пул
кіберризиків місткістю $1 млрд
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JP Morgan стве рд жує, що низькі при -
бут ки для індустрії пе ре ст ра ху ван ня ос -
танніми ро ка ми бу ли не прос то наслідком
нев дачі, але та кож бу ли спри чи нені прог -
рам ни ми струк ту ра ми, які приз ве ли до
біль шої част ки пе ре да них збитків.

Аналіти ки відзна чи ли вплив збитків

від вто рин но го ри зи ку, які неп ро порційно
вда ри ли по пе ре ст ра хо ви кам після то го,
як во ни виріши ли взя ти на се бе більш
часті ри зи ки та наб ли зи ли ся до ри зи ку
під час м’яко го цик лу рин ку.

Див ля чись на прик ла ди ве ли ких пе -
ре ст ра хо виків, ут ри ман ня Zurich прог ра -

ми пе ре ст ра ху ван ня всіх ри зиків у США
за ли ша ло ся на рівні 600 мільйонів до ларів
між 2017 та 2020 ро ка ми та зрос ло ли ше
до 650 мільйонів до ларів у 2021 році.

Подібним чи ном, ут ри ман ня для прог -
ра ми XoL кор по ра тив них ка та ст роф
Travelers за ли ша ло ся на рівні 3 міль ярдів
до ларів з 2015 по 2022 рік, а ут ри ман ня
для прог ра ми гло баль них ри зиків ка та ст -
роф на рин ку не ру хо мості Chabb за ли -
ша ло ся на рівні 1 міль яр да до ларів для
прог ра ми США та 175 мільйонів до ларів
для міжна род ної прог ра ми з 2017 ро ку.

Але на прик ладі ут ри ман ня 600
мільйонів до ларів у 2017 році JP Morgan
оцінює, що до 2022 ро ку вартість має бу ти
приб лиз но на 22% ви щою, щоб відповіда -
ти інфляції.

Та ким чи ном, при пус ка ю чи зби ток у
розмірі 1 міль яр да до ларів за ста рої
струк ту ри та ут ри ман ня, роз поділ
збитків ста но вив би 60 на 40% для пер вин -
но го стра хо ви ка/пе ре ст ра хо ви ка.

І як би ут ри ман ня зрос ло відповідно до
інфляції про тя гом ць о го періоду, той са -
мий розмір збит ку до 2022 ро ку змен шив
би част ку пе ре ст ра хо ви ка приб лиз но до
27%.

Пе ре ст ра хо ви ки при пус ти ли, що
влас не ут ри ман ня ри зиків, швид ше за
все, по винні зрос ти, а на пер винній сто -
роні стра хо ви ки, такі як Zurich і Beazley,
вже очіку ють, що їхні ут ри ман ня та кож
зрос туть.  
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Перестрахування

Структура програм перестрахування може відігравати
таку ж важливу роль, як і ціноутворення

Структура програм перестрахування може відігравати таку ж
важливу роль, як і ціноутворення на наступні періоди
поновлення договорів.

За да ни ми CyberCube, учас ни ки рин -
ку пе ре ст ра ху ван ня пра цю ва ти муть ра -
зом із ме нед же ра ми ILS фондів, щоб зап -
ро ва ди ти на цей ри нок нові мож ли вості
кібер пе ре ст ра ху ван ня у 2023 році.

Кіберстра ху ван ня має по тенціал ста -
ти однією з найбіль ших ліній у сфері
стра ху ван ня май на та не щас них ви падків
(P&C) у найб лижчі де ся тиліття. Од нак це
ста неть ся ли ше за умо ви гли бо ко го парт -
не р ства по всь о му лан цюж ку ство рен ня
вар тості з різни ми учас ни ка ми га лузі.

Стра хо ва га лузь співпра цю ва ти ме
ба гать ма різни ми спо со ба ми, щоб спри я -
ти ево люції рин ку кіберстра ху ван ня до
більш зріло го рівня та за без пе чу ва ти
кра щу цінність для кінце во го клієнта.

У 2023 році ан дер рай те ри та бро ке ри
заз на ють біль шо го тис ку, щоб зо се ре ди -
ти ся на зав дан нях із до да ною вартістю, а
не вит ра ча ти свій час на вве ден ня да них

вруч ну чи аналізу ри зиків. Стра хо ва
спіль но та та кож зміцнить свої зв'яз ки з
аль тер на тив ни ми пос та чаль ни ка ми
капіта лу, щоб спри я ти зрос тан ню рин ку
похідних стра хо вих інстру ментів (ILS).

Прог ра ми кіберстра ху ван ня про дов -
жу ва ти муть роз ви ва ти ся, оскіль ки ри нок
стра ху ван ня бу де пе ре хо ди ти від P&C до
Property, Casualty & Cyber (PC&C).

Ши ро ко ма сш табні прог но зи сто су -
ють ся то го, де ми зна хо ди мо ся в циклі ан -
дер рай тин гу, як штуч ний інте лект (AI)
бу де все частіше ви ко рис то ву ва ти ся, а
та кож ролі ре гу лю ван ня та парт не р ства в
роз вит ку рин ку кіберстра ху ван ня.

Еко номічні мо делі та соціальні
струк ту ри CyberCube все біль ше бу -
ду ють ся нав ко ло цієї ідеї миттєво го
підклю чен ня, що за без пе чує ви со ку
про пу ск ну здатність, підклю чен ня та
стабільність.

Перестраховики працюватимуть разом з ILS фондами,
щоб забезпечити кіберзахист



Embroker опи тав 400 стар тапів, які от -
ри ма ли вен чурні інвес тиції. Ви я ви ло ся,
що 68% рес пон дентів заз на ли кібе ра та ки
на один із їхніх бізнесів, а та кож 86% стар -
тапів ма ють стра хо ве прик рит тя.

7 із 10 стар тапів розг ля да ють мож -
ливість роз ши рен ня сво го кібер за хис ту,
щоб во но вклю ча ло ще кра щий за хист.

Су часні стар та пи сти ка ють ся зі знач -
ни ми труд но ща ми. Окрім пов сяк ден них
труд нощів, пов’яза них із ке ру ван ням ком -
панією, ство рен ням про дук ту та на ма ган -
ням роз ви ва ти ся, існує ве ли ка кількість
зовнішніх ри зиків.

Ба га то зас нов ників стур бо вані об ме -
жу валь ним се ре до ви щем фінан су ван ня,
нес табільністю дер жав них ринків і шир -
ши ми соціаль но�еко номічни ми зміна ми.

От ри мані дані свідчать про те, що
менші підприємства ро зуміють ри зи ки,
пов’язані з кіберінци ден та ми, од нак по ло -
ви на учас ників опи ту ван ня Embroker виз -
на ють, що їхній стра хо вий поліс не
повністю пок риє ри зи ки у разі кібе ра та ки.

31% стар тапів по бо ю ють ся, що во ни
підда ють ся біль шо му ри зи ку кіберінци -
дентів за раз, ніж рік то му, вра хо ву ю чи
зрос тан ня гібрид них мо де лей ро бо ти та ге -

о політичні події, такі як вторг нен ня Росії в
Ук раїну.

Нев довзі після по чат ку війни в Ук раїні
кількість по да них за я вок на кіберстра ху -
ван ня зрос ла на 50%, ка жу чи, що це де мо -
н струє, як по точні події «спри чи ня ють
бізнес�рішен ня» що до кібер ри зиків.

Нез ва жа ю чи на оче вид не ро зуміння
се ред стар тапів, існує за не по коєння що до
дос туп ності в зв’яз ку зі зрос тан ням та -
рифів. За да ни ми GlobalData, зрос тан ня
стра хо вих премій приз во дить до ри зи ку
пов но го ви хо ду МСП з рин ку кіберстра ху -
ван ня. У своєму влас но му опи ту ванні
дослідниць ка ком панія ви я ви ла, що май -
же 30% ма лих і се редніх підприємств
відмо ви лись від кіберстра ху ван ня, щоб
за о ща ди ти гроші. Од нак це мо же ви я ви ти -
ся по мил ко вою еко номією, оскіль ки ціна
по ру шен ня мо же ви я ви ти ся по тенційно
руйнівною для не за ст ра хо ва ної ор -
ганізації.

86% стартапів мають поліс кіберстрахування, 70%
планують розширити свій кіберзахист
За даними цифрового страхового брокера Embroker, 86%
стартапів мають страховий захист від кіберризиків, що
свідчить про зростаюче розуміння кібернебезпеки серед
малого та середнього бізнесу.
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Іншур тех CyberCube, що зай маєть ся
аналіти кою кібер ри зиків, за лу чив 50
мільйонів до ларів до дат ко во го капіта лу, в
ре зуль таті чо го за галь на су ма інвес тицій
пе ре ви щи ла 100 мільйонів до ларів.

Ра унд очо лю ва ли інвес тиційні фон ди
під уп равлінням Morgan Stanley Tactical
Value, пи ше Beinsure, а та кож існу ючі
інвес то ри, зок ре ма Forgepoint Capital,
Hudson Structured Capital Management
(Bermuda), MTech Capital і Stone Point
Capital, а та кож Скотт Стівен сон, ко -
лишній го лов ний ви ко нав чий ди рек тор
Verisk Analytics.

CyberCube є роз роб ни ком плат фор -
ми аналізу кібер ри зиків, яка ви ко рис то -

вуєть ся стра хо ви ми ком паніями та бро -
ке ра ми для кра що го ро зуміння враз ли -
вості своїх клієнтів до заг роз кібер без -
пеці, на да ю чи їм кра щий спосіб за хис ти -
ти се бе. Ви ко рис то ву ю чи прог рам не за -
без пе чен ня, стра хо ви ки та ан дер рай те ри
мо жуть точніше оціню ва ти індивіду альні
ко мерційні ри зи ки під час про це су стра -
ху ван ня.

Стар тап про по нує низ ку інстру -
ментів прог рам но го за без пе чен ня як пос -
лу ги (SaaS), у то му числі пос лу гою
Broking Manager, яка націле на на стра -
хо вих бро керів і до по ма гає їм кра ще кон -
суль ту ва ти клієнтів що до пе ре дачі ри -
зиків.

Ме нед жер порт фе лю ке рує мо де ля -
ми ка та ст роф на ос нові сце наріїв, щоб до -
по мог ти ви що му керівницт ву прий ма ти
рішен ня, а Account Manager приз на че -
ний для стра хо вих ан дер рай терів, на да -
ю чи клієнтам унікаль не ба чен ня кож но го
ри зи ку, який во ни оціню ють, а та кож
прак тич ну інфор мацію про те, як змен -
ши ти ці ри зи ки. Ра унд слідує за по туж -
ним ро ком зрос тан ня для ком панії. Заз -
на чаєть ся, що йо го плат фор му ви ко рис -
то ву ють де які з найбіль ших і най дос ко -
наліших гравців світу в га лузі стра ху ван -
ня та бро керсь кої діяль ності, вклю ча ю чи
Relm Insurance, Elpha Secure Technology,
Baldwin Risk Partners Group і Kroll LLC.

Іншуртех з кібераналітики CyberCube залучив $50
млн на розвиток SaaS-платформи для страховиків
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Іншуртех

По над 25% іншур тех�ком паній по ки -
нуть стра хо вий ри нок у 2023 році – ли ше
че рез па ру років після то го, як інвес тиції в
цей сек тор до сяг ли ре ко рд но го рівня.

За прог но за ми Forrester, це бу де ри -
нок по купців, бо "фінан су ван ня ви си хає".
Аналіти ки вва жа ють, що не мен ше 25%
іншур техів підуть з рин ку в 2023 році че -
рез ліквідацію або прид бан ня. Але ця
циф ра є «на ба га то ви щою», ви хо дя чи з
до дат ко вої інфор мації та дже рел.

Вихід інвес торів з Insurtech�сек то ру
бу де спри чи не ний ви со кою інфляцією,
май бутнь ою ре цесією та інвес то ра ми, які
шу ка ють при бут ковіші ком панії. Крім то -
го, ри нок технічно го IPO зна хо дить ся в
стаг нації.

Бу ли де які по пе ред жу вальні оз на ки
то го, що інвес тиції в стра хові тех но логії
до сяг нуть по во рот но го мо мен ту з істо рич -
но го мак си му му в 20,4 міль яр да до ларів у
2021 році. У серпні бро кер Gallagher Re

за я вив, що гло бальні інвес тиції в стра хові
тех но логії ста но ви ли близь ко 2,4 міль яр -
да до ларів у дру го му квар талі 2022 ро ку,
що на 50% мен ше. Forrester очікує, що
інвес тиції в 2023 році бу дуть біль ше схожі
на рівень до пан демії в розмірі близь ко 7
міль ярдів до ларів.

Сильні стар та пи бу дуть ку пу ва ти
слаб ких, а при ватні інвес тиційні ком панії
за лу ча ти муть життєздатні іншур те хи
для своїх порт фелів. Стра хо ви ки мог ли б
ви ко рис та ти падіння рин ку стар тапів,
щоб за пов ни ти про га ли ни в кад рах і
прид ба ти циф рові тех но логії «не до ро го».

Ос таннє мо же підтвер ди ти інший
прог ноз Forrester на 2023 рік про те, що
де які з 10 найк ра щих стра хо виків зап ро -
ва дять пос лу ги з до да ною вартістю, спря -
мо вані на прог но зу ван ня та за побіган ня
збит кам. Спо жи вачі зацікав лені в цих
пос лу гах – нап рик лад, прог ра мах обс лу -
го ву ван ня бу динків для уп равління ри зи -
ка ми. Та ке роз ши рен ня брен ду стра хо ви -
ка, щоб до по мог ти клієнтам за побігти
збит кам, мог ло б «змен ши ти фак тор роз -
ча ру ван ня» під час про це су розг ля ду пре -
тензій і за лу чи ти стра ху валь ників, тоді як
стра хо ви ки от ри ма ють біль ше інфор мації
з точ ки зо ру ан де рай тин гу.

Крім то го, з'явить ся інте рес до стра -
ху ван ня на ос нові ви ко рис тан ня, гнуч ким
варіан там оп ла ти та вбу до ва но му стра ху -
ван ню, яке «розквітне у 2023 році».
Forrester ска зав, що варіан ти UBI�стра -
ху ван ня як єди ний спосіб от ри ма ти зниж -
ки «на решті до сяг нуть двоз нач ної част ки
рин ку».

Понад 25% іншуртех-компаній може покинути
страховий ринок у 2023 році

Fitch Ratings стверджує, що тарифи на перестрахування
продовжуватимуть посилюватися під час поновлення
договорів у січні 2023 року, навіть за відсутності значних
збитків від катастроф протягом другої половини року.

Лон донсь ка іншур тех�ком панія
Superscript ого ло си ла про за вер шен ня
ра ун ду фінан су ван ня серії B на су му 45
млн фунтів стерлінгів, який очо лює існу -
ю чий інвес тор BHL UK за участі но во го
інвес то ра � стра хо ви ка The
Hartford.

Фінан су ван ня бу де ви ко -
рис та но для по даль шо го
роз вит ку ан дер рай тин гу
та бро керсь ких ак тив -
нос тей стар та пу, а та -
кож для роз ши рен ня
асор ти мен ту ди -
намічних стра хо вих
про дуктів і пос луг для
міжна род ної дист ри буції.

Інші існу ючі інвес то ри,
вклю ча ю чи Concentric і Base

Capital, та кож бра ли участь у ра унді
фінан су ван ня.

У 2020 році Superscript ста ла пер шою

бри тансь ким іншур те хом, який от ри мав
бро керсь ку ліцензію Lloyd’s of London, і в
2022 році за пус тив пер ший підтри му ва -
ний Lloyd’s про дукт для бізне су з циф ро -
ви ми ак ти ва ми.

Іншур тех та кож не що дав но відкрив
офіс у Рот тер дамі для підтрим ки

планів зрос тан ня по всій Європі.
У кон тексті склад но го мак -

ро е ко номічно го се ре до ви ща
та змін у гло баль них апе ти -
тах інвес торів цей ра унд
фінан су ван ня оз на чає ве -
ли чез ний во тум довіри до
то го, що ми бу дуємо в

Superscript, про ко мен ту вав
Ке ме рон Ши рер, ге не раль ний

ди рек тор і співзас нов ник
Superscript.

Іншуртех Superscript завершив фінансування серії B 
у розмірі 45 млн фунтів стерлінгів



Страховий ринок

DBRS Morningstar очікує, що він про -
дов жить рос ти та до сяг не 600 міль ярдів
до ларів до хо ду до 2025 ро ку. Lloyd’s за -
без пе чив по над 150 мільйонів фунтів
стерлінгів у виг ляді премій ли ше за
поліси стра ху ван ня від не щас них ви -
падків і здо ров’я, пов’язані зі спор том.

За нят тя будь�яким ви дом спор ту
ство рю ють ри зи ки, і ли ше де які з них мо -
жуть бу ти пок риті кла сич ни ми стра хо ви -
ми поліса ми.

Стра хові пот ре би про фесійних
гравців і ко манд ду же складні й ви ма га -
ють спеціалізо ва но го стра хо во го пок рит -
тя, яке в ос нов но му на даєть ся рин ком
Lloyd’s of London, а та кож об ме же ною
кількістю ком паній зі стра ху ван ня май на
та від не щас них ви падків.

Про фесійні спор тсме ни здебіль шо го
підда ють ся ри зи кам цивіль ної
відповідаль ності та не щас них ви падків,
які мо жуть бу ти пе ре дані стра хо во му
рин ку.

Спор тивні об’єкти, про фесійні ліги,
ор ганіза то ри за ходів і клу би на ра жа ють -
ся на до дат кові ри зи ки, вклю ча ю чи
фізич не пош код жен ня інфра ст рук ту ри
та об лад нан ня, за галь ну відповідальність,
відповідальність ди рек торів і по са до вих
осіб, пе ре ри ван ня діяль ності та ска су ван -
ня за ходів.

Стра ху ван ня від неп ра цез дат ності та
від не щас них ви падків є клю чо вим
інстру мен том уп равління ри зи ка ми для
про фесійних спор тсменів і ко манд, які мо -
жуть зіткну ти ся зі знач ни ми втра та ми
до ходів у разі травм.

Про фесійні ко ман ди мо жуть заст ра -
ху ва ти клю чо вих гравців на ви па док
інвалідності, щоб за хис ти ти се бе фінан со -
во, оскіль ки во ни мо жуть бу ти зо бов’язані
про дов жу ва ти вип ла чу ва ти зарп ла ту
трав мо ва но му грав цеві за га ран то ва ним
конт рак том.

Треті сто ро ни, нап рик лад ве ликі
спон со ри, та кож мо жуть прид ба ти стра -
ху ван ня на ви па док інвалідності для пев -
них спор тсменів, вра хо ву ю чи їхній стра -
ху валь ний інте рес, у той час як гравці мо -
жуть от ри ма ти до дат ко ве стра ху ван ня на
ви па док інвалідності, щоб за хис ти ти се бе
від трав ми, яка приз ве де до за вер шен ня
кар’єри.

Стра ху ван ня від пе рер ви в бізнесі та -
кож є клю чо вим за хис том для про -
фесійних спор тив них за ходів. Нап рик -
лад, стра ху ван ня на ви па док ска су ван ня
події, яке вхо дить до цієї ка те горії, за хи -
щає заст ра хо ва ну сто ро ну від втра ти
при бут ку, яко го заз нає підприємство в
ре зуль таті пок ри то го ри зи ку, що спри чи -
няє при зу пи нен ня йо го діяль ності.

Ба га то ви падків про тя гом історії да ли
цінну інфор мацію для спор тив них ор -
ганізацій, які праг нуть змен ши ти втра ти
в ре зуль таті ска су ван ня зма гань.

Крім то го, стра хо ва га лузь має досвід і
капітал, не обхідні для за без пе чен ня знач -
но го пок рит тя для про фесійних стадіонів і
арен, а та кож для ве ли ких подій, та ких як
Олімпійські ігри та чемпіона ти світу з
фут бо лу.

DBRS Morningstar очікує, що стра ху -
ван ня від пе рер ви в бізнесі та ска су ван ня
за ходів при вер не все біль ший інте рес
про фесійних спор тив них ор ганізацій з ог -
ля ду на не що дав ню пан демію та їх знач -
ний фінан со вий вплив на ве ли ку кількість
спор тив них май дан чиків.

Син ди ка ти Lloyd’s роз ро би ли де -
тальні мо делі для роз ра хун ку стра хо вої
вар тості національ них ко манд і ви ко рис -
та ли це для успішно го прог но зу ван ня ре -
зуль татів ос танніх двох чемпіонатів світу
з фут бо лу.

Роз ра ху нок стра хо вої вар тості фут -
боліста скла даєть ся з різно манітних по -
каз ників, та ких як по точ на та май бут ня
зарп ла та, спон со р ство, вік і по зиція на
полі.

За підтрим ки Цент ру еко номіки та
бізнес�досліджень Lloyd’s успішно спрог -
но зу вав ре зуль та ти Чемпіонатів світу з
фут бо лу 2014 та 2018 років на ос нові
оціноч ної вар тості ко лек тив но го стра ху -
ван ня національ них ко манд, які бе руть
участь у турнірі. Ос нов на логіка, яка
підтри мує прог но зи, по ля гає в то му, що
національні ко ман ди з ви щи ми ціннос тя -
ми ко лек тив но го стра ху ван ня ма ють
кращі шан си виг ра ти чемпіонат світу.

Не що давній успіх мо делі по ка зує, що
стра хові ком панії мо жуть оціню ва ти
ефек тивність гравців че рез фінан со ву
цінність.

З 3,17 міль яр да фунтів стерлінгів
Англія має най ви щу оціноч ну стра хо ву
вартість. Дру гою та треть ою національ ни -
ми ко ман да ми з най ви щи ми стра хо ви ми
вартістю на турнірі є Франція з ?2,66
млрд і Бра зилія з ?2,56 млрд відповідно.

Оцінка Lloyd’s стра хо вої вар тості
грав ця, яка ви ко рис то вуєть ся для прог -
но зу ван ня Чемпіона ту світу з фут бо лу, не
обов’яз ко во пов’яза на з по точ ною стра хо -
вою вартістю конк рет но го спор тсме ну,
але це ли ше оцінка йо го по тенційно го до -
хо ду до ви хо ду на пенсію на ос нові по точ -
ної зарп ла ти, по тенціалу зрос тан ня при -
бут ку та до хо ду від підтрим ки.

За сло ва ми Lloyd’s, це хо ро ший по -
каз ник ефек тив ності гравців і національ -
них збірних на чемпіонаті світу.�

Ринок страхування спортсменів та індустрії
спорту до 2025 року зросте до $600 млрд 

Глобальне розширення індустрії професійного спорту в
поєднанні з різними типами потреб у страхуванні призвело
до експоненційного зростання ринку спортивного
страхування за останні кілька років.
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Страховий ринок

До говір стра ху ван ня гур ту пок ри вав
ри зик ска су ван ня, за ли шен ня та не яв -
ки на кон церт Metallica, але вик лю чав

інфекційні зах во рю ван ня.
Згідно з до ку мен том су ду, суд дя

Холлі Дж. Фуджі пос та но ви ла:

«На підставі ви ще заз на че них до -
казів Суд вва жає, що Відповідач, довів,
що по ши рен ня COVID�19 спри чи ни ло
ска су ван ня кон цер ту та що це ви па док
підпа дає під вик лю чен ня з до го во ру
стра ху ван ня. По зи вач стве рд жує, що
тлу ма чен ня Відповіда чем зміне них
умов конт рак ту є над то ши ро ким, і
стве рд жує, що існу ють фак тичні пи -
тан ня що до фак тич ної без по се редньої
при чи ни розірван ня до го во ру. Ар гу -
мен ти По зи ва ча не пе ре ко на ли Суд».

Суд дя Вер хов но го су ду Каліфорнії
ска зав, що до ка зи, на дані стра хо ви ка -
ми, свідчать про те, що пан демія спри -
чи ни ла об ме жен ня на поїздки до
Півден ної Аме ри ки та об ме жен ня на
гро мадські збо ри; то му COVID�19 фак -
тич но став пря мою при чи ною ска су ван -
ня кон цертів.

Нез ро зуміло, яку су му збитків
Metallica на ма га ла ся відшко ду ва ти за
відмов ле ним стра хо вим по зо вом, але
суд гурт прог рав.

Metallica програла суд Lloyd's та не отримає
компенсації збитків через перенесення концертів

Frantic Inc, більш відома як Metallicа, програла суд проти
андеррайтерів Lloyd's та не отримає страхове
відшкодування по збитках від перенесення концертів у
Південній Америці у 2020 році через карантин.

RMS оціни ла за гальні збит ки стра хо -
во го рин ку США від ура га ну «Ніколь» на
рівні мен ше 2 міль ярдів до ларів, за найк -
ра щою оцінкою 1,6 міль яр да до ларів.

Оцінки RMS відоб ра жа ють заст ра хо -
вані наслідки вітру, штор мо вих на гонів і
внутрішніх по ве ней для США. Збит ки
рин ку стра ху ван ня ста нов лять від 1,2 до
1,8 міль яр да до ларів від вітру (вклю ча ю -
чи витік пок рит тя) і на гонів, а та кож
внутрішніх по ве ней (за ви нят ком NFIP)
на су му мен ше 100 мільйонів до ларів, що
дає за галь ну су му без ура ху ван ня NFIP
від ??1,3 до 1,9 міль яр да до ларів.

RMS оцінює збит ки NFIP від штор му
«Ніколь» у мен ше ніж 300 мільйонів до -
ларів, і го лов ним чи ном у Фло риді та

Джорджії.
Збит ки відоб ра жа ють пош код жен ня

май на та пе рер ву в бізнесі жит ло вих, ко -
мерційних, про мис ло вих і ав то мобіль них
нап рямків бізне су, а та кож вра хо ву ють
дже ре ла по си лен ня збитків після події,
інфляційні тен денції та не мо дель о вані
дже ре ла збитків.

Більшість втрат від вітру та штор мо -
вих на гонів над хо ди ти муть із Фло ри ди.
Оцінка збитків від вітру та штор мо вих
на гонів ба зуєть ся на аналізі відбитків зо -
ни у версії 21 мо де лей північно ат лан тич -
них ура ганів RMS.

Аналіти ки роз ро би ли та підтвер ди ли
ре ко н струкції вітру, штор мо во го на го ну
та внутрішніх по ве ней, а та кож відповідні

оцінки збитків, ви ко рис то ву ю чи за галь -
но дос тупні спос те ре жен ня, вклю ча ю чи
вітряні станції, дані про рівень во ди в
річці та веб�розвідку.

Нез ва жа ю чи на те, що ура ган
«Ніколь» був на ба га то менш інтен сив ним,
ніж ура ган «Ян», він про де мо н стру вав ве -
ли ке по ле вітру, яке впли ну ло на ба га то
тих са мих районів Фло ри ди.

Ко ман ди ре а гу ван ня на події RMS
підра ху ва ли, що приб лиз но 98% пош то -
вих індексів у Фло риді, які пост раж да ли
від Ніколь, раніше пост раж да ли від ура -
га ну Ян.

Подібно до інших подій по пе редніх се -
зонів, що збіга ють ся, як�от ура га ни «Іда»
та «Ніко лас» у 2021 році та «Ла у ра» та
«Дель та» у 2020 році, ха рак тер збігу ура -
ганів «Ян» та «Ніколь» вно сить знач ну не -
виз на ченість у відне сен ня збитків та про -
цес вре гу лю ван ня стра хо вих пре тензій.

Ура ган «Ніколь» був 14�м імен ним
штор мом у се зоні ура ганів у Північній
Ат лан тиці 2022 ро ку, 8�м ура га ном і дру -
гим ура га ном, який до сяг бе ре га США ць -
о го се зо ну після Яна. Шторм об ру шив ся
на су шу 10 лис то па да 2022 ро ку поб ли зу
Ве ро�Біч, штат Фло ри да, як ура ган ка те -
горії 1 із мак си маль ною швидкістю вітру
75 миль на го ди ну (120 км/год).�

Застраховані збитки від урагану Ніколь в США 
не перевищать $2 млрд



За ко ноп роєкт про по нує пос ту по во
підви щи ти розміри стра хо вих сум
(мак си маль них розмірів стра хо вої
вип ла ти) до розмірів, вста нов ле них у
країнах Євро пейсь ко го Со ю зу, зап ро -
ва ди ти швид ке здійснен ня га -
рантійних вип лат по терпілим осо бам
за стра хо виків�банк рутів (60 днів).

Крім то го, зап ро ва ди ти пря ме вре -
гу лю ван ня у всіх ви пад ках до -
рожньо�транс по рт них при год, у яких
шко ди зав да но ли ше транс по рт но му
за со бу, що дасть змо гу по терпілій особі
звер та ти ся по стра хо ву вип ла ту до
сво го стра хо ви ка. Виз на чи ти по ря док
роз ра хун ку розміру стра хо вої вип ла ти
без ура ху ван ня зно су та здійснен ня
стра хо вих вип лат у розмірі, не обхідно -
му для віднов лен ня транс по рт но го за -
со бу.

Пла нуєть ся зап ро ва ди ти віль не
ціно ут во рен ня, змен ши ти термін розг -
ля ду за я ви про здійснен ня стра хо вої

вип ла ти з 90 до 60 днів від дня по дан ня
за я ви про здійснен ня стра хо вої вип ла -
ти, вста но ви ти ви че рп ний пе релік до -
ку ментів, не обхідних для от ри ман ня
стра хо вої вип ла ти та підстав для
відмо ви у її здійсненні.

Як повідом ля ло ся, за ко ноп роєкт
"Про обов'яз ко ве стра ху ван ня цивіль -
но�пра во вої відповідаль ності влас -
ників транс по рт них за собів", який
суттєво змінює умо ви функціону ван -
ня рин ку, бу ло за реєстро ва но у Вер -
ховній Раді 22 груд ня 2022 ро ку за
№8300. Йо го ав то ра ми є го ло ва пар ла -
ме нтсь ко го коміте ту з пи тань
фінансів, по дат ко вої та мит ної політи -
ки Да ни ло Гет ман цев та 11 на род них
де пу татів.

Ос нов ною ме тою роз роб ки проєкту
бу ло ство рен ня більш якісно го, більш
зруч но го стра хо во го про дук ту, за без -
пе чен ня спра вед ли вих та надійних
ос нов функціону ван ня ком пен са тор -

них сис тем.
До ку мент зап ро вад жує гнучкі

умо ви ук ла ден ня до го ворів стра ху -
ван ня, варіативність строків дії
полісів та дієвий ме ханізм конт ро лю
за їх на явністю у всіх учас ників до -
рожнь о го ру ху, до да ю чи впев не ності,
що історія з відсутністю ав то цивілки у
ви ну ват ця ДТП за ли шить ся  в ми ну -
ло му. 

По ряд з віль ним ціно ут во рен ням
зберіга ють ся піль ги для ок ре мих ка те -
горій гро ма дян, пок ли кані за без пе чи ти
дос тупність стра хо во го про дук ту для
кож но го.

Зап ро вад жен ня обов’яз ко во го пря -
мо го вре гу лю ван ня збитків доз во лить
ско рис та тись усіма пе ре ва га ми обс лу -
го ву ван ня у стра хо ви ка, з яким ук ла -
де но поліс. 

Підви щен ня розміру стра хо вих
сум, відмо ва від зас то су ван ня «зно су»
під час роз ра хун ку стра хо во го відшко -
ду ван ня, за бо ро на фран шиз да дуть
змо гу повністю відно ви ти ав то мобіль
після ДТП, за без пе чив ши ав тов лас ни -
кам на леж ний сервіс та швидкість.

На леж ним чи ном віднов ле ний та
технічно справ ний ав то мобіль �
обов’яз ко ва пе ре ду мо ва без пе ки до -
рожнь о го ру ху, от же фінан су ван ня
пов но го усу нен ня наслідків ДТП на
про фесійних СТО пок ла даєть ся на
стра хо виків. 

Спро ще ний  ал го ритм взаємодії зі
стра хо ви ком на дає мож ливість у най -
ко ротші стро ки от ри ма ти віднов ле ний
після ДТП транс по рт ний засіб, го то вий
для по даль шої експлу а тації. 

Онов лен ня сис те ми га ран ту ван ня
стра хо вих вип лат доз во лить уник ну ти
п’ятирічних очіку вань от ри ман ня
відшко ду ван ня.

Прий нят тя за ко ноп роєкту не тіль -
ки доз во лить підви щи ти якість пос луг
ав то цивілки, а і ста не чер го вим кро ком
в рам ках євроінтег раційно го шля ху
Ук раїни, ад же імпле мен тація євро -
пейсь ких норм стра ху ван ня
відповідаль ності ав тов лас ників є
обов’яз ко вою пе ре ду мо вою всту пу Ук -
раїни в ЄС.

За умо ви підтрим ки на род ни ми де -
пу та та ми дов го очіку ва но го до ку мен ту
ос нов ною час ти ною заз на че них пе ре -
ваг мож на бу де ско рис та тись по чи на -
ю чи з 2024 ро ку.

Новий законопроєкт про ОСАЦВ в Україні прийнятий 
в першому читанні 

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні
законопроєкт №8300 про обов'язкове страхування
цивільно�правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів.
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Мо тор не (транс по рт не) стра хо ве
бю ро Ук раїни ра дить:

� офор ми ти ДТП за учас тю поліції;
� звер ну ти ся до МТСБУ та на да ти

повідом лен ня про ДТП у будь�якій

зручній для вас формі.
Зра зок повідом лен ня ви знай де те

на сайті Бю ро � «Фор ма Повідом лен ня
про ДТП та За я ва на стра хо ве відшко -
ду ван ня».

Вне сен ня ад ре си елект рон ної
пош ти до фор ми Повідом лен ня про
ДТП дає мож ливість дос ту пу до Осо -
бис то го кабіне ту По терпіло го –
інфор маційно го се ре до ви ща, за до по -
мо гою яко го осо ба, яка звер ну ла ся в
МТСБУ за от ри ман ням рег ла ме нт ної
вип ла ти з цент ралізо ва но го стра хо -
во го ре зе рв но го фон ду за хис ту по -
терпілих, має мож ливість відсте жу -
ва ти стан вре гу лю ван ня своєї спра -
ви, пе рег ля да ти до ку мен ти, до лу чені
до спра ви та ма ти мож ливість без по -
се реднь о го спілку ван ня з осо бою,
відповідаль ною в МТСБУ за вре гу -
лю ван ня заз на че ної спра ви.

Після реєстрації спра ви в МТСБУ
на вка за ну елект рон ну ад ре су
надійде повідом лен ня, в яко му на да -
ва ти меть ся лінк (по си лан ня) на без -
по се редній дос туп до ма теріалів
спра ви, а та кож код дос ту пу до
кабіне ту по терпіло го. Заз на че ний код
тре ба вка зу ва ти при вході в кабінет
че рез сайт МТСБУ.

На вка за ну По терпілим елект рон -
ну ад ре су та кож бу дуть ав то ма тич но
нап рав ля ти ся інфор маційні повідом -
лен ня про зміну ста ту су спра ви та
про приєднан ня до ма теріалів спра ви
но вих до ку ментів.  

Що робити, якщо у винуватця ДТП немає страхового
поліса автоцивілки?

Що робити, коли винуватцем ДТП, в якій ви
постраждали, виявився водій без поліса обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників
наземних транспортних засобів?
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Стра хові ком панії�чле ни Мо тор но го (транс по рт но го)
стра хо во го бю ро Ук раїни у січні�жовтні 2022 ро ку ско -
ро ти ли збір стра хо вих пла тежів за поліса ми обов'яз ко -
во го стра ху ван ня відповідаль ності ав тов лас ників на
4,53% до 5,6 млрд грн, у то му числі за елект рон ни ми до -
го во ра ми 3,8 млрд грн (+18%).

Стра хо ви ки за 10 місяців 2022 ро ку ук ла ли 5,866 млн.
до го ворів ОСАЦВ, що на 22% мен ше, ніж за ана логічний
період 2021 ро ку. Із за галь но го об ся гу до го ворів 3,599
млн бу ло ук ла де но в елект рон но му виг ляді – на 3,22%
мен ше, ніж за ана логічний період ми ну ло го ро ку.

МТСБУ зафіксу ва ло зни жен ня кіль кості вре гуль о -
ва них ви мог стра хо во го відшко ду ван ня на 34,1% до 91,5
тис., у то му числі з ви ко рис тан ням європ ро то ко лу до
35,9 тис. (�29%).

За галь ний об сяг стра хо вих відшко ду вань за
січень�жов тень зни зив ся на 22,9% до 2,25 млрд грн. У то -
му числі 464,9 млн. грн. вип ла че но з ви ко рис тан ням
європ ро то ко лу (�14,5%).

Український ринок ОСАЦВ за 10М2022
скоротився до 5,6 млрд грн



За да ни ми WTW, стра хо ви кам
потрібно бу де розг ля ну ти, чи
відповіда ло їхнє ціно ут во рен ня зрос -
тан ню ри зиків, спри чи не но му
інфляцією збитків.

Ко ли мо ва за хо дить про уп -
равління порт фе лем, стра хо ви ки по -
винні ро зуміти ко ре ляції між
бізнес�нап рям ка ми, щоб зас то су -
ва ти про ак тив ний підхід до
кількісної оцінки та уп -
равління інфляційним ри зи -
ком.

Ви со ка інфляція є ак -
ту аль ною те мою в усь о му
світі. Ос танні дані по
Німеч чині по ка зу ють, що
за раз в країні інфляція
10,4%, у Франції по точ ний
рівень інфляції ста но вить
6,2%, але, за прог но за ми,
зрос те на по чат ку нас туп но го
ро ку.

Стра хо ви ки по винні вра хо ву -
ва ти ці «клю чові пи тан ня», щоб ке -
ру ва ти своїми ри зи ка ми.

Уп равління пру денційно го ре гу -
лю ван ня бу ло за не по коєне тим, що за -
ни же на оцінка інфляції пре тензій
впли ває не ли ше на ро зуміння істо -
рич но го досвіду – пог ляд на дос -

татність ре зервів, – але й на те, як
ско ри гу ва ти істо рич ний досвід для
відоб ра жен ня су час них умов – пог ляд
на адек ватність ціно ут во рен ня.

"Пе ре несіть ся до 2022 ро ку, і за не -
по коєння PRA на бу дуть більш ак ту -
аль но го зна чен ня. Вторг нен ня росії в
Ук раїну ра зом із по даль ши ми ка ран -
ти на ми в Ки таї, пов’яза ни ми з Covid,
по си ли ли проб ле ми з лан цю гом пос та -
вок і по си ли ли інфляційний тиск", ка -
жуть у Willis Towers Watson.

Стра хо ви ки по винні розг ля ну ти
пи тан ня про купівлю до дат ко во го пе -
ре ст ра ху ван ня, як що во ни ви яв лять,
що їхні існу ючі до мов ле ності мо жуть

не відповіда ти май бутнім ри зи кам,
що впли ну ли на інфляцію, вклю -

ча ю чи пре тензії що до дов гот -
ри ва лої відповідаль ності.

Інфляційний тиск мо же
ство ри ти інвес тиційні
мож ли вості, оскіль ки
цент ральні бан ки підви -
щать про центні став ки
для бо роть би з ви со кою
інфляцією.

Підви ще ну відда чу
від інвес тицій мож на розг -

ля да ти як стра тегію
пом’як шен ня, яка до по ма гає

зба лан су ва ти пев ний інфля -
ційний ри зик, який відчу ває ан -

дер рай тин го ва час ти на порт фе ля.
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Страховики повинні переглянути свої стратегії
резервування, інвестування та андеррайтингу

Страховики повинні переглянути свої стратегії
резервування, інвестування та андеррайтингу, а також
підхід до управління портфелем, щоб найкраще
позиціонуватися в поточному середовищі високої
інфляції.
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Ста тис ти ка де мо н струє підви ще ний
рівень смерт ності про тя гом періоду
різко го зрос тан ня по зовів, при чо му екс -
пер ти рин ку підоз рю ють, що більшість з
них є ре зуль та том епо хи піку пан демії.

Тен денція до зрос тан ня гло баль них
вип лат зі стра ху ван ня жит тя

При чи ни смерті не роз го ло шу ють ся,
але збіль шен ня вип лат спос теріга ло ся на
ба гать ох світо вих рин ках. Royal London
повідо ми ла про ре кордні вип ла ти за
стра ху ван ням жит тя, за я вив ши, що вип -
ла ти ла 91,7% ви мог що до кри тич них зах -
во рю вань, у се реднь о му по над 70 000
фунтів стерлінгів на ви мо гу та за га лом
по над 136 мільйонів фунтів стерлінгів.

Най по ши реніши ми при чи на ми скарг
на КЗ бу ли рак (65%), інфаркт (11%) та
інсульт (7%).

8 провідних стра хо виків жит тя та -
кож повідо ми ли про падіння ос нов но го
при бут ку за квітень�ве ре сень 2022 ро ку.
Во ни пос ла ли ся на ре кордні стра хові
вип ла ти після сь о мої хвилі за ра жен ня
від COVID.

Сек тор стра ху ван ня жит тя Японії
по чав об ме жу ва ти вип ла ти тих носіїв
COVID, які ма ють ви со кий ри зик роз вит -

ку важ ких симп томів. До цієї гру пи на ле -
жать вагітні жінки та лю ди стар ше 65
років.

Збіль шен ня смерт ності, опо се ред ко -
ва но пов’яза ної з COVID

Стра хо ви ки та кож спос теріга ють
збіль шен ня кіль кості смер тей, які,
здаєть ся, опо се ред ко ва но пов’язані з
Covid�19. Де які ком панії повідо ми ли про
різке зрос тан ня кіль кості по зовів про
смерть, по тенційно пов’яза них із зат рим -
ка ми на дан ня ме дич ної до по мо ги
внаслідок ка ран ти ну. Се ред при чин та -
кож на зи ва ють страх лю дей звер ну ти ся
за ліку ван ням і труд нощі з за пи сом на
прийом.

Згідно звіту "Life Insurance Industry
Results", нез ва жа ю чи на те, що стри бок
стра хо вих вип лат був нес подіва но ви со -
ким, ціна ви я ви ла ся конт роль о ва ною
част ко во че рез те, що ба га то жертв бу ли
у віці 80�90 років і заз ви чай ма ли об ме -
жені вип ла ти по умо вам полісів.

Зба лан су ван ня рин ку полісів стра -
ху ван ня жит тя

Нез ва жа ю чи на пік вип лат у 100

міль ярдів до ларів, кількість полісів стра -
ху ван ня жит тя, що про да ють ся в США,
зрос ла: у 2022 році бу ло про да но приб -
лиз но 46 мільйонів полісів. Це на 6,1%
біль ше, ніж у 2020 році.

За галь не стра хо ве пок рит тя в до ла -
рах цих не що дав но прид ба них полісів
впа ло на 1,3% до 3,3 трильйо на до ларів.

Дру гий рік поспіль вип ла ти зі стра -
ху ван ня жит тя зрос ли на двоз начні
відсот ки. І вже дру гий рік поспіль ком -
панії зі стра ху ван ня жит тя прис ту пи ли
до вик ли ку, вип ла чу ю чи та кож ре ко рд но
ви сокі ануїтетні вип ла ти, які заз ви чай
от ри му ють пенсіоне ри.

Це є свідчен ням здат ності стра хо -
виків жит тя бу ти го то ви ми до будь�яких
обс та вин і завж ди ви ко ну ва ти свої
обіцян ки спо жи ва чам.

Настрій що до перс пек тив роз вит ку
га лузі

Заг ля да ю чи впе ред, здаєть ся, що
наст рої що до перс пек тив роз вит ку га -
лузі не од ноз начні. Хо ча досвід при пи -
нен ня дії до го во ру був по тенційно кра -
щим, ніж очіку ва ло ся, про тя гом періоду
пан демії, як що го во ри ти про втра ту по -
точ но го бізне су, це бу ло пев ною мірою
ком пен со ва но влас ни ка ми полісів, які ви -
ко рис то ву ва ли інші варіан ти до го во ру,
такі як преміальні відпуст ки та ско ри го -
ва не пок рит тя.

Існу ють певні по бо ю ван ня, що як
тіль ки роз гор тан ня вак ци нації до сяг не
пев но го масш та бу, стра ху валь ни ки мо -
жуть виріши ти, що стра ху ван ня жит тя
те пер є менш пріори тет ним, ніж інші ос -
новні пот ре би.

Нез ва жа ю чи на те, що для ба гать ох
пан демія COVID�19 підтвер ди ла цінність
і не обхідність стра ху ван ня жит тя, стан
еко номіки цілком мо же пе ре ва жи ти це.
За во ру шен ня та еко номічна бо роть ба в
країні доб ре за до ку мен то вані, і, от же, ко -
рот ко ст ро ко вий прог ноз що до про валів
за га лом несп ри ят ли вий.

Що до смерт ності, хо ча ба га то ос -
танніх звітів стра хо вих ком паній
свідчать про те, що роз гор тан ня
вак ци ни та її ефек тивність мо жуть
суттєво змен ши ти вплив чет вер тої
та п’ятої хвиль пан демії COVID�19,
та кож зрос тає мірку ван ня про по -
тенційну дов го ст ро ко ву перс пек ти -
ву, що впли не на ба зові по каз ни ки
смерт ності.

Статистика виплат зі страхування життя демонструє
зростання смертності в світі у 2022 році

Компанії зі страхування життя в США відчули 27%�й
стрибок у позовах на виплату допомоги у разі смерті, що
склало понад 100 мільярдів доларів, оскільки збільшення
кількості смертей призвело до різкого зростання
кількості страхових випадків.



GTS за я ви ла, що по каз ник ри -
зиків, прив’яза них до 2019 ро ку, на -
разі ста но вить 16% порівня но з істо -
рич ним се реднім по каз ни ком близь -
ко 21%.

Істо рич но дані по ка за ли, що от -
ри ма но сповіщен ня про приб лиз но
21% усіх пов’яза них ри зиків за яв -
лень і га рантій (R&W). Од нак є оз на -
ки то го, що цей по каз ник по чи нає
де що па да ти. Циф ра ри зиків,
прив’яза них до 2019 ро ку, на разі
ста но вить 16%, і, хо ча очікуєть ся, що
ця циф ра де що збіль шить ся, во на
нав ряд чи збіль шить ся суттєво, вра -
хо ву ю чи, що ба га то з цих полісів за -
раз є «по за ри зи ком» для по зо ву що -
до за гальні га рантії та більшість
повідом лень над хо дять про тя гом
пер ших двох років періоду дії
поліса. Ли ше 8 із 111 сповіщень про
R&W, які от ри ма но на да ний мо мент
у 2022 році, сто су ють ся ри зиків,
пов’яза них із 2019 ро ком.

Але за над то ра но прог но зу ва ти,
де закінчить ся циф ра ри зиків,
пов’яза них з 2020 ро ком, оскіль ки ці

ри зи ки все ще пе ре бу ва ють у
віднос но му за род ко во му стані. Од -
нак на разі він ста но вить 13,5% ста -
ном на кінець лип ня ць о го ро ку, а
для порівнян ня по каз ник 2019 ро ку
ста но вив 14% ста ном на кінець лип -
ня ми ну ло го ро ку. От же, перші оз на -
ки свідчать про те, що циф ра 2020
ро ку, швид ше за все, бу де подібною
до циф ри 2019 ро ку, як що не тро хи
ниж чою. Це підтве рд жує дум ку, яку
об го во рю ва ли на ми ну лорічно му
брифінгу про пре тензії, що не бу ло
сплес ку сповіщень у ре зуль таті
COVID�19, як по бо ю ва ли ся де які ко -
мен та то ри, ко ли по ча ла ся пан демія.

Liberty GTS повідо ми ла, що є де -
які помітні регіональні відмінності в
да них. У регіоні EMEA заз на чи ли,
що час то та сповіщень істо рич но за -
ли ша ла ся в ос нов но му стабіль ною
на рівні близь ко 20% і очікуєть ся, що
по каз ник ри зиків, прив’яза ний до
2019 ро ку, який за раз ста но вить
близь ко 18,5%, в кінце во му підсум ку
ста но ви ти ме або приб лиз но на ць о -
му рівні.

В Аме риці ос танні кіль ка років
час то та сповіщень впа ла.

На разі він ста но вить близь ко
17% для ри зиків, прив’яза них до
2019 ро ку, що мен ше з приб лиз но
20,5% для ри зиків, прив’яза них до
2018 ро ку. Це в ціло му уз год жуєть ся
з вис нов ка ми в інших ос танніх
звітах про пре тензії. Од нак помітних
змін у циф рах не відбу ло ся, оскіль ки
ста ном на кінець лип ня ця циф ра на -
разі ста но вить близь ко 10% для ри -
зиків, прив’яза них до 2021 ро ку, і,
для порівнян ня, циф ра для
прив’яза них ри зиків у 2020 році бу -
ла май же на то му ж рівні, що й у ми -
ну ло му році.

У звіті та кож заз на че но, що ме -
га�уго ди на су му по над 1 міль ярд до -
ларів ма ють най ниж чу час то ту
сповіщень про пре тензії в Європі, на
Близь ко му Сході та в Аф риці
(EMEA), а та кож в Аме риці. Тим ча -
сом уго ди з EV (орієнтов ною
вартістю) 250 мільйонів до ларів або
мен ше ста нов лять 64% оп ла че них і
за ре зер во ва них пре тензій за
вартістю.

Liberty GTS та кож повідо ми ла,
що з 2019 ро ку кількість ви падків
ба га то ра зо вих сповіщень зрос ла
більш ніж удвічі, з 10% до 24,5%. Ця
тен денція найбільш ви ра же на в
регіоні EMEA, на сам пе ред че рез

Середня частота страхових претензій по M&A-
угодах зменшилася до 16%

У новому звіті Liberty Global Transaction Solutions
(GTS) йдеться про те, що частота страхових претензій
щодо злиття та поглинання знизилася після того, як
очікуваний сплеск претензій після пандемії не відбувся.
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підви щен ня обізна ності на ших стра -
ху валь ників що до своїх зо бов’язань
що до сповіщен ня.

Пи тан ня, пов’язані з по дат ка ми,
як і раніше спри чи ня ють ве ли ку
кількість сповіщень: 36% в Азіатсь -
ко�Ти хо оке ансь ко му регіоні, 34% в
регіоні EMEA та 17% в Аме риці. Хо ча
більшість із них ма ють за побіжний
ха рак тер і над хо дять про тя гом 24
місяців з мо мен ту вве ден ня політи ки,
кількість повідом лень, пов’яза них із
ве ли ки ми (біль ше 10 мільйонів до -
ларів), пов’яза ни ми з по дат ка ми,
збіль ши ла ся.

Бух гал терські та фінан сові проб -

ле ми ста нов лять 29% пре тензій ви со -
кої серйоз ності та 32% пре тензій се -
редньої тяж кості, нез ва жа ю чи на те,
що во ни ста но ви ли ли ше 11% від за -
галь ної кіль кості повідом лень за ос -
танні 18 місяців.

48% повідом лень, не пов’яза них із
по дат ка ми, сто су ва ли ся пре тензії
третьої сто ро ни. Більшість із них сто -
су ють ся спорів, пов’яза них із
працівни ка ми чи інте лек ту аль ною
власністю.

Еко номічні пе реш ко ди, такі як
інфляція, по тенційна ре цесія та по ру -
шен ня лан цю га пос та вок, мо жуть
приз вес ти до підви ще них ри зиків що -

до пев них проб лем, та ких як не роз го -
ло ше не підви щен ня цін, шах рай ство
та дебіторсь ка за бор го ваність.

Цілком ймовірно, що це пов’яза но
зі збіль шен ням заг ро зи су до вих про -
цесів, з якою сти ка ють ся кор по рації,
оскіль ки підприємства досліджу ють
усі спо со би от ри ман ня при бут ку, сти -
ка ю чись із еко номічни ми труд но ща -
ми. У май бутнь о му про дав цям
потрібно бу де вра хо ву ва ти проб ле ми,
пов’язані з ESG, оскіль ки те пер по -
купці очіку ють від них конк рет них га -
рантій що до цих пи тань. Усі сто ро ни
тран закції та кож сти ка ють ся з вик -
ли ка ми світо вої еко номіки.�

S&P пр рог но зує, що рішен ня уря -
ду збе рег ти існу ю чий підхід до фун -
да мен таль них кре дит них спредів

замість йо го по чат ко вої про по зиції за -
без пе чить пев ну стабільність для
капіталізації та бізнес�по зицій бри -

тансь ких стра хо виків жит тя, особ ли -
во для ав торів ануїтетів, які, мож ли -
во, пост раж да ли від по чат ко вої про -
по зиції найбільш не га тив но.

Зап ро по но ва не змен шен ня роз -
міру маржі ри зи ку на 65% суттєво
пок ра щить ко ефіцієнти пла то сп ро -
мож ності бри тансь ких гравців рин ку
стра ху ван ня жит тя, особ ли во тих, хто
має знач ний дов го ст ро ко вий ри зик.

Оскіль ки мар жа ри зи ку без по се -
редньо не впли ває на розмір капіта лу
та до ходів стра хо ви ка, ця зміна нав -
ряд чи приз ве де до підви щен ня рей -
тингів стра хо виків.

Ре фор ма по лег шить дос туп бри -
тансь ких стра хо виків жит тя до шир -
шо го пу лу дов го ст ро ко вих ак тивів,
підтри му ю чи їхні по точні бізнес�по -
зиції в прос торі ануїтет них ри зиків
зав дя ки мож ли вості відповіда ти дов -
го ст ро ко вим профілям їхніх зо -
бов’язань.

Нез ва жа ю чи на те, що зміни є
здебіль шо го по зи тив ни ми для га лузі,
аналіти ки про дов жу ва ти муть сте жи -
ти за будь�яким по тенційним не га тив -
ним впли вом дру го го по ряд ку. Це мо -
же бу ти ре зуль та том нес подіва но го
вивіль нен ня капіта лу, не очіку ва них
змін у профілях ри зи ку че рез зміни у
складі дов го ст ро ко вих інвес тиційних
порт фелів стра хо виків або суттєвих
змін у схиль ності до ри зи ку дов -
голіття.�

Запропоновані зміни у Solvency II не сильно вплинуть
на кредитоспроможність страховиків

S&P Global Ratings пррогнозує, що оголошення уряду
про запропоновану зміну положень Solvency II, 
ймовірно, буде нейтральним для кредитоспроможності
рейтингованих страховиків, оскільки очікується, що вони
в цілому збережуть свої позиції капіталу.
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Се зон по нов лен ня до го ворів пе ре ст -
ра ху ван ня три вав ду же пізно, оскіль ки і
пе ре ст ра хо ви ки, і стра хо ви ки пра цю ва -
ли над вста нов лен ням но вої рин ко вої
рівно ва ги.

За да ни ми Guy Carpenter, розміщен -
ня бу ло в ос нов но му за вер ше но за
клієнтоь ки ми за пи та ми і за ціна ми без
змін у стра хо во му пок ритті. Але хо ча ри -
нок пе ре ст ра ху ван ня все ще яв но нес -
табіль ний, ба га то проб лем із не кон ку ре -
нт ним пе ре ст ра хо вим пок рит тям бу ло
виріше но на ко ристь стра хо виків. Це
ста ло ся після то го, як більш екстре -
мальні мо дифікації пе ре ст ра хо во го пок -
рит тя, які спо чат ку про по ну ва ли де які
пе ре ст ра хо ви ки на 1 січня, заг ро жу ва ли
підірва ти ос нов ну цінність про дук ту пе -
ре ст ра ху ван ня.

У по пе редніх цик лах пе ре ст ра ху -
ван ня значні ка та ст рофічні збит ки, такі
як ура ган «Енд рю», ата ки 11 ве рес ня
2001 ро ку та ура га ни «Катріна», «Ріта»
та «Вілма», бу ли ка таліза то ра ми ко -
рекції рин ку, яка пе ре ду ва ла над ход -
жен ню но во го капіта лу в сек тор.

У той час як де які пе ре ст ра хо ви ки
змен ши ли або ви лу чи ли свою май но ву
місткість у 2022 році, інші за раз розг ля -
да ють цю точ ку пе ре ло му рин ку як мож -
ливість збіль ши ти свій бізнес, тоб то май -
бутні ре зуль та ти по винні стабілізу ва ти -
ся, оскіль ки дефіцит місткос тей бу де
помірним.

Окрім май на, ви мо ги відрізня ли ся,
при чо му уго ди приз во ди ли до та ких
видів пе ре ст ра ху ван ня, як не щасні ви -
пад ки, які силь но за ле жа ли від ре зуль -

татів по пе реднь о го ро ку, ба зо вих змін
та рифів і за галь ної ефек тив ності порт -
фе ля, при ць о му тиск на ан дер рай тинг
спос терігав ся в біль шості видів.

Вкрай важ ли во, щоб га лузь за ли ша -
ла ся зо се ред же ною на за без пе ченні
ефек тив них рішень для клієнтів, пов но -
му охоп ленні та зба лан со ва но му ціно ут -
во ренні для дов го ст ро ко вої стабіль ності
ринків, вва жа ють пе ре ст ра хо ви ки.

Не див но, що пе ре ст ра ху ван ня май -
на вва жа ло ся найбільш проб лем ним
сек то ром під час про лон гацій. Дис ба ланс
по пи ту та про по зиції під час ка та ст -
рофічних ри зиків та кож спри яв стре су
на рин ку та, у де я ких ви пад ках, приз во -
див до ціно вих і струк тур них змін, не -
обґрун то ва них технічни ми мірку ван ня -
ми та з нестійки ми ре зуль та та ми.

Перестраховики під час пролонгацій договорів
вимагали змін у перестраховому покритті

SF Index, який відсте жує 18 найак -
тивніших по купців у сфері стра хо вих
бро керів, при пус кає, що ста ном на по ча -
ток ве рес ня 2022 ро ку учас ни ки SF Index
прид ба ли 487 агентів/бро керів.

Хо ча в нь о му заз на чаєть ся, що про тя -
гом треть о го квар та лу 2022 ро ку об сяг де -
що зни зив ся, а учас ни ки SF Index прид -
ба ли 193 агентів/бро керів порівня но з 229
за той са мий період 2021 ро ку.

Хо ча з по чат ку ро ку об сяг угод зріс на
3%, розмір угод ць о го ро ку мен ший. З по -
чат ку ве рес ня 2022 ро ку учас ни ки SF
Index от ри ма ли 1,5 міль яр да до ларів до -
хо ду агентств і бро керів (приб лиз но 74%
до хо ду, от ри ма но го з по чат ку ве рес ня
2021 ро ку).

Ста ном на по ча ток ве рес ня 2022 ро ку
се редній розмір прид ба но го аген т ства
ста но вив 3,18 мільйо на до ларів (цей по -
каз ник ста но вив 4,39 мільйо на до ларів на
по ча ток ве рес ня 2021 ро ку).

PCF про дов жує 2022 рік ре ко рд ни ми
тем па ми для своєї ком панії з точ ки зо ру
об ся гу угод, ка же SF, у той час як
Acrisure та Hub за ли ша ють ся ду же ак -
тив ни ми по куп ця ми з кількістю угод, яка
відповідає об ся гу 2021 ро ку з по чат ку ро -
ку. Risk Strategies, USI та Brown & Brown
пе ре ви щу ють свої тем пи порівня но з
2021 ро ком, тоді як нові учас ни ки SF
Index, Keystone та InsZone, про де мо н -
стру ва ли знач не зрос тан ня порівня но з
2021 ро ком.

Про тя гом ос танніх кіль кох років ком -
панії, що підтри му ють ся пря ми ми інвес -
тиціями, незмінно доміну ва ли на рин ку,
як що ди ви ти ся на за галь ний об сяг тран -
закцій, і ста нов лять по над 92% тран -
закцій індек су SF про тя гом ве рес ня 2022
ро ку.

Розмір угод, що тор гу ють ся на біржі,
зу мо вив вищі по каз ни ки се реднь о го до -
хо ду публічних бро керів, хо ча во ни ста -
нов лять мен ше 8% від за галь но го об ся гу
угод.�

Активність злиття та поглинання страхових
брокерів та агенцій у світі відновилася

Після повільного початку року, коли страхова галузь
зосереджувалася на інтеграції рекордної кількості
транзакцій, які були закриті на кінець 2021 року,
активність у злитті та поглинанні відновилася: обсяг угод з
початку року зріс на 3%, повідомляє Sica | Fletcher Agency
& Broker Buyer Index.
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За прог но зом McKinsey P&C & Auto
Insurance Outlook, ланд шафт стра хо вих
відшко ду вань у сек торі стра ху ван ня май -
на та відповідаль ності стає де далі склад -
ним че рез безп ре це де нт не зрос тан ня
відшко ду вань. Є ба га то ос нов них при чин,
се ред них пан демія COVID�19, вторг нен -
ня в Ук раїну та збої в гло баль но му лан -
цюж ку пос та вок. Керівни ки відділу вре -
гу лю ван ня вже сти ка ли ся зі зрос тан ням
вип лат про тя гом ос танніх кіль кох років.
При бут ковість ком паній зна хо дить ся під

заг ро зою че рез зрос тан ня інфляційно го
тис ку та і ней мовірно низь ку мар жу на
ба гать ох стра хо вих рин ках, що ще біль ше
за го ст рює проб ле му.

За да ни ми EY, у 2023 році та ри фи пе -
ре ст ра ху ван ня май на від ка та ст роф не -
обхідно збіль ши ти на 50%, щоб до по мог ти
бо ро ти ся зі зміною кліма ту та відно ви ти
при бут ковість. Віднов лен ня ди наміки
час то ти по зовів після пан демії та знач не
збіль шен ня се реднь о го відшко ду ван ня у
сфері ав то ст ра ху ван ня та май на ство рю -

ють до дат кові проб ле ми для P&C�га лузі.
Дот ри ман ня стра тегії мо же до по мог ти
стра хо ви кам не тіль ки ви жи ти в ць о му
склад но му інфляційно му се ре до вищі, але
й ви пе ре ди ти своїх кон ку рентів.

Стра хо ви ки жит ла та ав тот ра нс пор ту
че ка ють склад но го 2023 ро ку, оскіль ки
підви щен ня про це нт них ста вок і
погіршен ня еко номічної си ту ації впли ва -
ють на ціни та по пит.

Хо ча зрос тан ня про це нт них ста вок
ра зом із перс пек ти вою зни жен ня
інфляції про тя гом 2023 ро ку спри я ти ме
за гальній при бут ко вості стра хо виків,
очікуєть ся, що еко номічне се ре до ви ще,
пов’яза не зі зни жен ням до ходів до мо гос -
по дарств, тис ком на вартість жит тя та не -
виз на че ним рин ком жит ла, не га тив но
впли не на по пит у сфері осо бис то го стра -
ху ван ня.Спеціалізо вані стра хові ком панії
по винні бу дуть пок ра щи ти ан дер рай тинг,
щоб до сяг ти кра щих ре зуль татів у 2023
році. Дані свідчать про те, що зміна кліма -
ту сприяє більшій час тоті стихійних лих,
особ ли во ура ганів, у той час як мак ро е ко -
номічні та ге о політичні обс та ви ни без по -
се редньо впли ва ють на по се ред ників,
стра хо виків та їхніх клієнтів.

Оскіль ки стра хо ви ки праг нуть до сяг -
ти біль шої при бут ко вості в нас туп но му
році, ос нов на ува га бу де зо се ред же на на
збе ре женні відно шен ня до ри зиків та вне -
сенні не обхідних ко ри гу вань та рифів під
час про лон гацій у 2023 році.

Окрім зо се ред жен ня ува ги на дис -
ципліні ан дер рай тин гу та уп равлінні вит -
ра та ми, стра хо во му рин ку та кож
потрібно бу де уваж но сте жи ти за зміна ми
за ко но да в ства та по дат ко ви ми ре фор ма -
ми, які очіку ють ся нас туп но го ро ку.

2023-й рік буде непростим для страховиків 
та перестраховиків майна та автотранспорту

Після поновлення договорів у 2023 році тарифи на
перестрахування нерухомості повинні підвищитися на 50%,
щоб компенсувати перестраховикам зростання витрат на
врегулювання та допомогти відновити прибутковість.

Fitch Ratings прог но зує, що
капіталізація гло баль ної гру пи пе ре ст -
ра хо виків за ли шаєть ся ви со кою, а при -
бу ток відно вив ся. Стра хо ви ки в цій ана -
логічній групі вклю ча ють Hannover Re,
Lloyd’s, Munich Re, PartnerRe, SCOR і
Swiss Re.

Адек ватність капіта лу всіх гло баль -
них пе ре ст ра хо виків у ана логічній групі,
виміря на за до по мо гою мо делі Prism
Factor�Based на ос нові ри зи ку, на кінець
2021 ро ку за ли ша ла ся «силь ною», на
дум ку аналітиків агенціїї.

Знач не підви щен ня до ходів і по тужні
мож ли вості уп равління ри зи ка ми до по -
мог ли ком пен су ва ти зни жен ня капіта лу
за ра ху нок зрос тан ня об ся гу бізне су
про тя гом ро ку.

Fitch оцінює ко ефіцієнт фінан со во го
ле ве рид жу цієї гру пи як низь кий або
помірний, ко ли ва ю чись між 17% і 31% на
кінець 2021 ро ку. Це май же не зміни ло ся
порівня но з рівня ми 2020 ро ку, оскіль ки
пе ре ст ра хо ви кам все біль ше вда ва ло ся
фінан су ва ти зрос тан ня в умо вах за го ст -
рен ня рин ку за ра ху нок не роз поділе но го
при бут ку.

У 2021 році всі світові ком панії з пе -
ре ст ра ху ван ня от ри ма ли значні збит ки,
спри чи нені при род ни ми ка та ст ро фа ми.
Події вто рин ної не без пе ки та кож ви я ви -
ли ся до ро ги ми для пе ре ст ра хо вої га лузі,
тоді як у 2022 році три ва ли значні збит ки
че рез ура ган «Ян», по вені в Австралії,
зи мові штор ми в Європі та російсь ко�ук -
раїнсь ку війну.

Од нак, нез ва жа ю чи на ви со кий тя -
гар збитків, при бут ки цієї гру пи ана логів
суттєво пок ра щи ли ся. Се ред ня рен та -
бельність капіта лу (ROE) зрос ла до 8,3%
у 2021 році з 2,2% у 2020 році, що
відповідає діапа зо ну кри теріїв Fitch для
рей тин го вої ка те горії «a».

Fitch при пус кає, що кращі ціни та
нижчі ви мо ги, пов’язані з Covid�19,
спри я ли пок ра щен ню, хо ча аналіти ки
очіку ють, що рен та бельність капіта лу
погіршить ся у 2022 році че рез нез начні
при бут ки від ан дер рай тин гу, пе ре ва -
жені не ре алізо ва ни ми інвес тиційни ми
втра та ми з фіксо ва ни ми терміна ми по -
га шен ня че рез зрос тан ня про це нт них
ста вок.�

Fitch Ratings проаналізував адекватність капіталу
групи глобальних перестраховиків
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Згідно звіту AM Best «Insurers’
Structured Securities Holdings Continue to
Rise», нез ва жа ю чи на за галь не збіль шен -
ня хол дингів, роз поділ стра хо виків на
струк ту ро вані цінні па пе ри де що змінив -
ся. Цінні па пе ри, за без пе чені жит ло вою
іпо те кою, як і раніше є найбіль шим роз -
поділом се ред струк ту ро ва них цінних па -
перів.

У той же час ко мерційні цінні па пе ри,
за без пе чені іпо те кою, зрос ли на 46% з
2011 ро ку, а інші цінні па пе ри, за без пе чені
ак ти ва ми, які вклю ча ють за без пе чені
кре ди том зо бов’язан ня (CLO), зрос ли
більш ніж удвічі.

Стра хо ви ки інвес ту ва ли біль ше в

CLOs у по шу ках кра щої при бут ко вості
своїх порт фелів, хо ча якість CLOs ниж ча,
ніж якість по пу ляр них іпо теч них цінних
па перів, як що ди ви ти ся на рей тин ги
NAIC.

За ос танні кіль ка років інші цінні па -
пе ри, за без пе чені ак ти ва ми, вклю ча ю чи
CLO, ста но ви ли на ба га то біль шу част ку
знецінен ня, крім тим ча со во го, яка зрос ла
до 27,3% у 2021 році з 10,7% у 2019 році, і
мо же про дов жу ва ти зрос та ти, як що ви -
ник нуть за не по коєння стра хо виків про
тиск на ос нов не за без пе чен ня, ка же Хе -
лен Ан дер сен, га лу зе вий аналітик AM
Best. Од нак ви пуск CLO різко ско ро тив ся
в 2021 році, і хол дин ги зо се ред жені у біль -

ших стра хо вих ком паніях, які ма ють
мож ливість про во ди ти більш су во ру пе -
ревірку та об ширні досліджен ня ба зо во го
пу лу зас та ви.

Відповідно до опубліко ва них звітів, у
зв’яз ку зі зрос тан ням по пи ту в се ре до -
вищі зрос та ю чих ста вок ви пуск струк ту -
ро ва них цінних па перів різко ско ро тив ся
до жовт ня 2022 ро ку.

Більшість струк ту ро ва них цінних па -
перів зберігаєть ся в індустрії на ко пи чу -
валь но го та ануїтет но го стра ху ван ня, на
су му по над 800 міль ярдів до ларів у 2021
році. Ці цінні па пе ри стабіль но ста но ви ли
тро хи мен ше тре ти ни облігацій, яки ми во -
лодіють ком панії стра ху ван ня жит тя за
ос таннє де ся тиліття.

Про тя гом ос танніх кіль кох років
індустрія стра ху ван ня май на та від не -
щас них ви падків інвес ту ва ла біль ше в
струк ту ро вані цінні па пе ри, і її част ка в
облігаціях га лузі зрос ла до тро хи мен ше
30% у 2021 році.

Ме дичні стра хо ви ки во лодіють най -
мен шим порт фе лем струк ту ро ва них
цінних па перів у до ла рах, але во ни ста -
нов лять найбіль ший відсо ток від за галь -
ної кіль кості облігацій.

Струк ту ро вані цінні па пе ри мо жуть
за без пе чи ти ди вер сифікацію порт фе ля
облігацій, і AM Best розг ля дає роз поділ
для різних типів струк ту ро ва них цінних
па перів так са мо, як і ба га то інших тра -
диційних класів ак тивів.

Струк ту ро вані інвес тиційні про дук ти,
або SIP, є ти па ми інвес тицій, які
відповіда ють конк рет ним пот ре бам інвес -
то ра за до по мо гою на лаш то ва но го асор ти -
мен ту про дуктів. SIP заз ви чай вклю ча -
ють ви ко рис тан ня похідних інстру ментів.
Во ни час то ство рю ють ся інвес тиційни ми
бан ка ми для стра хо виків, хедж�фондів,
ор ганізацій або ма со во го рин ку
роздрібних клієнтів.

Страховики збільшили інвестиції у структуровані
цінні папери до $1,14 трлн

Страховики продовжували дотримуватися багаторічної
тенденції, збільшуючи свої інвестиції в структуровані цінні
папери, показавши зростання на 3% за рік до 1,14 трильйона
доларів. Однак прогноз для 2022 року залишаэться
невизначеним, оскільки випуски значно скоротилися.

Се редній строк вре гу лю ван ня стра хо вих ви мог з
ав то цивілки за шко ду, за подіяну май ну, за да ни ми
МТСБУ, в треть о му квар талі 2022 ро ку склав 93 дні
(для ви мог, вре гуль о ва них у строк до 365 днів). В сис -
темі пря мо го вре гу лю ван ня збитків се редній строк
вре гу лю ван ня – 44 дні.

Част ки ви мог, вре гуль о ва них в термін до 60 днів
після да ти ДТП та до 90 днів, ста но вить 51,1% та
62,2% відповідно. До МТСБУ у 3 кв. 2022 р. надійшло
294 скар ги від по терпілих та стра ху валь ників, що
тро хи мен ше, ніж за ана логічний період ми ну ло го
ро ку. Се редній рівень скарг ста но вить 1,1%, це приб -
лиз но дорівнює по каз ни кові до воєнних часів.�

Середній строк врегулювання страхових вимог 
з автоцивілки в Україні за шкоду майну 93 дні
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Глобальний прогноз Fitch Ratings щодо перестрахування на 2023 рік

Як пра ви ло, дві тре ти ни не фа куль та -
тив но го пе ре ст ра ху ван ня по нов люєть ся в
січні, з регіональ ним фо ку сом на Європі.

Підви щен ня цін і вищі при бут ки від
реінвес ту ван ня до по мо жуть ком пен су ва -
ти наслідки зрос тан ня інфляції пре тензій
і зни жен ня вар тості ак тивів. Та ким чи ном,
Fitch прог но зує за га лом стабіль ну ба зо ву
при бут ковість гло баль но го сек то ру пе ре -
ст ра ху ван ня у 2023 році та зберігає нейт -
раль ний фун да мен таль ний прог ноз сек -
то ру.

У 2023 році Fitch очікує двоз нач но го
зрос тан ня відсот ко вої став ки премії для
пок рит тя май но вих ка та ст роф че рез заст -
ра хо вані збит ки на су му близь ко 120 міль -
ярдів до ларів у 2022 році та збіль шен ня
час то ти та серйоз ності по зовів у зв’яз ку зі
стихійни ми ли ха ми.

Зрос тан ня цін бу де найбільш відчут -
ним у регіонах, які найбіль ше пост раж да -
ли від стихійних лих у 2022 році, вклю ча -
ю чи Австралію, Фло ри ду та Францію.

Ймовірно, ура ган «Ян» спри чи нив від 35
до 65 міль ярдів до ларів стра хо вих збитків,
що ро бить йо го однією з най до рож чих
при род них ка та ст роф.

Fitch очікує, що у 2023 році по тенціал
пе ре ст ра ху ван ня ри зиків май но вих ка та -
ст роф заз нає тис ку, оскіль ки вибірко вий
прип лив капіта лу від існу ю чих або но вих
носіїв ри зи ку більш ніж ком пен суєть ся
част ко вим або пов ним ви лу чен ням інших
пос та чаль ників пе ре ст ра ху ван ня.

Крім то го, об ме жені мож ли вості рет -
ро цесії спри чи ня ти муть до дат ко вий тиск
на підви щен ня ста вок премій за не ру -
хомість.

Fitch оно вив свої гло бальні прог но зи
що до пе ре ст ра ху ван ня і те пер очікує, що
су куп ний ко ефіцієнт за ка лен дар ний рік
пок ра щить ся приб лиз но на 4 про центні
пунк ти у 2023 році, при пус ка ю чи більш
нор маль ний рівень збитків від при род них
ка та ст роф і вра хо ву ю чи відкли кан ня пок -
рит тя, пов’яза но го з війною в Ук раїні.

Однак мар жа ан де рай тин гу, за ви нят ком
при род них ка та ст роф і втрат, пов’яза них
з війною, ймовірно, ли ше нез нач но пок ра -
щить ся.

У 2023 році бу дуть жорсткіші по ло -
жен ня та умо ви, вклю ча ю чи пе рехід до
пок рит тя наз ва них не без пек від усіх ри -
зиків, вищі су ми ут ри ман ня стра хо виків і
зни жені ліміти. Тим не менш, по пит на пе -
ре ст ра ху ван ня май на на ви па док ка та ст -
ро фи про тя гом се зо ну по нов лен ня у 2023
році бу де за га лом за до во ле но, за ви нят ком
Фло ри ди.

Знач не підви щен ня та рифів для
спеціаль них нап рямків бізне су, та ких як
морсь кий і авіаційний, які найбіль ше пост -
раж да ли від війни в Ук раїні.

Та ри фи ав то кас ко та кож зрос туть у
відповідь на ви со ку інфляцію цін на за -
пасні час ти ни, але збіль шен ня ліній
відповідаль ності має бу ти більш приг лу -
ше ним, оскіль ки біль ше мож ли вос тей пе -
ре ст ра ху ван ня бу де спря мо ва но на цю
час ти ну рин ку.

Інфляцію збитків ще не підшто вх ну ла
соціаль на чи за галь на інфляція, але Fitch
очікує, що це змінить ся у 2023 році і ма ти -
ме не га тивні наслідки для маржі та ре -
зервів ан дер рай тин гу. Не до оцінка
інфляції збитків за лініями відповідаль -
ності є од ним із найбільш знач них ри зиків
для пе ре ст ра хо виків.  

Тарифи перестрахування майнових катастроф повинні
зрости більш ніж на 10%. Прогноз Fitch на 2023 рік
Тарифи перестрахування майнових катастроф повинні зрости
більш ніж на 10%, коли договори будуть оновлені в січні 2023
року, повідомляє Fitch Ratings, підтримуючи андеррайтингову
маржу проти зростаючих претензій через високу інфляцію 
та зміну клімату.



План про ве ден ня інспекційних пе -
ревірок учас ників рин ку не банківсь ких
фінан со вих пос луг на 2023 рік скла де но на
ос нові ри зик�орієнто ва но го підхо ду. 

Та кож ре гу ля тор ура хо ву вав прин цип
про порційності що до виз на чен ня інтен -
сив ності наг ля до вих дій та кри терії, за
яки ми бу ло оціне но ступінь ри зи ку від
здійснен ня діяль ності учас ни ка ми рин ку
не банківсь ких фінан со вих пос луг, а та кож
їх суспіль ну важ ливість. 

Не обхідність про ве ден ня у 2023 році

Національ ним бан ком по зап ла но вих
інспекційних пе ревірок учас ників рин ку
не банківсь ких фінан со вих пос луг виз на -
ча ти меть ся на підставі ре зуль татів наг ля -
до вих дій.

У I кварталі заплановано перевірки:
СК "ГАРДІАН"
СК "ОМЕГА"
СК "Енергорезерв"
СК "ІНТЕР�ПЛЮС"
СК "АРСЕНАЛ"

У ІІ кварталі заплановано перевірки:
СК "АМДжи�Іншуренс"
СК "Альфа�Гарант"
СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"
"УАСК АСКА � ЖИТТЯ"
СК "Країна"
АСК "Дністер"
СК "ПРОВІДНА"

У ІІІ кварталі заплановано перевірки:
СГ “ОБЕРІГ"
СТ "МЕГАПОЛІС"
СК "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"
СК "АМАЛЬТЕЯ"
СК "ТАСТ�ГАРАНТІЯ"
"ПРОСТО�страхування"

У IV кварталі заплановано перевірки:
СК "Каштан"
СК "САЛАМАНДРА"
СК "ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС"
СК "ЮНІВЕС"
СК "СПЕЙР"
СК "Гамайун"

НБУ затвердив план проведення перевірок 
24 страховиків на 2023 рік
Національний банк України відповідно до вимог статті 30
Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" затвердив річний
план проведення інспекційних перевірок на 2023 рік.
Перевірки заплановано провести в 24 страхових компаніях.
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Національ ний банк Ук раїни оно вить
стра тегію роз вит ку фінан со во го сек то ру
Ук раїни з ме тою без печ но го згор тан ня
надз ви чай них за ходів у фінан со во му сек -
торі та віднов лен ня бух гал терсь ких та
пру денційних норм, ідеть ся у Ме мо ран -
думі про еко номічну та фінан со ву політи -
ку Моніто рин го вої прог ра ми за учас тю
ра ди ди рек торів Міжна род но го ва лют но -
го фон ду (МВФ) PMB.

"На ша стра тегія роз вит ку фінан со -
во го сек то ру від 2021 ро ку бу де онов ле -
на в кон суль таціях з пер со на лом МВФ
і слу гу ва ти ме жи вим до ку мен том, який
пот ре бу ва ти ме періодич но го пе рег ля -
ду, вне сен ня змін та роз роб ки планів
дій із заз на чен ням відповідних віх для

впро вад жен ня", � заз на чи ли у Мінфіні.
Відповідно до нь о го, стра тегія пе ред -

ба ча ти ме діаг нос ти ку для виз на чен ня
пот реб у ре капіталізації банків та пріори -
тетів у вирішенні проб ле ми неп ра цю ючих
кре дитів, ме ханізми для вирішен ня
будь�якої нес тачі капіта лу, роз роб лені
пла ни дій на ви па док не пе ред ба че них обс -
та вин та ко ор ди наційні за хо ди між клю -
чо ви ми стейк хол де ра ми.

НБУ підго тує технічне зав дан ня у
кон суль таціях зі співробітни ка ми МВФ, в
яко му бу де опи са но ме то до логію та про -
це ду ри здійснен ня обс те жен ня банків, не -
обхідно го для оцінки дос тат ності банківсь -
ко го капіта лу та виз на чен ня пріори тетів у
ро боті з неп ра цю ючи ми кре ди та ми. Це

один із п'яти струк тур них ма яків прог ра -
ми з терміном ви ко нан ня ць о го зав дан ня –
кінець січня 2023 ро ку.

Чин на за бо ро на на роз поділ банківсь -
ко го капіта лу бу де діяти до за вер шен ня
діаг нос ти ки.

Ра да з фінан со вої стабіль ності
(РФС) до кінця січня 2023 ро ку схва -
лить план дій на ви па док не пе ред ба -
чу ва них обс та вин у зв’яз ку з мож ли -
ви ми несп ри ят ли ви ми рішен ня ми що -
до конс ти туційних ос кар жень за ко ну
про ФГВФО та про ви ве ден ня неп ла -
то сп ро мож них банків з рин ку (№590),
а та кож ак ту алізує існу ю чий план дій
на ви па док не пе ред ба чу ва них обс та -
вин.

НБУ оновить стратегію розвитку фінансового
сектору України
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Банки

Згідно з оприлюдненими
Нацбанком України на його сайті
даними, слідом йдуть банки з
іноземним капіталом Укрсиббанк �
518,1 млн грн і Сітібанк � 398,1 млн
грн, що були серед лідерів і у вересні.

Завершують п'ятірку Універсал
банк ( mono ) – 384,5 млн грн та ще
один банк з іноземним капіталом –
ОТП Банк – 224,7 млн грн.

ПриватБанку вдалося досягти
такого значного прибутку,
незважаючи на доформування ще
1,11 млрд грн резервів, проте його
активи в жовтні зросли одразу на
18,04 млрд грн.

Інші банки�лідери з прибутку
також значно наростили активи у
жовтні: Укрсиб та ОТП – на 5,67 млрд
грн та 5,58 млрд грн відповідно, Сіті –
на 3,73 млрд грн, mono – на 2,82 млрд
грн, тоді як обсяги доформування
резервів у них становили від 1,9 млн
грн у Сіті до 282,5 млн грн в УкрСибу.

Невеликий прибуток у жовтні
знову показав Альфа Банк (Україна)
– 96,2 млн грн порівняно з 558,2 млн

грн у вересні, проте активи його знову
скоротилися – на 8,49 млрд грн
порівняно з 6,6 млрд грн у вересні.

Серед лідерів зі збитків у жовтні
три інші держбанки: Ощадбанк – 1,62
млрд грн, Укрексімбанк – 472,2 млн
грн та Укргазбанк – 293,9 млн грн.

Ощадбанк показав такий збиток із
доформуванням резервів на 0,9 млрд.
грн. і зростанням активів на 2,1 млрд.
грн., тоді як в Укрексімбанку резерви
навіть скоротилися на 0,5 млрд. грн за
зростання активів одразу на 21,43
млрд грн.

Ургазбанк у жовтні доформував
0,55 млрд грн резервів за скорочення
активів на 4,55 млрд грн.

Серед банків, які завершили
жовтень зі значними збитками, також
знову Ідея Банк – 223,9 млн грн
порівняно зі 190,3 млн грн у вересні
(зростання резервів на 461,6 млн грн),
а також Правекс Банк – 162,8 млн грн
(Зростання резервів на 105,4 млн грн).

За результатами 10 місяців цього
року найприбутковішим залишається
ПриватБанк – 17,76 млрд. грн.

За ним зі значним відривом
слідують Ощадбанк – 2,71 млрд грн,
Укрсиббанк – 2,62 млрд грн,
Райффайзен Банк – 2,51 млрд грн та
Сітібанк – 1,9 млрд грн, а слідом mono
– 1,26 млрд грн, Ощадбанк – 1,09
млрд грн, банк "Південний" – 0,46
млрд грн та Айбокс Банк – 0,4 млрд
грн.

Найбільші збитки за
січень�жовтень показали
Укрексімбанк – 8,38 млрд грн,
Альфа�Банк – 4,22 млрд грн,
Укргазбанк – 3,65 млрд грн.

Завершують п'ятірку збиткових
ПроКредит Банк – 1,46 млрд грн та
Ідея Банк – 0,45 млрд грн.

Загалом за 10 місяців цього року
46 банків спрацювали із чистим
прибутком, тоді як 21 – із чистим
збитком.

За даними Нацбанку, у жовтні
сумарний портфель ОВДП всіх банків
зменшився на 2,72 млрд грн,
найбільше (як і у вересні) у Альфа
Банку � на 2,55 млрд грн, тоді як у
ПУМБу � на 1,07 млрд грн,
Райффайзен Банку – на 0,97 млрд
грн, ТАСкомбанку – на 0,73 млрд грн
та mono – на 0,59 млрд грн.

Водночас, ПриватБанк і
Укрексімбанк збільшили свої
портфелі держоблігацій відповідно на
5,38 млрд грн і 0,5 млрд грн.

НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші
банки України за 10М2022

Державний ПриватБанк у жовтні очолив перелік із 48
прибуткових банків із чистим прибутком 3,934 млрд грн,
забезпечивши прибуток усієї банківської системи цього
місяця.
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Соцстрахування

Нап рикінці 4 квар та лу 2021 ро ку

З 1 січня 2023 ро ку на бу ла чин ності

онов ле на ре дакція За ко ну Ук раїни

“Про за галь но обов’яз ко ве дер жав не

соціаль не стра ху ван ня”, відповідно

до якої стра хові вип ла ти у зв’яз ку з

тим ча со вою втра тою пра цез дат ності

та від не щас но го ви пад ку на ви роб -

ництві здійсню ва ти ме не Фонд

соціаль но го стра ху ван ня Ук раїни, а

Пенсійний фонд Ук раїни.

По суті, змінюєть ся ор ган, що бу -

де за без пе чу ва ти такі вип ла ти.

От же, відте пер Пенсійний фонд

Ук раїни вип ла чу ва ти ме:

� до по мо гу по тим ча совій втраті

пра цез дат ності ( “лікар няні”);

� до по мо гу по вагітності і по ло гах

(“дек ретні”);

� до по мо гу на по хо ван ня заст ра -

хо ва ним осо бам, в т. ч. по терпілим на

ви роб ництві;

� од но ра зові та щомісячні стра хові

вип ла ти по терпілим на ви роб ництві,

чле нам їх сімей.

Поп ри зміну ор га ну, який

здійснює стра хові вип ла ти, розміри

цих вип лат для гро ма дян зберіга ють -

ся, а розмір де я ких – навіть збіль -

шуєть ся.

Як що у заст ра хо ва них осіб ви ни -

ка ти муть пи тан ня що до стра хо вих

вип лат, уже з 2 січня во ни мо жуть

звер та ти ся за кон суль тацією до

спеціалістів будь�яко го сервісно го

цент ру Пенсійно го фон ду Ук раїни

або Кон такт�цент ру Пенсійно го фон -

ду Ук раїни, на го ло сив Го ло ва

правління Пенсійно го фон ду Ук раїни

Євгеній Капінус.

На га даємо, що з 1 січня 2023 ро ку

на був чин ності За кон Ук раїни від

21.09.2022 № 2620�X “Про вне сен ня

змін до За ко ну Ук раїни “Про за галь -

но обов’яз ко ве дер жав не соціаль не

стра ху ван ня” та За ко ну Ук раїни

“Про за галь но обов’яз ко ве дер жав не

пенсійне стра ху ван ня”, яким пе ред -

ба че но приєднан ня Фон ду соціаль но -

го стра ху ван ня Ук раїни (ФССУ) до

Пенсійно го фон ду Ук раїни.

Пенсійний фонд Ук раїни та йо го те -

ри торіальні ор га ни є пра во нас туп ни -

ка ми ФССУ і ви ко ну ють функції з

уп равління в сис темі за галь но -

обов’яз ко во го дер жав но го соціаль но -

го стра ху ван ня у зв’яз ку з тим ча со -

вою втра тою пра цез дат ності та від

не щас но го ви пад ку на ви роб ництві.

Як ус та но ва, що має найбільш

роз га лу же ну ме ре жу те ри торіаль -

них ор ганів та є дер жа те лем і

адміністра то ром елект рон но го

реєстру листків неп ра цез дат ності,

Пенсійний фонд Ук раїни відте пер

здійснює:

� приз на чен ня стра хо вих вип лат

та на дан ня соціаль них пос луг

відповідно до За ко ну;

� профілак ти ку не щас них ви -

падків на ви роб ництві;

� про ве ден ня пе ревірок обґрун то -

ва ності ви дачі, про дов жен ня листків

неп ра цез дат ності та до ку ментів, що є

підста вою для їх фор му ван ня, на базі

інфор мації з елект рон них сис тем та

реєстрів;

� конт роль за ви ко рис тан ням

стра ху валь ни ка ми стра хо вих коштів.

Про тя гом лис то па да�груд ня 2022

ро ку Уряд ух ва лив всі не обхідні нор ма -

тивні ак ти, аби за без пе чи ти пов ну та

ефек тив ну пе ре да чу функцій соціаль -

но го стра ху ван ня, у то му числі прийом

співробітників ФССУ на ро бо ту до

Пенсійно го фон ду Ук раїни.

Організаційна модель соціального страхування в Україні
зазнала змін. Відтепер уповноваженим органом в системі
загальнообов’язкового державного соціального
страхування є Пенсійний фонд України.

Виплати з соціального страхування з січня 2023 року
здійснює Пенсійний фонд України. Що змінилось?
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Але зрос та ти муть ви мо ги до стра хо -
во го ста жу. Нас туп но го ро ку ті ук раїнці,
яким ви пов нюєть ся 60 років, не змо жуть
офор ми ти пенсію, як що во ни не ма ють 30
років ста жу. У та ко му разі приз на чен ня
пенсії відкла даєть ся до 63 років. У
65�річно му віці пенсія на ра хо вуєть ся за
на яв ності 15 років стра хо во го ста жу.

В Ук раїні що ро ку зміню ють ся ви мо ги
до стра хо во го ста жу, не обхідно го для ви -
хо ду на пенсію у 60�річно му віці. По -
тенційно му пенсіоне ру, яко му ви пов нить -
ся 60 років у 2022 році, не обхідно на ко пи -
чи ти 29 років ста жу, щоб вий ти на пенсію.

У 2023 році для ць о го не обхідно ма ти
вже не мен ше 30 років. Ця циф ра зрос та -
ти ме до 2028 ро ку включ но:

від 30 років ста жу – у 2023 році;
від 31 ро ку ста жу – у 2024 році;
від 32 років ста жу – у 2025 році;
від 33 років ста жу – у 2026 році;
від 34 років ста жу – у 2027 році;
від 35 років ста жу – у 2028 році.

За раз на пенсію не змо жуть пре тен -
ду ва ти осо би, стаж яких не біль ше 15
років. Для заз на че ної ка те горії ук раїнців
пе ред ба че но ли ше до по мо гу, як що їхній
дохід мен ший, ніж про жит ко вий мінімум.

Що ро ку з 1 квітня відбу ваєть ся ав то -
ма тич ний пе ре ра ху нок пенсій ук раїнцям,
які вже вийш ли на пенсію, але про дов жу -
ють пра цю ва ти. Нор ма по ши рюєть ся на
тих, хто на був не обхідно го ста жу ста ном
на 1 бе рез ня по точ но го ро ку та ко му та кий
пе ре ра ху нок не ро би ли ос танні два ро ки.

Ми ну ло го ро ку до за ко но да в ства бу ло
вне се но де які зміни що до пенсійно го за -
без пе чен ня чор но бильців. На разі
мінімальні пенсії по інвалідності у ліквіда -
торів прив'язані до се редньої зарп ла ти по
Ук раїні. Се ред ня зарп ла та по країні, яка
вра хо вуєть ся під час об чис лен ня пенсій,
за 2021 рік ста но вить 12?993,56 грн.

При інвалідності І гру пи за галь ний
розмір пенсії за всіма над бав ка ми не мо же
бу ти ниж чим за цю су му, тоб то 100%. У
осіб із ІІ гру пою інвалідності пенсія вста -
нов люєть ся у розмірі не ниж че 80% заз на -

че ної су ми, за на яв ності ІІІ гру пи — 60%.

Що ро би ти, як що бра кує стра хо во го
ста жу?

У разі нес тачі стра хо во го ста жу для
ви хо ду на пенсію, йо го мож на до ку пи ти.

Вартість стра хо во го ста жу, яко го не
вис та чає, роз ра хо вуєть ся шля хом мно -
жен ня мінімаль но го єди но го стра хо во го
внес ку (ЕСВ), ко ефіцієнта вар тості ком -
пен сації при од но ра зовій сплаті та кіль -
кості місяців стра хо во го ста жу, яких бра -
кує для ви хо ду пенсії за віком. За один рік
ко ефіцієнт ста но вить 2, за два ро ки – 1,8,
за три ро ки – 1,6, за чо ти ри ро ки – 1,4, за
п'ять років – 1,2.

У 2022 році до дат кові ро ки ста жу
кош ту ють:

один рік � 34320 грн;
два ро ки � 61776 грн;
три ро ки � 82368 грн;
чо ти ри ро ки � 96096 грн;
п'ять років � 102 960 грн.

Стра хо вий стаж — це період, про тя -
гом яко го лю ди на підля гає за галь но -
обов'яз ко во му дер жав но му пенсійно му
стра ху ван ню та за який щомісяч но спла -
че но стра хові внес ки у сумі не мен ше
мінімаль но го стра хо во го внес ку.�

Як зміняться вимоги до страхового стажу в Україні 
у 2023 році?
Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 
з 1 грудня 2022 в Україні збільшився до 2093 грн. 
Ця сама сума є і розміром мінімальної пенсії. З нового
року змін та переглядів пенсій не передбачено.

В Го лов но му уп равлінні ДПС інфор -
му ють, що нор ма ми п.п. 141.4.5 п. 141.4 ст.
141 По дат ко во го ко дек су Ук раїни виз на -
че но, що стра хо ви ки або інші ре зи ден ти,
у то му числі фізичні осо би – підприємці,
фізичні осо би, які про ва дять не за леж ну
про фесійну діяльність, або суб’єкти, які
об ра ли спро ще ну сис те му опо дат ку ван -
ня, які здійсню ють стра хові пла тежі та
вип ла ти у ме жах до го ворів стра ху ван ня
або пе ре ст ра ху ван ня ри зиків, у то му
числі стра ху ван ня жит тя на ко ристь не -
ре зи дентів, зо бов’язані опо дат ко ву ва ти
су ми, що пе ре ра хо ву ють ся, та ким чи -
ном:

� у ме жах до го ворів із обов’яз ко вих
видів стра ху ван ня, за яки ми стра хові
вип ла ти (стра хові відшко ду ван ня)
здійсню ють ся на ко ристь фізич них осіб �
не ре зи дентів, а та кож за до го во ра ми
стра ху ван ня у ме жах сис те ми міжна -

род них до го ворів «Зе ле на кар та», а та -
кож за до го во ра ми стра ху ван ня па са -
жирсь ких пе ре ве зень цивіль ної авіації �
за став кою 0%;

� у ме жах до го ворів стра ху ван ня ри -
зиків за ме жа ми Ук раїни, за яки ми стра -
хові вип ла ти (стра хові відшко ду ван ня)
здійсню ють ся на ко ристь не ре зи дентів,
крім ри зиків, заз на че них в аб заці дру го -
му ць о го підпунк ту, � за став кою 4
відсот ки су ми, що пе ре ра хо вуєть ся, за
влас ний ра ху нок стра хо ви ка у мо мент
здійснен ня пе ре ра ху ван ня та кої су ми;

� під час ук ла дан ня до го ворів стра ху -
ван ня або пе ре ст ра ху ван ня ри зи ку без -
по се редньо із стра хо ви ка ми та пе ре ст ра -
хо ви ка ми�не ре зи ден та ми, рей тинг
фінан со вої надійності (стійкості) яких
відповідає ви мо гам, ус та нов ле ним
національ ною комісією, що здійснює дер -
жав не ре гу лю ван ня у сфері ринків

фінан со вих пос луг (у то му числі че рез
або за по се ред ни цт вом пе ре ст ра хо вих
бро керів, які в по ряд ку, виз на че но му та -
кою національ ною комісією, підтве рд жу -
ють, що пе ре ст ра ху ван ня здійсне но в пе -
ре ст ра хо ви ка, рей тинг фінан со вої
надійності (стійкості) яко го відповідає
ви мо гам, ус та нов ле ним заз на че ною
національ ною комісією), а та кож під час
ук ла дан ня до го ворів пе ре ст ра ху ван ня з
обов’яз ко во го стра ху ван ня цивіль ної
відповідаль ності опе ра то ра ядер ної ус -
та нов ки за шко ду, яка мо же бу ти за -
подіяна внаслідок ядер но го інци ден ту, �
за став кою 0%;

� в інших ви пад ках, ніж заз на чені в
аб за цах дру го му � чет вер то му ць о го
підпунк ту, � за став кою 12% су ми та ких
пла тежів (вип лат) за влас ний ра ху нок у
мо мент здійснен ня пе ре ра ху ван ня та ких
вип лат.  

ДПС проінформувала щодо оподаткування страхових
та перестрахових платежів та виплат в Україні



На розг ляді Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни� зна хо дить ся проєкт За ко ну про
публічні кон суль тації за №4254. Пи тан -
ня� функціону ван ня на ко пи чу валь ної сис -
те ми пенсійно го за без пе чен ня� вже дав но
пе ре бу ває на� по ряд ку ден но му пар ла мен -
ту.� З по чат ку анон су ван ня пенсійної ре -
фор ми ми ну ло більш як 18 років. Од нак
зру шень в ць о му пи танні не відбу ло ся.�

Дослідниць ка служ ба Вер хов ної Ра ди
Ук раїни за у ва жує,� що зволікан ня із зап -
ро вад жен ням пенсійно го стра ху ван ня, що
ба зуєть ся на за са дах на ко пи чен ня та
інвес ту ван ня обов’яз ко вих пенсійних
внесків, має не га тивні наслідки для еко -
номіки Ук раїни та доб ро бу ту кож но го гро -
ма дя ни на. Пе ред ба че на за ко но да в ством
ви мо га що до зап ро вад жен ня дру го го рівня
пенсійної сис те ми за леж но від відсут ності
дефіци ту пенсійно го фон ду оз на чає йо го
відтерміну ван ня на не виз на че ний
строк.� Відтерміну ван ня за ходів, пе ред ба че -
них ре фор мою пенсійної сис те ми, мо же ста -
ти пе ре ду мо вою пог либ лен ня роз ри ву між
по коління ми на де ся тиліття та ста вить під
сумнів спра вед ливість пенсійної сис те ми.�

"Пи тан ня� вик ли кає край ню стур бо -
ваність, ад же солідар на сис те ма за галь но -
обов'яз ко во го дер жав но го пенсійно го стра -
ху ван ня вже дав но не мо же га ран ту ва ти

лю дині в по важ но му віці на леж но го фінан -
со во го за без пе чен ня, � заз на чи ла Го ло ва
Коміте ту Га ли на Треть я ко ва. � Як що на -
решті на за ко но дав чо му рівні не вре гу лю -
ва ти да не пи тан ня, ще біль ша час ти на ук -
раїнсь ко го суспільства опи нить ся на межі
бідності та аб со лют ної бідності� після за -
вер шен ня тру до вої діяль ності".�

От же, су час на пенсійна сис те ма за ли -
шаєть ся існу ва ти фак тич но у од но му рівні
– солідарній сис темі. Тоб то працівни ки
фінан су ють ті пенсії, які сь о годні от ри му -
ють осо би по важ но го віку. Солідар на сис те -
ма� є збит ко вою та част ко во фінан суєть ся
дер жа вою.�

Внаслідок ши ро ко ма сш таб ної зброй ної
аг ресії росії про ти Ук раїни, що за би рає
жит тя лю дей пе ре важ но пра цез дат но го
віку та обу мов лює зовнішню міграцію, час -
ти на еко номічно ак тив но го на се лен ня в
цивіль но му сек торі змен шуєть ся. При ць о -
му се ред ня за робітна пла та в Ук раїні че рез
вплив війни на еко номіку дер жа ви змен -
шуєть ся. Вод но час част ка пенсіонерів
збіль шуєть ся.�

На дум ку Дослідниць ка служ ба
ВРУ,� розв'язу ва ти проб ле му за без пе чен -
ня лю дей по хи ло го віку дос татнім рівнем
жит тя мож на нас туп ни ми ме то да -
ми:� знач ним піднят тям пенсійно го

віку;� збіль шен ням розмірів стра хо вих
внесків;� індек сацією пенсій кош том бюд -
же ту.�

На родні де пу та ти Ук раїни вкот -
ре� про по ну ють зап ро ва ди ти� на ко пи чу -
валь ну сис те му пенсійно го стра ху ван -
ня.� На розг ляд Вер хов ної Ра ди Ук раїни
вне се но, зок ре ма, проєкт За ко ну Ук раїни
"Про за галь но обов’яз ко ве на ко пи чу валь не
пенсійне за без пе чен ня" (реєстр. № 2683,
до оп раць о ва ний Коміте том 24 лис то па да
2021 ро ку), який пе ред ба чає вста нов лен ня
обов’яз ко вої участі у сис темі на ко пи чу -
валь но го пенсійно го за без пе чен ня всіх ка -
те горій пра цю ючих осіб до до сяг нен ня ни -
ми 55 років та обов’яз ко ву спла ту ро бо то -
дав ця ми пенсійних внесків на ко ристь та -
ких най ма них працівників. Цей за ко ноп -
роєкт є� Пош тов хом� у впро вад женні сис -
те ми пенсійних на ко пи чень в Ук раїні.�

Про по нуєть ся, що розмір на ко пи чу -
валь но го внес ку, який� за лю ди ну� спла чу -
ва ти муть ро бо то давці, ста но ви ти -
ме:� 1%� розміру за робітної пла ти
працівників � у пер ший рік зап ро вад жен ня
дру го го рівня пенсійних на ко пи чень, 1,5% �
у дру гий, 2% � у третій та нас тупні ро -
ки.� До дат ко во до цих коштів� на індивіду -
альні ра хун ки лю ди ни� бу дуть над хо ди ти
кош ти з Дер жав но го бюд же ту Ук раїни.

Внес ки на ра хо ву ва ти муть ся на па ри -
тет них за са дах з ро бо то дав ця ми, у та ких
же розмірах � від 1% до 2%. Розмір єди но го
соціаль но го внес ку, який спла чуєть ся ро -
бо то дав цем, за ли ша ти меть ся незмінним.
Збе ре жен ня коштів лю ди ни га ран ту ва ти -
меть ся Дер жа вою.

Прем'єр�міністр України Денис
Шмигаль називає впровадження
обов'язкового пенсійного накопичення одним
із пріоритетів на 2023 рік. "Впровадження
обов'язкового пенсійного накопичення та
паралельно з цим реформа фондового ринку
та ринку капіталів", � сказав Шмигаль на
засіданні уряду, перераховуючи пріоритети
роботи у 2023 році.

Україна вже багато років має проблему
з наповненням Пенсійного фонду, оскільки
працездатного населення стає менше, а
кількість пенсіонерів збільшується.

"Війна зробила ситуацію критичною.
Реформа полягає в тому, що всі
працевлаштовані українці матимуть свої
пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти
йтимуть туди з трьох джерел: внесок
роботодавців, внесок держави на
паритетних із роботодавцем засадах та
добровільні внески громадян. У такий
спосіб ми реалізуємо на практиці право
кожного українця на гідну пенсію", �
заявив Шмигаль.

Законопроект щодо запровадження накопичувальної
системи пенсійного забезпечення в Україні на порядку
денному ВРУ

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики
проведено обговорення важливого питання соціальної сфери –
можливість, реалізація та нагальність у запровадженні в Україні
накопичувальної системи пенсійного забезпечення – у форматі
публічних консультацій.
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