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П дсумовуючи д яльн сть страхового
ринку за 30 рок в можна точно сказати
що для ефективного розвитку страхування
лишається ще дуже багато роботи!

Український страховий клуб

2XXI
Дорогі друзі!
Шановні колеги!

Від імені Ліги страхових організацій України та Центру бізнес-стратегій «Перспектива» дозвольте
привітати Вас з відкриттям XХI Міжнародного фінансового форуму!

Сьогодні на нас чекає напружена робота, адже 2021 рік – рік трансформацій та перезавантаження
галузі, консолідації всіх учасників фінансового ринку України задля захисту інтересів бізнесу та
відновлення довіри суспільства до компаній.
Бажаємо, щоб XХI Міжнародний фінансовий Форум пройшов у конструктивному і творчому
ключі, сприяв порозумінню, налагодженню ділових зв'язків, дав можливість обміну професійним
досвідом, обговорення найбільш актуальних питань фінансового ринку, а також розширення кола
особистих контактів.
Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили - наш головний ресурс.

З найкращими побажаннями,
Голова Оргкомітету Форуму,
Президент Ліги страхових організацій України
Олександр Філонюк

Успіхів всім нам!
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ційованих підходів до оцінки
платоспроможності
страховика відповідно до
ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку та рівня ризикованості
їх операцій – базовий (Платоспроможність II) та спрощений (Платоспроможність
I), визначення нових вимог
щодо наявності у страховика на постійній основі
регулятивного капіталу та
визначення його трирівневої структури в залежності
від здатності його складових поглинати збитки та субординації зобов’язань для
забезпечення
безперервної діяльності та у разі припинення діяльності страховика, а також встановлення
вимоги щодо дотримання
страховиком на постійній
основі мінімального капіталу та капіталу платоспроможності, розмір яких визначається в залежності від
розміру страховика, притаманних його діяльності
ризиків та складності класів страхування, на страхування за якими отримано
ліцензію. Такі заходи мають
забезпечити оздоровлення
та забезпечення у подальшому стабільного розвитку
страхового ринку України.

Данило Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики
Ірина Аллахвердієва
Голова підкомітету з питань
тарифного та нетарифного
регулювання Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики

Шановні учасники Форуму!
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики вітаю Вас із відкриттям ХХІ
Міжнародного фінансового форуму!
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З 1 липня 2020 року у ринків небанківських фінансових послуг
розпочався новий історичний період, у якому наглядові та
регуляторні функції перейшли до Національного банку України. Але
це тільки початок великого шляху.
На сьогодні у Комітеті на фінальній стадії знаходиться підготовка
комплексу законопроектів, які мають повністю перезавантажити
правила роботи на фінансових ринках, регулювання та нагляд у цій
сфері, вагому частину якої становить галузь страхування.
Прийняття нової редакції Закону України "Про страхування"
дозволить забезпечити запровадження якісно нової моделі
державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку
страхування, а також захисту прав та інтересів клієнтів, яка враховує
положення директив ЄС, найкращі світові практики регулювання та

нагляду на ринках фінансових послуг з урахуванням особливостей
вітчизняного ринку.
З огляду на динамічні процеси, які відбуваються на фінансовому
ринку,

особливого

значення

набуває

можливість

відкритого

обговорення між учасниками ринку та представниками державних
органів. Ефективний обмін думками має сприяти формуванню
спільних позицій та знаходженню компромісу.
Нашою спільною метою є гармонійний розвиток страхового та
інших фінансових ринків, як частини фінансової системи України.
Але тільки об'єднання зусиль бізнесу та влади зможе забезпечити
досягнення цієї мети.
Бажаю вам плідної праці, професійної наснаги та міцного здоров’я
та щоби час, який Ви проведете протягом Форуму в конструктивних
дискусіях,

налагодженні

та

зміцненні

ділових

зв'язків

був

використаний з максимальною ефективністю.
WWW.INSCLUB.INFO
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Динамічний розвиток
ринку і нова модель
державного регулювання

4
Що потрібно врахувати в
новому Законі страхування для ефективного розвитку ринку?

У новому законі ми прописали цілу низку норм, які
абсолютно необхідні для
оздоровлення,
ефективної роботи та динамічного
розвитку страхового ринку.
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Наприклад, велику увагу
приділено взаємодії страховиків та страхових посередників із клієнтами, бо наріжним каменем здорової
системи є високий рівень
задоволення клієнта. Захист
прав та законних інтересів
клієнтів, а особливо споживачів – фізичних осіб, забезпечується не тільки переддоговірним спілкуванням, а

головне – високою якістю
наданої страхової послуги
та беззастережним виконанням страховиком своїх
зобов'язань, яке забезпечується високим рівнем капіталізації та платоспроможності такого страховика.
Важливою частиною законопроекту є норми щодо
запровадження
диферен-

Крім того, законопроектом передбачена нова процедура, яка на сьогодні не
врегульована, щодо запровадження процедури передачі страхового портфелю
або його частини іншому
страховику. До того унормовуються процедура добровільної реорганізації та
ліквідації страховика, а також процедура примусового виходу з ринку за рішенням Національного банку
України.
Новим для нашого страхового законодавства є
передбачення у законопроекті розділу, який має
вичерпно врегулювати питання страхової дистрибуції шляхом запровадження
нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які
мають право здійснювати
реалізацію страхових та перестрахових продуктів. Зараз питання страхового посередництва врегульовано
Законом про страхування
дуже схематично.

Ми осучаснили термінологію, оновили підхід до
ліцензування
страховиків, удосконалили вимоги
до власників істотної участі страховика та питання
корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління
ризиками страховика, запровадили нові підходи до
платоспроможності страховика, ефективні процедури виходу страховика
з ринку, а також оновили
процедури державного нагляду за здійсненням страхової діяльності з урахуванням пропорційного підходу
у нагляді за страховиками
залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку та ризик-орієнтованого підходу до
нагляду за страховиками.
Були проведені численні дискусії як із представниками страхового ринку,
так і з Національним банком України. Щодо деяких
питань у сторін було різне
бачення, відбувалися палкі
дискусії. Найбільші дискусії викликали питання щодо
особливостей державного
регулювання та нагляду, які
передбачають перенесення
широкого спектра питань
на рівень нормативно-правових актів Національного банку України. Однак, на
думку Комітету, такий підхід
є виправданим, адже багато
питань є новими для ринку, і ми маємо забезпечити
певну гнучкість нормативного реагування на фактори, що будуть з'являтися при
запровадженні норм закону.
Норми закону є більш сталими і законодавча процедура є обмеженою за швидкістю змін.
Підсумовуючи, можу з
упевненістю
стверджувати, що прийняття нового Закону дозволить забезпечити запровадження
якісно нової моделі державного регулювання та
нагляду за діяльністю на
ринку страхування, а також захисту прав та інтересів клієнтів, яка враховує
положення директив ЄС,
найкращі світові практики
регулювання та нагляду на
ринках фінансових послуг
з урахуванням особливостей українського ринку.

Поступові кроки НБУ
Леся Бурбель, начальник управління методології регулювання страхового ринку
Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ
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1. Як Національний банк бачить пер- старів та не відповідає ані потребам слідком є низька довіра суспільства та
спективи розвитку страхового ринку учасників ринку страхування, ані сві- громадян до страхування та повільне
в Україні? Чи стануть поточні зміни у товій практиці. Недосконале законо- поширення фінансових послуг в Україні.
майбутньому «магнітом» для інвести- давство та брак належного регулювання гальмують розвиток цього сегменту Після отримання Національним банком
цій у страховий ринок?
зокрема та небанківського фінансово- повноважень регулятора більшої частиго ринку вцілому, а також призводять до ни ринку фінансових послуг, за підтримнакопичення системних проблем. На- ки міжнародних донорів було розробле-

Чинний Закон «Про страхування», прийнятий ще у 1996 році, безнадійно за-
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УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

Андрій Перетяжко
Голова правління СК «ARX»

Руслан Магомедов,
Голова НКЦПФР

ФУНДАМЕНТ

для захисту учасників
дорожнього руху

«

Наш ринок довгий час знаходився у
сплячому режимі і припинив виконувати свою основну функцію перерозподілу капіталу. Він перетворився на
механізм відбілювання коштів і проведення «сірих» схем.

Нове законодавство з ОСЦПВ стане фундаментом для подальшого розвитку галузі та підвищення рівня захисту інтересів
учасників дорожнього руху, вважає генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко. Саме тому страховики ОСЦПВ та
Бюро наполягають на необхідності його швидкого прийняття,
тим більше, що основні принципи та підходи до документу вже
сформульовані.
Новий закон про ОСЦПВ має гармонійно об’єднати поступове приведення механізму захисту постраждалих в ДТП до європейських
стандартів, створення законодавчих засад для подальшого технологічного і діджитального розвитку сфери моторного страхування, та посилення гарантійних функцій МТСБУ. Ще кілька років тому
представники ринку ОСЦПВ підготували текст законопроєкту з
врахуванням основних напрямків модернізації роботи цього виду
страхування.
Закон «Про ОСЦПВ» регулює важливу для мільйонів українців сферу
життя. За перше півріччя 2021 р. укладено 4,4 млн. договорів ОСЦПВ,
постраждалі в ДТП отримали понад 1,7 млрд. грн. страхових відшкодувань. Досвід використання ОСЦПВ як найбільш популярного виду
страхування часто формує довіру до страхування в цілому. Тож новий закон має вирішити питання всебічного та системного захисту
учасників дорожнього руху.
Застарілість законодавчої бази, не адекватної вимогам сучасного
життя, стримує розвиток сфери ОСЦПВ, не відповідає зобов’язанням, що взяла на себе Україна при укладанні Угоди про Асоціацію
з ЄС щодо імплементації Євродирективи 2009/103 з моторного
страхування. І головне – не забезпечує належного рівня страхового захисту для громадян України, що стають постраждалими у ДТП.
Ми постійно аналізуємо питання та проблеми, з якими учасники дорожнього руху звертаються до страховиків ОСЦПВ та Бюро, тому
добре розуміємо, що саме повинен вирішити новий закон.
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По-перше, страхувальники чекають скасування виплат з урахуванням т.з. «зносу запчастин» автомобілю. Старий автопарк (середній
вік авто в Україні за оцінками експертів становить 19-24 роки) призводить до того, що значна частина постраждалих отримує лише
частину суми, необхідної для ремонту автомобіля. В новому законі
має бути передбачено відновлення автомобіля до стану, в якому він
був до аварії.

По-друге, одна з головних новацій закону – збільшення розмірів
страхових сум (максимального розміру виплат з ОСЦПВ), що наблизить Україну до європейського рівня. Особливо це важливо в частині виплат за шкоду життю та здоров’ю – в європейських країнах такі
виплати можуть становити мільйони євро, а ми обмежені розміром
260 тис. грн. (трохи більше 8 тис. євро) на одного постраждалого.
Зараз за законом підвищувати розмір страхових сум можна лише на
рівень інфляції, тому необхідні зміни до нього. Вже в перший рік піс-
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Тетяна
Мосійчук

Володимир Шевченко
Генеральний директор МТСБУ
ля прийняття нового закону страхові суми мають становити за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – 1 млн. грн. на одного потерпілого,
за шкоду, заподіяну майну – 500 тис. грн. на одного потерпілого, і
далі поступово зростатимуть до десятків мільйонів гривень.

Брак інструментів для інвестування відчувають страхові компанії і пенсійні фонди, які практично можуть розміщувати
гроші тільки на депозитах і в ОВДП.

Постраждалі в ДТП давно вимагають посилення гарантійних функцій МТСБУ в частині виплат за страховиків-банкрутів та компанії, що
припинили діяльність, не виконавши своїх зобов’язань перед постраждалими.

Щоб стартувати із запуском ринку, ми
маємо зробити реальні кроки і фактично
нам потрібно буде зростати від нуля. Ми
плануємо ввести фінансові інструменти
для створення ринку і активно над цим
працюємо.

За 2015-2020 рр. МТСБУ сплатило з Фонду захисту потерпілих Бюро
за таких страховиків загалом понад 161 млн. грн., за перше півріччя поточного року – майже 16 млн. грн. Розмір гарантійного фонду
дозволяє робити і більший обсяг виплат, але ми обмежені повноваженнями, які зараз маємо відповідно до законодавства.
Коли новий закон буде прийнятий, Бюро здійснюватиме регламентні виплати за компанії, які не виконали свої зобов’язання з виплати
страхового відшкодування потерпілим, через певний чітко обумовлений строк, незалежно від формальних процедур банкрутства.
Доцільно розглянути можливість розширення на законодавчому
рівні повноважень МТСБУ до саморегулівної організації. Ми давно
і якісно виконуємо функції інформаційного центру, де кожен учасник дорожнього руху, страхувальник і постраждалий в ДТП може
отримати консультацію та відповідь на питання. Цю роль за Бюро
планується закріпити у законі. Також Бюро могло б перебрати на
себе обов’язок захисту прав споживачів.
Підвищення рівня захисту інтересів постраждалих повинно йти
пліч о пліч з зростанням відповідальності всіх учасників дорожнього руху. Зокрема, це стосується обов’язкової наявності чинного полісу ОСЦПВ. Більше захисту – більше вимог щодо дотримання закону, такий має бути принцип, що дозволить українському
суспільству мінімізувати наслідки ДТП та забезпечити гідну підтримку постраждалим людям та сім’ям загиблих.

Багато компаній вже перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Завдяки цьому складніше ухилятися від
своїх зобов'язань. Тому є чудова можливість перезавантажити ринок.
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Але регулятор не може будувати ринок
або вказувати, яким він повинен бути.
Регулятор може тільки створити умови, щоб ринок розвивався, або навпаки
— закрутити гайки.

ній імплементації, ми отримаємо ширші
можливості для дій. Важливо, що товарні ринки дозволять учасникам торгів хеджувати свої ризики. Комісія розробляє
Ключовою подією для нас стало набраннормативну базу для реалізації норм заня влітку чинності закону про спрощенкону і має вже досить ґрунтовні напраня залучення інвестицій і впровадження
цювання.
нових фінансових інструментів. Закон
відкриває новий пласт торгівлі і очіку- Також важливим для фінансового сектоються великі зміни на ринках капіталу та ру є підписання Меморандуму про взаорганізованих товарних ринках. Завдяки єморозуміння між урядом України та
прийняттю цього закону і його правиль- донорськими організаціями щодо ство-
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Про
корпоративне
управління
в новому
законі про
страхування

Наразі ситуація на ринку є не досить
привабливою. Біржі працюють не повноцінно, а емітентів акцій в біржових
списках не так і багато. Обсяг торгівлі
на ринках капіталу — це практично обсяг торгівлі на ньому ОВДП. Все інше —
близько нуля.

рення в Україні універсального хабу для
енергетичних, аграрних та фінансових
активів - NEXT-UA. І це може стати новим прогресивним етапом для ринків.
Наразі працюють робочі групи над техніко-економічним обґрунтуванням. В
результаті всі сторони проєкту будуть
мати значно більше ґрунтовної інформації щодо перспектив та можливих
.
форм реалізації цього проєкту

»
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У Верховній Раді України закінчується обговорення і готується до другого читання
новий закон про страхування. Нагадаю,
що це не перша спроба змінити діючий
закон, прийнятий ще в 1996 році. Вважаю,
що шансів прийняти новий закон зараз
набагато більше. Принципова відмінність
сучасної ситуації полягає в зрілості ринку,
усвідомленні його учасниками необхідності законодавчих реформ для більшої
прозорості і стабільності сектора страхування; в присутності міжнародних фінансових груп, прогресуючій законодавчій
базі всього ринку фінансових послуг, і, нарешті, в регуляторних і фінансових можливостях НБУ.

14
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За ці роки послідовно було вирішено низку проблем:

•

Оподаткування. Страхування більше не
використовується для зниження податкового навантаження.

•

Саморегулювання. Учасники українського страхового ринку довели, що
здатні створювати ефективні системи
саморегулювання. Прикладом тому є

Снижение ставок по депозитам повлияло и на результаты деятельности НПФ,
активы которых практически наполовину были вложены в сбережения украинских банков (максимально допустимому
уровню вложений в депозиты). Доля вкладов в активах НПФ на конец 2020 года составляла 38,8%. Очевидно, что падение
доходности по депозитам подтолкнет
инвестиционных управляющих к переразмещению средств в другие инструменты, среди которых корпоративные
облигации и ценные бумаги иностранных
эмитентов, чья возможность покупки существенно упростилась после валютной
либерализации.

егосударственные пенсионные фонды (НПФ) подвели итоги за 2020 год.
Вопреки пандемии и ухудшению ожиданий инвесторов, сбережения украинцев в системе негосударственного пенсионного обеспечения выросли на
13,4%, достигнув 3,5 млрд. грн. При этом
увеличились темпы роста клиентской
базы даже по сравнению с 2019 годом.

18
Очевидно сложности бизнеса подтолкнули многих к пониманию важности сбережений. Количество новых контрактов участников НПФ увеличилось на 10,7 тыс. (13.9%), а
количество участников достигло 883 тысяч
человек. По состоянию на начало 2021 года
в реестре финансовых учреждений находилось 63 НПФ, при этом работали только 59 с
учетом пенсионного фонда НБУ.
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Редакція залишає за собою право не
публікувати матеріали, в тому числі
рекламного характеру, якщо вони
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не відповідають інформаційній політиці видання і можуть негативно
вплинути найого імідж.
При використанні матеріалів посилання на журнал «Український страховий клуб» обов’язкове.
Засновник, видавець ТОВ «ДСБУ»,
м. Київ, пр. Перемоги 27а
Друкарня ТОВ «РЕМА-ПРІНТ»
Наклад 500 шт.
Ціна договірна
Керівник проекту
Олександр Шкварун
Тел. редакції +38 093 717 02 74

2020 стал также годом рекордного снижения ставок доходностей вкладов.
Впервые за историю Украины средняя
ставка по депозитам для физических лиц
на 12 месяцев опустилась ниже 10% – с
15,2% до 8,7%.
Такая тенденция еще плохо укладывается в головах многих вкладчиков не только
НПФ, но и банков. В поиске новых инвестиционных решений банки обратили внимание на такие альтернативные инструменты как ОВГЗ, имеющие преимущества
не только в доходности, но и налогообложении. Размеры вложений физических
лиц за первую половину 2021 года выросли на 64%, превысив отметку 18 млрд. грн.

Важным показателем деятельности НПФ
является доходность за период год и больше, так как краткосрочные результаты малодоказательны. Многие фонды используют высокие результаты за отдельный
период, месяц или три, пересчитывая в
высокие показатели за год, при этом забывая показать свои не самые лучшие периоды деятельности, и, таким образом,
нередко вводят в заблуждение клиентов.

Лидеры рынка
Среди ТОП фондов лидирующие позиции практически не изменились (см. график 1). Верхние строчки доходности открытых фондов с активами более 20 млн.
грн. за последние 10 лет стабильно занимают НПФ «Династия», «ОТП Пенсия»,
«Приват», «Эмерит-Украина».
Большинство фондов продемонстрировали весьма неплохие показатели по
доходности, при этом результаты деятельности некоторых существенно отли-

Наталія Головач
Директор «Балт Ассистанс Україна»

Зняття обмежень — де
відпочивають туристи
з України у 2021 році?

24

Компанія «Балт Ассистанс Україна» відкрила сезон 2021 року
в повній готовності до збільшення кількості звернень від
застрахованих з усього світу, взявши до уваги зміни туристичних
потоків та поступове зняття обмежень, накладених у зв’язку з
пандемією СOVID-19.

На початку року, не дивлячись на чергову хвилю пандемії, традиційні
напрямки встигли прийняти частину відпочиваючих, про що свідчать
випадки звернень застрахованих в Туреччині, Індонезії, ОАЕ та на
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Цього року координатори «Балт Ассистанс Україна» приймали дзвінки від застрахованих і з досить нестандартних напрямків. Зафіксовані поодинокі випадки на Бермудських островах, в Конго, Зімбабве,
Джібуті, Гвінеї, Гватемалі, Камеруні, Малі, М'янмі, Сомалі, Сьєрра-Ліоні,
Судані, Чилі, Ефіопії та Еквадорі. Ці звернення надходили в першу чергу від туристів, зачарованих місцевою екзотикою і можливістю взяти
участь у сафарі або помилуватися прихованими від очей пам'ятками
стародавніх цивілізацій. Крім того, ряд дзвінків надійшов від членів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних місій ООН.
Незалежно від складності ситуації і важкодоступності регіону фахівці «Балт Ассистанс Україна» цілодобово були готові надати необхідну
консультаційну підтримку застрахованим і завдяки широкій базі провайдерів оперативно організувати медичну допомогу.
Координатори контакт-центру «Балт Ассистанс Україна» щодня спілкуються з медичними установами і турагентствами в різних туристичних регіонах. На популярних курортах працюють представники
компанії, які завжди готові вирішити поточні питання на місці. Крім
того, топ-менеджери групи компаній Balt Assistance щорічно виїжджають у туристичні регіони для проведення зустрічей з представниками медичних установ, перевірки нових клінік, розширення партнерської мережі провайдерів і забезпечення вигідних цін на послуги,
що надаються. Все це дає можливість забезпечити високу якість сервісу як для застрахованих осіб, так і для партнерів компанії.

нием или затоплением лишь в том случае,
когда при разработке и осуществлении
соответствующего проекта были приняты
надлежащие меры безопасности, т.е. были
приняты в расчет все осадки, наводнения и
затопления, имеющие статистическую вероятность повторения менее одного раза в
20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования)...

•

Кирбаба Олег
Лосс-аджастер, Риск-инженер
Member of CILA

В

тує страхувальнику компенсацію
збитків. Отже, до нас звертаються за послугою оцінки майна при
визначені вартості об’єкта страхування як на момент страхування,
так і при настанні страхових подій.
Зокрема, з рядом компаній підписані договори на використання
платформи ГІС Увекон, яка пропонує технології для вирішення завдань визначення вартості нерухомого майна при страхуванні.
За свідченням наших клієнтів –
страхових компаній, наразі зростає попит у клієнтів-фізосіб
на страхування майна по екс-

Що змінилося за період 2020 року в роботі страхової Компанії?
2020 – звісно був одним із важких періодів не тільки для страхового
бізнесу, але і для багатьох бізнесів та Держави в цілому.
Робота страхової компанії «Спейр» з самого початку базувалася на
можливості використання дистанційної схеми роботи, саме тому
примусове переведення на таку систему роботи було досить звичним
для нашої команди.
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На сьогодні ми вже можемо поділитися досвідом по конкретним випадкам, які може врегулювати «Особистий адвокат»:
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Група компаній HLB UKRAINE працює на ринку аудиторських,
бухгалтерських та консалтингових послуг з 1994 року
і є почесним членом міжнародної мережі незалежних
аудиторських фірм HLB Global (Лондон, Великобританія),
www.hlb.global.

Домашнє насильство
Здебільшого консультації стосуються надання відповіді на питання:
Куди я можу звернутись для захисту від домашнього насильства; чи
допоможе мені хтось; чи не стане гірше; які документи/докази я можу
надати, тощо. Так, звісно, держава надає можливість отримання захисту в її особі, але «жертва насилля» вже перебуває під постійним емоційним тиском і тут, про це ми можемо переконливо стверджувати з
аналізу вже існуючих звернень, спрацьовує певний момент «подорожі
в поїзді». Ми пам’ятаємо з далеких часів твердження про те, що найкращий співбесідник це сусід по купе в поїзді дальнього слідування, якому
ти готовий відкрити душу сподіваючись, що він нікому не розповість,
бо ти його ніколи більше не побачиш. Кваліфікований юрист, що приймає звернення в нашому контакт-центрі забезпечить застрахованій
особі вичерпну консультацію: що робити, куди звернутись. При цьому
особа, що звернулася, почуває себе абсолютно безпечно.
На сьогодні ми вже маємо досить велику кількість таких звернень, Наприклад, одне із них такого характеру:
Застрахована особа боялась зателефонувати до поліції, закрилась в
кімнаті й просила про допомогу у юристів СК «СПЕЙР», оскільки вважала, що дзвінок до поліції від імені юристів страхової, адвоката є вагомішим, і більш кваліфіковано зможе описати ситуацію.

Згідно з рейтингом ТОР-20 світових аудиторських компаній
HLB Global знаходиться на 11 місці в світі та на 7 місці в Європі.
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Валерій Бондар
Д.Е.Н. Професор
Керуючий партнер
Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»

Членство HLB UKRAINE в таких організаціях, як Forum of Firms
(IFAC), PCAOB (Вашингтон, США), акредитація при ЄБРР та
багатьох інших банках підтверджує статус нашої Компанії як
стабільного та надійного ділового партнера.

Які компанії підлягають обов’язковому аудиту?

✓ підприємства, що становлять суспільний
інтерес (великі підприємства, страхові
компанії, фінансові компанії, банки,
недержавні пенсійні фонди);

✓ середні підприємства;

✓ публічні акціонерні товариства;
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✓ суб’єкти природних монополій на
загальнодержавному ринку;

✓ суб’єкти господарювання, які здійснюють
діяльність у видобувній галузі;

✓ інші підприємства та організації, які

підлягають обов’язковому аудиту
відповідно до вимог законодавства.

Що ми пропонуємо
HLB Ukraine надає послуги з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до
П(С)БО, МСФЗ, відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту, зокрема:
в т.ч. для Регуляторів;

банки;

✓ аудит звітності спеціального призначення (в т.ч. аудит політичних партій);

✓ аудит

проектів з використання грантових/донорських коштів;

✓ надання впевненості щодо річних звітних
даних (відповідно до вимог Регуляторів).

Команда кваліфікованих та досвідчених фахівців HLB UKRAINE пропонує вирішення будьяких питань, які супроводжують Ваш бізнес
в процесі його функціонування, професійно,
якісно, оптимально та оперативно

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ
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Верховна Рада схвалила закон «Про внесення
змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою».

з іншого боку – це своєрідна декларація того, що
держава намагається правильно налаштувати
механізм держпідтримки аграріям.
Також Законом скасовано положення про страхування сільгосппродукції через Аграрний страховий пул, який не був прозорим фільтром для
професійного та відкритого відбору страховиків.
Натомість закон висуває чіткі вимоги до Регулятора щодо прийняття ним додаткових вимог до
страхових компаній, які мають відповідну ліцензію та виявляють бажання займатись цим видом
страхування і контроль за ними, забезпечення
прозорості та транспарентності.
19 серпня 2021 року НБУ оприлюднив проєкт
постанови «Про затвердження Положення
щодо провадження діяльності зі страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою», а 2 вересня 2021 року відбулось
обговорення НБУ з учасниками страхового ринку проєкту постанови.
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Законом також внесено зміни до законів «Про
колективне сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію»
та «Про фермерське господарство» в частині
надання можливості цим господарствам отримувати державну підтримку на страхування
сільськогосподарської продукції.

До обговорення були залучені страхові компанії,
які мають бажання працювати в даному секторі.
В ході обговорення представниками НБУ було
презентовано бачення регулятора принципів та
підходів щодо додаткових вимог до страховиків,
які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Страхування агропродукції з держпідтримкою
планують впроваджувати вже цього року. З цією
метою в держбюджеті передбачені відповідні
кошти в розмірі 240 млн. грн. Звичайно, ці кошти є мізерними відносно того, скільки Європа
сьогодні виділяє дотацій на свого фермера. Але

Перестрахування. НБУ зобов’язує перестраховувати не менше 50% ризиків виключно
у іноземних перестраховиків. За кордон будуть

36

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

Особливо різку критику з боку страхових компаній та експертів ринку викликали пункти:

1.

піталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій
страховика» (абзац 2, п.10 розділ
II. Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика).
Отже, без перебільшення, на
даний час ми маємо достатньо
досвіду для вирішення будь-якого питання в страховій галузі, починаючи від консультації та навчання, і закінчуючи створенням і
веденням успішного страхового
бізнесу «під ключ»!

 оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності;
 оцінка об'єктів культурної спадщини;
 оцінка активів для міжнародного аудиту;
 оцінка бізнесу та боргових цінних паперів;
 оцінка нерухомості, обладнання та транспорту;
 оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК).
Провідні фахівці компаній «Увекон» мають сертифікати Міжнародної
професійної організації з нерухомості RICS та Європейської Асоціації
Оцінювачів TEGoVA, чотири співробітники «Увекон» відзначені званням
«заслужений експерт-оцінювач» — вищої професійної
кваліфікації в Україні, і є членами Центральної Експертної Ради Українського товариства оцінювачів.
Більш детальну інформацію про
інструментарій «Калькулятор оцінювача»
можна знайти за QR-кодом
WWW.INSCLUB.INFO
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нять и осознать прямые и опосредованные последствия этой напасти для своей
отрасли. Отрасли, в основе существования которой лежит доверие и уверенность общества в том, что ему будет
оказана помощь. Феномен страхования
основывается на распределении риска:
все застрахованные защищены, и они все
вместе возмещают убытки тех страхователей, которые пострадали. Этот принцип
сотрудничества лежит и в основе соотношения премии и суммы ущерба, и тем
самым, в основе создания системы страхования. Мы знаем название этого великого по охвату сотрудничества – взаимное
страхование, но в некоторых страховых
рынках о нем начинают забывать. В процессе развития рынков организационные
структуры страхового бизнеса менялись,
но принцип взаимности – нет.
Со временем возникло явление, которое
все чаще замечают представители страхового бизнеса – рядовой страхователь
все меньше знает о страховании, его сути,
доверяясь посреднику (брокеру), либо конечному ответственному (страховой компании) за риск.

Що не так?
Куди веде нас НБУ на
ринку агрострахування!

В полной мере это явление проявилось
во время локдаунов в 2020 году, когда
отчаявшиеся страхователи - владельцы
средних, малых предприятий и не только, бросились, возмущаясь, в суды, так
как страховые компании стали отказывать
им в возмещении, обосновывая свой от-

відправляти більшу частину коштів, отриманих
від страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, що призведе
до відтоку бюджетних коштів з України замість
стимулювання внутрішнього українського перестрахування!

Не вдаваясь в дальнейшие детали урегулирования данного убытка, мы хотели бы обратить внимание читателей на ряд аспектов
убытка.
На наш взгляд, опытный подрядчик (которым, несомненно, являлся Страхователь)
должен был принять во внимание особенности рельефа при выборе места для сооружения городка, проведя необходимые
гидрологические исследования и получив
соответствующую информацию от метеорологических служб, в частности, о нали-

Віталій Григорович Петровський
Президент ПрАТ «СК «Оранта-Січ»

Шановні колеги,
дорогі друзі!
Вітаю Вас з 30-тою річницею страхового
ринку України! За цей час відбулось багато змін не лише в нашій галузі, а в Україні
і світі в цілому. Постійно змінювалися законодавча та нормативна бази, з’являлися нові виклики, зникали та народжувалися нові учасники ринку, зростала якість та
асортимент страхових послуг, у суспільстві підвищувалася довіра до страховиків. Розвиток технологій відбувається дуже
стрімко, зростають вимоги споживачів до
сервісу і якості страхових продуктів, що
створює нові драйвери для вдосконалення та росту страхового ринку.

Страхова компанія «Оранта-Січ» успішно веде свою діяльність протягом всього
часу існування страхового ринку України.
Внутрішня політика компанії дозволяє
впевнено утримувати конкурентні позиції і щорічно збільшувати кількість страхувальників. Щороку ми виправдовуємо
довіру понад трьохсот тисяч клієнтів та
партнерів. «Оранта-Січ» є багатопрофільною страховою компанією, що надає послуги з класичних видів страхування фізичним особам, малому та середньому
бізнесу, а також великим промисловим та
фінансовим структурам, державним установам.
У нашому страховому портфелі присутні
майже всі види страхування. Значну увагу приділяємо соціально важливим видам
страхування захисту фізичних осіб, а саме
медичному страхуванню, страхуванню від
нещасних випадків, страхуванню майна,
транспортних засобів та ОСЦПВВНТЗ.
У важкий час пандемії спеціалістами нашої компанії були розроблені програми
страхування здоров’я на випадок ураження COVID-19, якими скористалися тисячі
наших клієнтів, та за якими були сплачені
страхові відшкодування за всіма підтвердженими випадками.
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На теперішній час страхування є галуззю,
що, незважаючи на кризові явища, бурхливо розвивається, суспільство все більше
усвідомлює той факт, що страхування стає
невід’ємною частиною життя величезної
кількості людей, як в побуті, так і у бізнесі.

Наша компанія пишається тим, що ми є
безпосереднім та активним учасником такого динамічного процесу. Ми щиро віримо в те, що зміни, які наразі відбуваються
у законодавстві, будуть не тільки сприяти

перш за все, ріст індексів задоволеності та
лояльності серед наших клієнтів, показники якості врегулювання збитків та відсутність зауважень з боку державних регулюючих органів.
Страхова компанія «Оранта-Січ» за
безпосередньої участі в керівництві
Петровського Віталія Григоровича - нині
президента страхової компанії, постійно
розширює асортимент і збільшує обсяги
страхових послуг, підвищує якість обслу-

Індивідуальний підхід у роботі з кожним
клієнтом є нашим пріоритетом з першого дня існування страхової компанії. Незважаючи на існуючі складнощі й
труднощі, страхова компанія «ОрантаСіч» виконує всі законодавчі та нормативні вимоги, суворо дотримується правил
страхування.

«Оранта-Січ» виконує всі зобов’язання перед партнерами та клієнтами, турбується
про власний імідж та довіру до бренду.
Про довіру до страхової компанії та нашу
турботу про страхувальників свідчать,

Єгор Андрійович Петровський
Генеральний директор

говування страхувальників. Сьогодні ми
із впевненістю дивимось у майбутнє, затверджена стратегія розвитку передбачає розширення асортименту страхових
продуктів, реінжиніринг бізнес-процесів
та значне оновлення матеріально-технічної бази.
Всім учасникам страхового ринку, споживачам страхових послуг, колегам та партнерам бажаю успішної діяльності, бездоганної репутації, добра і процвітання.
WWW.INSCLUB.INFO
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Д

нями Міністр фінансів Сергій Марченко
заявив (цитуємо інтерв’ю, оприлюднене ЗМІ), що ситуація з пенсійною системою
на сьогодні така, що 40-річним громадянам потрібно накопичувати кошти собі на
пенсію вже зараз. “Якщо немає накопичень
в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто”, - сказав Міністр. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих
постійно скорочуватиметься, а кількість
пенсіонерів - зростатиме.
Запровадження д

ПОТИХОНЬКУ МИР
СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ...

2.

Обмеження для страхових компаній. Регулятор майже повністю монополізує ринок
цього виду страхування, розробивши вимоги
до СК, за допомогою яких хоче штучно обмежити страховиків щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Це такі обмеження як: досвід роботи
останні 3 роки, досвід перестрахування агроризиків за кордоном за останні 3 роки, наявність штатних або позаштатних щонайменше
двох фахівців з аграрною освітою, особливі вимоги до резервування, факт здійснення за останні 3 роки щонайменше однієї страхової виплати. НБУ чітко розуміє стан ринку за останні
5-7 років, має фінансові показники страхових
компаній по страхуванню сільськогосподарської продукції і свідомо ставить такі вимоги,
щоб тільки декілька компаній, в першу чергу з
іноземним капіталом, мали змогу (чомусь спираючись на досвід своїх материнських компаній в інших країнах) працювати на ринку агрострахування в Україні, що є взагалі нонсенсом
та дискримінацією вітчизняних страховиків.
ВИМОГИ ПОВИННІ БУТИ ОДНАКОВИМИ ДЛЯ
ВСІХ страховиків, що мають відповідну ліцензію (зараз це понад 60 компаній)! Якщо потрібен досвід чи інші показники, то тільки особистий! При чому тут досвід іноземних власників
та їх закордонних спеціалістів?

Кроме того, согласно свидетельствам местных жителей и материалам СМИ, на территории, где был возведён городок, и ранее
отмечались случаи подтопления вследствие
продолжительных ливней и наводнений.

ЗАХИСТ ДОВІРА НАДІЙНІСТЬ
розвитку великих фінансових груп, а й враховувати пропозиції невеликих регіональних страхових компаній. Стабільно працюючий страховий ринок стимулює розвиток
економіки, допомагає людям набути впевненості у завтрашньому дні.

Команда фахівців готова надати широкий спектр послуг з оцінки за
такими напрямками:

Анатолій ІВАНЦІВ
ДИРЕКТОР
СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

(непосредственно или косвенно) бытовым
городкам и складам пожаром, паводком или
наводнением, только если такие бытовые
городки и склады расположены выше
максимального уровня воды, зафиксированного где-либо на стройплощадке за
последние 20 лет, и отдельные складские
секции либо расположены друг от друга на
расстоянии не менее 50 м, либо разделены
огнеупорными стенами. Также выделяются
лимиты возмещения по каждому страховому случаю по Camp; по каждой складской
секции….
В ходе урегулирования данного убытка мы
обратили внимание, что площадка, на которой был возведён Camp, складские помещения и размещалось оборудование, находится в самой нижней части долины с явно
выраженным уклоном, и окружённой пологими склонами. Причём, как мы выяснили
позже, на месте данной площадки изначально проходил овраг, который был специально
засыпан Подрядчиком, чтобы на этом месте
возвести Camp.

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

Олег Вовченко
Керівник напрямку
страхового консалтингу

«Увекон» - підприємство, створене у 1992 році. За майже три десятки
років діяльності група компаній «Увекон» завоювала довіру понад 10
тис. клієнтів, серед яких найбільші українські та іноземні підприємства, банки, комерційні та державні організації, приватні особи.

✓ обов’язковий аудит фінансової звітності,
✓ ініціативний аудит фінансової звітності;
✓ аудит фінансової звітності для надання в

прес-програмах, в основному
завдяки оперативності укладення договору, невисокій вартості
поліса і простій процедурі виплати. Експрес-страхування передбачає можливість укладення договору без попереднього огляду
квартири, оцінки й опису майна та ремонту. Отже страхову
суму клієнт може встановити самостійно, базуючись на вартості
свого майна, визначеній за допомогою інструменту «Калькулятор
вартості об'єкта нерухомості». Це
найбільш популярний на сьогодні інтерактивний інструмент ГІС
«Увекон», метою впровадження
та застосування якого є надання
допомоги користувачу системи
шляхом введення певного набору
даних про стан об’єкта нерухомості щоб оперативно отримати інформацію про вірогідну ринкову
вартість цього об’єкта станом на
дату запиту.
Також страхові компанії почали активно звертатись за послугою оцінки власного майна,
яка передбачена в проєкті НБУ
Положення «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності ка-

Обов’язковий аудит для страхових компаній

УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

Агрострахування є обов'язковою умовою ефективного ведення сільського господарства, особливо для країн з великою часткою аграрного
бізнесу у ВВП. В Україні сільське господарство
є потужним драйвером росту економіки країни.
Аграрії та страховики довго чекали на прийняття цього закону. Він визначає механізм надання
державної підтримки сільгоспвиробникам для
страхування сільськогосподарської продукції. Аграріям відшкодують до 60% страхового
внеску, з обмеженням розміру виплат за об’єктами страхування. Водночас передбачено, що
конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей держбюджету у відповідному порядку використання бюджетних
коштів.

Риски по Полису были перестрахованы у
международных перестраховщиков, при
этом в перестраховочный слип были инкорпорированы, наряду с прочими, следующие
стандартные Оговорки (Clause) Мюнхенского перестраховочного общества по страхованию СМР:

•

Оговорка 110 «Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и затопления»
В непосредственной близости от городка
В соответствии с настоящей Оговоркой,
были возведены складские ангары, а также
…Страховщик производит страховую выплату
мини-заводы по производству бетона и асв случае возникновения ущерба застрахофальта.
ванному имуществу или ответственности
В данном регионе, в том числе в месте перед третьими лицами при проведении
размещения городка, прошёл сильный про- контрактных работ, вызванного непосреддолжительный ливень, который привёл к на- ственно или косвенно осадками, наводне-
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Це цілком зрозуміло, адже на даний час страхування є практично єдиним інструментом захисту від впливу будь-яких ризиків
при настанні непередбачених і
несприятливих подій, та гаран-

Суть продукту «Особистий Адвокат» це підтримка і допомога. Більшість людей, потравляючи в ту чи іншу життєву ситуацію, перебувають
у стані розгубленості: що робити, до кого звертатись, як вирішити ту
чи іншу проблему.

Продукт «Особистий Адвокат» є вигідним в усіх відношеннях для клієнта: по-перше, продукт включає необмежену кількість юридичних
консультацій з будь-якого питання; по-друге, на фоні високої вартості юридичних послуг в рамках доступної моделі сплати щомісячних
страхових платежів клієнт отримує юридичну підтримку; компенсацію/часткову компенсацію вартості юридичних послуг у разі настання
страхового випадку.

воднениям и подтоплениям. Было отмечено
резкое повышение уровня воды (более 70
см) на территории Camp, в результате чего
сам городок, складские помещения, часть
оборудования и легкового автотранспорта
оказались затоплены.

28
Для выполнения строительно-монтажных
работ Подрядчик привёз свою строительную технику, специалистов, а также смонтировал из модульных конструкций бытовой
/ строительный городок (далее по тексту –
городок, Camp) неподалёку от места проведения работ, в котором проживали рабочие
и административный персонал.

Надання послуг страховому ринку
– один з пріоритетних напрямків
групи компаній «Увекон»

Особистий адвокат
завжди поруч!

Складна економічна ситуація в країні, рівень безробіття, низька заробітна плата спеціалістів та власне відсутність «середнього класу громадян» (в розрізі майнового стану) призводить до того, що людина,
потрапляючи в ситуацію, яка потребує юридичної допомоги - не може
собі дозволити «таку розкіш», оскільки вартість адвокатських послуг
досить дороге задоволення.

своей практике мы столкнулись с
урегулированием убытка по договору страхования (далее по тексту – Полис)
строительно-монтажных рисков (СМР), в
котором Подрядчик (известная международная компания) выполнял работы по
строительству участка автомобильной дороги протяжённостью около 20 км.
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тиція, більша за 150 тисяч доларів), а через
півроку вдарила криза й наші зобов’язання
виросли на 50 % за один день, і це був дуже
складний час. Завдяки партнерам та акціонерам нам вдалося домовитися про поступову реструктуризацію для того, щоб продовжити активно бізнес і пояснити чому ми
не можемо найближчим часом платити ак-

Оговорка 107 «Особые условия, относящиеся к бытовым городкам и складам»:
…Страховщик производит выплату страхового возмещения за ущерб, причинённый

Група компаній «Увекон» однією з перших пропонує послуги
страхового консалтингу не тільки для фізичних та юридичних
осіб, але також для страхових
компаній. Наразі ми вже маємо
позитивний досвід надання послуг для страхового ринку, який
останні роки досить стрімко
розвивається.

Робота Департаменту по врегулюванню страхових подій СК «СПЕЙР»
базується не лише на наданні юридичної консультації в рамках страхового полісу, наданні адвоката та компенсації витрат на юридичну
допомогу у разі настання страхового випадку за полісом застрахованого, а і, в певному сенсі, наданні психологічної підтримки людині в тій
чи іншій життєвій ситуації, пов’язаній з фактом порушеного права чи
законного інтересу особи, виборі найефективнішого способу захисту
прав та інтересів клієнта.

як мінімум, вони збережуть капітал й повернуть його у прив’язці до долара. Треба пам'ятати, що на початку 90-х інвестиції були не
такі великі, вимоги законодавства до капіталу довгий час трималися на рівні 5000 доларів, а інвестиція більша 100 тис. - здавалася
дуже великою сумою. Я добре пам’ятаю, як
у 97 році ми вступили в зелену карту (інвес-
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Локальный полис ≠ перестраховочный слип

А вже з середини червня контакт-центр «Балт Ассистанс Україна»
починає фіксувати рекордну кількість звернень від застрахованих,
яка впевнено наближається до традиційного річного піку на початку серпня - в середньому біля 400 зареєстрованих випадків щодня.
Флагманами туристичного відпочинку влітку виступали Туреччина
та Болгарія (переважно дитячі літні табори), але й Єгипет не полишав
свої позиції. Завдяки багаторічному досвіду роботи компанії в цих
країнах фахівці «Балт Ассистанс Україна» успішно організовували необхідну допомогу незалежно від складності випадків.

Дар’я Рогова
Генеральний директор СК «СПЕЙР»

Журнал «Український страховий клуб»

Редакція може не поділяти думку
авторів публікацій. Відповідальність за достовірність інформації
несуть автори публікацій. Редакція
і видавець не несе відповідальності
за якість послуг, які рекламуються,
а також за нечіткість, недостовірність або некоректність інформації
про предмет реклами. Відповідальність несуть рекламодавці.

В поиске лучшего
инвестиционного решения

кроки зростання компаній

З квітня значно збільшилася кількість звернень від туристів, які вирішили здійснити сходження на вершини Гімалаїв у Непалі. Вони були
пов'язані з травмами, обмороженнями та проявом гірської хвороби
через декомпресію. У деяких випадках допомогу доводилося надавати застрахованим, які перебували на висоті близько 5 000 метрів,
організовувати рятувальні роботи і подальше транспортування силами санавіації.

Средневзвешенная доходность НПФ
в 2020 году составила 11,4%, намного
превысив уровень инфляции в 5%.

Н
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Інвестиційна подорож

капіталом. Основний акцент у 90-х був на
ріст і досягнення позитивного Cash Flow. У
90-х ще ніхто не думав, що компанію можливо вигідно продати, про продаж компаній
заговорили тільки на початку 2000-х. Також
важливо, що у 90-х (криза 93-95 рр., 98 р.)
інвестиції рахували лише в доларах і ніхто
не розраховував на повернення інвестицій
в купонах, або навіть у гривні. Саме тому
правління компанії брало зобов’язання, що,

Особенности условий полисов:
взгляд лосс-аджастера

Мальдівських островах. Здебільшого вони були пов'язані з різного
роду травмами, загостреннями хронічних захворювань, стоматологією, проблемами з серцево-судинною системою та виявленням
вірусних інфекцій, в тому числі СOVID-19.
Однак, ситуацію з туристичною активністю в цих регіонах складно
було назвати стабільною, і на їх фоні впевненим лідером був Єгипет. У
контакт-центрі «Балт Ассистанс Україна» ще до початку літнього сезону було зафіксовано понад 5000 звернень з цієї країни. Вже другий
рік Єгипет вирізняється великою кількістю випадків гастроентериту:
майже третина звернень застрахованих з Хургади або Шарм-ельШейха пов'язана з цією та іншими гострими кишковими інфекціями. Відпочиваючі також зверталися з травмами, проявом алергічних
реакцій, гіпертонією і такими хворобами, як кон'юнктивіт, фарингіт,
отит, бронхіт; а іноді у щойно прибулих туристів виявлявся СOVID-19.

Григорий Овчаренко,
управляющий локальными активами группы ICU

Перше, що потрібно пам'ятати, що з 90-х до
середини 2000-х всі акціонери і менеджмент страхових компаній як правило були
локальні, зрідка були іноземці, які так чи інакше були пов'язані з Україною, й були міноритарними інвесторами. Єдиним виключення
на всьому ринку була компанія QBE (з 2015
р. «Колоннейд Україна» FAIRFAX COMPANY) з
профільним інвестором. Як приклад: у компанії ‘’Скайд-Вест’’ в різний час у 90-х були
локальні інвестори з чеським та канадським
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BALT ASSISTANCE UKRAINE
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НПФ В 2020:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО

З огляду на ваш досвід роботи, підкажіть
- як змінився погляд інвестора за останні 30 років, на що більше звертали уваги
в 90-х і зараз
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42
Михаил Кухаренок
Исполнительный директор
MKu-Consulting, SIA
mihail@kuharenok.com
Рига, Латвия

Ц

Тетяна Бурак
Старший радник з питань захисту прав споживачів фінансових послуг
Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”

ель настоящей статьи - предложить
читателю посмотреть более внимательно на два явления, два феномена, которые в короткий промежуток времени один за другим пытаются
изменить как окружающий нас мир,
который нас воспитал, так и нас самих,
нашедших себя в страховании и понять:
какие уроки мы – страховщики - можем для себя извлечь.
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Первый феномен – Solvency II, а второй
COVID-19. Если первый «перетасовал»
предшествовавшие 2016 году представления страховых рынков Европейского
Союза и его ближайших соседей о платёжеспособности страховщиков, то второй нанёс в 2020 удар по человечеству
такой силы и масштаба, с которым оно
практически не сталкивалось в течение
последних 100 лет. Учитывая масштабы
второго явления, начнём с анализа его
влияния на страховой бизнес.

COVID-19

Практически все страховые рынки мира
с первых дней пандемии пытались по-

каз отсутствием покрытия – к примеру:
возмещение убытков в случае перерыва
в производственной деятельности без
причинно-следственной связи с имущественными повреждениями.
«Всегда имейте в виду, что никто за пределами области страхования не имеет ни
малейшего понятия о том, что такое страхование. За годы моей работы в Комиссии
ЕС я убедился, что страхование является
сложным делом, и что нормальные люди,
которые не работают в этой области, ничего не знают о страховании (очень сильно
сказано, но правда – МК), им нужна помощь, чтобы понять это» - эти слова принадлежат г-ну van Hulle, одному из крестных
отцов Solvency II, и он же продолжал: «Существует связь между риском и премией,
но никто за пределами мира страхования
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XXI
Дорогі друзі!
Шановні колеги!

Від імені Ліги страхових організацій України та Центру бізнес-стратегій «Перспектива» дозвольте
привітати Вас з відкриттям XХI Міжнародного фінансового форуму!

Сьогодні на нас чекає напружена робота, адже 2021 рік – рік трансформацій та перезавантаження
галузі, консолідації всіх учасників фінансового ринку України задля захисту інтересів бізнесу та
відновлення довіри суспільства до компаній.
Бажаємо, щоб XХI Міжнародний фінансовий Форум пройшов у конструктивному і творчому
ключі, сприяв порозумінню, налагодженню ділових зв'язків, дав можливість обміну професійним
досвідом, обговорення найбільш актуальних питань фінансового ринку, а також розширення кола
особистих контактів.
Оптимізм, віра в свою країну, в свої сили - наш головний ресурс.
Успіхів всім нам!
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З найкращими побажаннями,
Голова Оргкомітету Форуму,
Президент Ліги страхових організацій України
Олександр Філонюк

Данило Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики

Шановні учасники Форуму!
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики вітаю Вас із відкриттям ХХІ
Міжнародного фінансового форуму!
З 1 липня 2020 року у ринків небанківських фінансових послуг
розпочався новий історичний період, у якому наглядові та
регуляторні функції перейшли до Національного банку України. Але
це тільки початок великого шляху.
На сьогодні у Комітеті на фінальній стадії знаходиться підготовка
комплексу законопроектів, які мають повністю перезавантажити
правила роботи на фінансових ринках, регулювання та нагляд у цій
сфері, вагому частину якої становить галузь страхування.
Прийняття нової редакції Закону України "Про страхування"
дозволить забезпечити запровадження якісно нової моделі
державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку
страхування, а також захисту прав та інтересів клієнтів, яка враховує
положення директив ЄС, найкращі світові практики регулювання та

нагляду на ринках фінансових послуг з урахуванням особливостей
вітчизняного ринку.
З огляду на динамічні процеси, які відбуваються на фінансовому
ринку,

особливого

значення

набуває

можливість

відкритого

обговорення між учасниками ринку та представниками державних
органів. Ефективний обмін думками має сприяти формуванню
спільних позицій та знаходженню компромісу.
Нашою спільною метою є гармонійний розвиток страхового та
інших фінансових ринків, як частини фінансової системи України.
Але тільки об'єднання зусиль бізнесу та влади зможе забезпечити
досягнення цієї мети.
Бажаю вам плідної праці, професійної наснаги та міцного здоров’я
та щоби час, який Ви проведете протягом Форуму в конструктивних
дискусіях,

налагодженні

та

зміцненні

ділових

зв'язків

був

використаний з максимальною ефективністю.
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ційованих підходів до оцінки
платоспроможності
страховика відповідно до
ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку та рівня ризикованості
їх операцій – базовий (Платоспроможність II) та спрощений (Платоспроможність
I), визначення нових вимог
щодо наявності у страховика на постійній основі
регулятивного капіталу та
визначення його трирівневої структури в залежності
від здатності його складових поглинати збитки та субординації зобов’язань для
забезпечення
безперервної діяльності та у разі припинення діяльності страховика, а також встановлення
вимоги щодо дотримання
страховиком на постійній
основі мінімального капіталу та капіталу платоспроможності, розмір яких визначається в залежності від
розміру страховика, притаманних його діяльності
ризиків та складності класів страхування, на страхування за якими отримано
ліцензію. Такі заходи мають
забезпечити оздоровлення
та забезпечення у подальшому стабільного розвитку
страхового ринку України.

Ірина Аллахвердієва
Голова підкомітету з питань
тарифного та нетарифного
регулювання Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики

Динамічний розвиток
ринку і нова модель
державного регулювання
Що потрібно врахувати в
новому Законі страхування для ефективного розвитку ринку?
У новому законі ми прописали цілу низку норм, які
абсолютно необхідні для
оздоровлення,
ефективної роботи та динамічного
розвитку страхового ринку.

4

Наприклад, велику увагу
приділено взаємодії страховиків та страхових посередників із клієнтами, бо наріжним каменем здорової
системи є високий рівень
задоволення клієнта. Захист
прав та законних інтересів
клієнтів, а особливо споживачів – фізичних осіб, забезпечується не тільки переддоговірним спілкуванням, а
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головне – високою якістю
наданої страхової послуги
та беззастережним виконанням страховиком своїх
зобов'язань, яке забезпечується високим рівнем капіталізації та платоспроможності такого страховика.
Важливою частиною законопроекту є норми щодо
запровадження
диферен-

Крім того, законопроектом передбачена нова процедура, яка на сьогодні не
врегульована, щодо запровадження процедури передачі страхового портфелю
або його частини іншому
страховику. До того унормовуються процедура добровільної реорганізації та
ліквідації страховика, а також процедура примусового виходу з ринку за рішенням Національного банку
України.
Новим для нашого страхового законодавства є
передбачення у законопроекті розділу, який має
вичерпно врегулювати питання страхової дистрибуції шляхом запровадження
нового підходу в регулюванні діяльності осіб, які
мають право здійснювати
реалізацію страхових та перестрахових продуктів. Зараз питання страхового посередництва врегульовано
Законом про страхування
дуже схематично.

Ми осучаснили термінологію, оновили підхід до
ліцензування
страховиків, удосконалили вимоги
до власників істотної участі страховика та питання
корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління
ризиками страховика, запровадили нові підходи до
платоспроможності страховика, ефективні процедури виходу страховика
з ринку, а також оновили
процедури державного нагляду за здійсненням страхової діяльності з урахуванням пропорційного підходу
у нагляді за страховиками
залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку та ризик-орієнтованого підходу до
нагляду за страховиками.
Були проведені численні дискусії як із представниками страхового ринку,
так і з Національним банком України. Щодо деяких
питань у сторін було різне
бачення, відбувалися палкі
дискусії. Найбільші дискусії викликали питання щодо
особливостей державного
регулювання та нагляду, які
передбачають перенесення
широкого спектра питань
на рівень нормативно-правових актів Національного банку України. Однак, на
думку Комітету, такий підхід
є виправданим, адже багато
питань є новими для ринку, і ми маємо забезпечити
певну гнучкість нормативного реагування на фактори, що будуть з'являтися при
запровадженні норм закону.
Норми закону є більш сталими і законодавча процедура є обмеженою за швидкістю змін.
Підсумовуючи, можу з
упевненістю
стверджувати, що прийняття нового Закону дозволить забезпечити запровадження
якісно нової моделі державного регулювання та
нагляду за діяльністю на
ринку страхування, а також захисту прав та інтересів клієнтів, яка враховує
положення директив ЄС,
найкращі світові практики
регулювання та нагляду на
ринках фінансових послуг
з урахуванням особливостей українського ринку.

Страхування для
Вашого захисту.

СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОТЯГОМ

193 років*

*Компанія Grazer Wechselseitige Versicherung AG, яка є засновником концерну GRAWE та
власником істотної участі ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» та ПрАТ «Страхова компанія
«ГРАВЕ УКРАЇНА», була заснована у 1828 році.
ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» ліц. АВ No 499999 від 09.11.2010 р., видана Держфінпослуг України (діє з 08.02.2005 р. безстроково)

WWW.INSCLUB.INFO

5

Поступові кроки НБУ
Леся Бурбель, начальник управління методології регулювання страхового ринку
Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ

1. Як Національний банк бачить пер- старів та не відповідає ані потребам слідком є низька довіра суспільства та
спективи розвитку страхового ринку учасників ринку страхування, ані сві- громадян до страхування та повільне
в Україні? Чи стануть поточні зміни у товій практиці. Недосконале законо- поширення фінансових послуг в Україні.
майбутньому «магнітом» для інвести- давство та брак належного регулювання гальмують розвиток цього сегменту Після отримання Національним банком
цій у страховий ринок?
зокрема та небанківського фінансово- повноважень регулятора більшої частиЧинний Закон «Про страхування», при- го ринку вцілому, а також призводять до ни ринку фінансових послуг, за підтримйнятий ще у 1996 році, безнадійно за- накопичення системних проблем. На- ки міжнародних донорів було розробле6
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но низку законопроєктів. Їх головною
метою є вдосконалення регуляторної
бази діяльності учасників ринку фінансових послуг, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема:

• Проєкт Закону України «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг», який визначає єдині
базові підходи до регулювання й нагляду
на всіх ринках фінпослуг та захисту прав
споживачів. Закладені у законопроєкті
підходи дозволять продовжити вдосконалення регуляторної бази ринку небанківських фінустанов та сприятимуть
його розвитку, зокрема активній діджиталізації.
• Проєкт закону України «Про страхування», який системно змінить підхід
до регулювання та нагляду за ринком
страхування в Україні та сприятиме його
оздоровленню й подальшому розвитку. Проєкт закону передбачає удосконалення вимог до ліцензування страховиків, оцінки їх платоспроможності
та ліквідності, необхідність побудови
ефективної системи управління страховиками, застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду та нагляду
за ринковою поведінкою страховиків, а
також визначення процедури реорганізації, відновлення діяльності, виведення
страховиків з ринку та передачі страхового портфелю. Важливим акцентом
проекту закону також є запровадження
нового підходу в регулюванні діяльності
осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових та перестрахових продуктів - страхових посередників.
Запропоновані механізми державного регулювання та нагляду забезпечують виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС та оновлення національного законодавства з урахуванням положень Директиви 2009/138/ЄС
про початок і ведення діяльності у сфері
страхування і перестрахування (Платоспроможність II), Директиви 2016/97 про
реалізацію страхових продуктів. Під час
підготовки цих законопроєктів Національний банк здійснив багатоаспектний
аналіз світових практик регулювання
діяльності небанківських фінансових

установ та нагляду за ними, проаналізу- мірою реалізуються в довгостроковій
вав рекомендаційні матеріали експертів перспективі.
Світового банку та проєкту ЄС “ПосиЗапровадження нових підходів до релення регулювання та нагляду за небангулювання та нагляду на ринку страхуківським фінансовим ринком в Україні”
вання, посилення вимог щодо захисту
(EU-FINREG).
прав споживачів та контролю за доброГоловна наша мета – формування ефек- чесною ринковою поведінкою, забезпетивного, платоспроможного, стійкого, чення прозорості ринку та дотримання
конкурентного страхового ринку шля- вимог до платоспроможності, підвихом запровадження якісно нової моделі щать рівень довіри населення та бізнедержавного регулювання та нагляду за су до страхування. Відповідно, це спридіяльністю на ринку страхування, а та- ятиме розвитку попиту на страхування
кож захисту прав та інтересів клієнтів, та зростанню обсягів страхових платещо, в свою чергу, сприятиме розвитку жів та, як наслідок, підвищенню частки
страхування в Україні та залученню ін- страхування у ВВП.
вестицій в український страховий ринок.
Важливим у цьому напрямку є актив2. Чи ставить НБУ як один зі своїх на участь НБУ при зміні галузевих (пропріоритетів підвищення частки стра- фільних) законів та запровадження ними
хування у ВВП? Чому наразі частка ефективних та надійних інструментів
страхування є низькою порівняно з зниження ризиків у формі страхування.
країнами Європи? І що НБУ як регу- Зокрема, в цьому році Верховна Рада
лятор може зробити для підвищення прийняла Закон України «Про внесенчастки страхування?
ня змін до деяких законів України щодо
удосконалення
правового регулюванСтимулювання розвитку ринку фінансових послуг, зокрема страхування, є ня страхування сільськогосподарської
одним з пріоритетів у діяльності Наці- продукції з державною підтримкою».
онального банку. Підвищення частки Цей закон, над розробкою якого прастрахування у ВВП закладено в Стратегії цював і Національний банк, суттєво
НБУ до 2025 року та Білих книгах, зокре- оновлює систему державної підтримма Майбутнє регулювання ринку стра- ки сільськогосподарського страхування
шляхом компенсації за рахунок держахування
ви частини вартості страхового платеРівень проникнення страхування в Укра- жу. Новий закон дасть якісний поштовх
їні надзвичайно низький, якщо порівня- для розвитку страхового ринку, натоти з європейськими країнами. Ще одна мість виробники сільськогосподарської
вагома ознака вітчизняного фінансово- продукції отримають дієвий інструмент
го сектору – низька частка страхування державної підтримки для її захисту від
життя. Премії за цим видом страхуван- пошкоджень чи загибелі. Сподіваємося,
ня становлять близько 10% від загально- що страхування сільськогосподарської
го обсягу і трохи більше ніж 0,1% ВВП.
продукції з державною підтримкою буде
Наразі на фінансовому ринку відбува- запроваджено вже з кінця 2021 року.
ється поступовий процес згортання ро3. Чи можете коротко описати майботи неактивних учасників. Низка ком- бутні підходи до ліцензування страхопаній добровільно відмовляється від виків, які закладені у новому законі про
ліцензій за окремими видами фінансо- страхування та нових ліцензійних умових послуг. Також виключені з Державвах? Чи можете пояснити, як ці зміни
ного реєстру фінансових установ ком«полегшать» життя страховикам?
панії, чиї ліцензії були анульовані раніше.
Така тенденція може тривати й нада- На сьогоднішній день можемо говорилі через значну кількість компаній, що ти про дві «хвилі» впровадження нових
не провадять активну діяльність або не підходів до ліцензування страховиків,
готові виконувати пруденційні вимоги. які можемо очікувати в майбутній перПозитивні результати реформи повною спективі.
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Перша «хвиля» очікується до запро- ня за класами страхування життя (life
вадження у новому проєкті Поло- insurance), не зможе бути ліцензованою
ження про ліцензування, який наразі для здійснення страхування за класами
оприлюднений на сайті НБУ для гро- страхування іншими, ніж страхування
життя ("non-life"), та навпаки. Діяльність
мадського обговорення.
страховика з прийняття ризиків у переНаступною «хвилею» оновлення підхострахування (вхідне перестрахування)
дів стане прийняття нового Закону про
також передбачатиме отримання окрестрахування, який наразі перебуває на
мої ліцензії на здійснення вхідного пеопрацюванні у Верховній Раді України.
рестрахування за обраними класами
Так, проєкт Положення про ліцензуван- (ризиками в межах відповідного класу)
ня передбачає вдосконалення ліцен- страхування.
зійних процедур, а також якісне оновКрім цього, новий Закон має встанолення вимог до страховиків. Зокрема,
вити нові вимоги до умов провадженз’являється можливість звернутись до
ня діяльності страховиками – наявність
Національного банку з одним пакетом
стратегії та планування діяльності страдокументів для одночасного отриманховика, належна організація системи
ня статусу фінансової установи та ліуправління та інші вимоги, які здатні зацензії на надання фінансових послуг.
безпечити більший захист інтересів кліКрім того, Положенням передбачено,
єнтів страхових компаній.
що документи, які раніше вже подавались страховиком до Національного
4. Чи можете пояснити, які зміни
банку, не потрібно знову подавати для НБУ як регулятор вважає за потрібне
отримання нових ліцензій.
внести в закон про ОСЦВП? Чому ці
зміни є актуальними зараз?
В частині вимог до страховиків Положення передбачає нові підходи до Вже у 2021 році Національний банк
оцінки фінансового стану та перевірки планує підготувати проєкт оновленоджерел походження коштів власників го Закону «Про обов'язкове страхуванстраховиків, значно розширюються ви- ня цивільно-правової відповідальності
моги до ділової репутації та професій- власників наземних транспортних заної придатності керівників страховиків. собів».
Разом з тим, новий закон «Про страхування» передбачатиме значно суттєвіші зміни в частині ліцензування на
ринку фінансових послуг. Зокрема, закон впроваджуватиме підхід, що ліцензується діяльність страховика вцілому, а не окрема послуга. Так, страховик
буде отримувати єдину ліцензію на діяльність зі страхування з можливістю її
подальшого розширення або звуження
за класами страхування, що дозволить
Національному банку перейти від ліцензування окремих видів страхування
до ліцензування за класами страхування, що відповідає усталеній міжнародній практиці.
Законопроєктом не змінюється підхід щодо заборони поєднання діяльності страховика за класами страхування життя та страхування іншого, ніж
страхування життя: страхова компанія,
що отримала ліцензію на страхуван-
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Більша частина положень чинного закону, прийнятого у 2005 році, потребує
системного оновлення з метою вирішення проблем у практиці його застосування та приведення його у відповідність до вимог Директиви 2009/103/ЄС
щодо страхування цивільної відповідальності при використанні автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування
такої відповідальності.
Ціль нового законопроєкту – удосконалення системи ОСЦПВ, приведення
механізму захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах до вимог
законодавства Європейського Союзу
шляхом поступового збільшення страхових сум, вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим, більш широкого запровадження
електронних технологій, посилення
гарантійних та інформаційних функцій

Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), впорядкування системи корпоративного управління
МТСБУ та вдосконалення державного нагляду за здійсненням цього виду
страхування.
Для забезпечення процесу ефективного розроблення законодавчих пропозицій щодо нової редакції цього закону Національний банк створив робочу
групу, до складу якої, крім працівників структурних підрозділів Національного банку, планується залучити представників МТСБУ, проєкту EU-FINREG,
Світового банку в Україні, страховиків
та професійних об’єднань - учасників
страхового ринку.

5. Чи будуть інші важливі законодавчі ініціативи для страхового ринку (наприклад, медичне страхування тощо)?
Національний банк приймає активну участь у розробці законопроєкту
«Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», яким
запроваджується другий рівень системи пенсійного забезпечення. Її функціонування поступово призводитиме
до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку та залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу,
що сприятиме збільшенню інвестицій
в національну економіку. Страховики
зі страхування життя будуть залучені до
участі на другому рівні як повноправні
учасники поряд з недержавними пенсійними фондами та авторизованими
банками.
Представники НБУ залучені також до
участі в робочій групі з підготовки концепції запровадження механізмів комбінованої оплати за медичні послуги,
що надаються за програмою медичних
гарантій. Національний банк підтримує
пропозицію, що медичне страхування
може стати одним із джерел для оплати частини вартості медичних послуг,
що, відповідно, буде стимулом для розвитку цього виду добровільного страхування.
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ФУНДАМЕНТ

для захисту учасників
дорожнього руху
Нове законодавство з ОСЦПВ стане фундаментом для подальшого розвитку галузі та підвищення рівня захисту інтересів
учасників дорожнього руху, вважає генеральний директор
МТСБУ Володимир Шевченко. Саме тому страховики ОСЦПВ та
Бюро наполягають на необхідності його швидкого прийняття,
тим більше, що основні принципи та підходи до документу вже
сформульовані.
Новий закон про ОСЦПВ має гармонійно об’єднати поступове приведення механізму захисту постраждалих в ДТП до європейських
стандартів, створення законодавчих засад для подальшого технологічного і діджитального розвитку сфери моторного страхування, та посилення гарантійних функцій МТСБУ. Ще кілька років тому
представники ринку ОСЦПВ підготували текст законопроєкту з
врахуванням основних напрямків модернізації роботи цього виду
страхування.
Закон «Про ОСЦПВ» регулює важливу для мільйонів українців сферу
життя. За перше півріччя 2021 р. укладено 4,4 млн. договорів ОСЦПВ,
постраждалі в ДТП отримали понад 1,7 млрд. грн. страхових відшкодувань. Досвід використання ОСЦПВ як найбільш популярного виду
страхування часто формує довіру до страхування в цілому. Тож новий закон має вирішити питання всебічного та системного захисту
учасників дорожнього руху.
Застарілість законодавчої бази, не адекватної вимогам сучасного
життя, стримує розвиток сфери ОСЦПВ, не відповідає зобов’язанням, що взяла на себе Україна при укладанні Угоди про Асоціацію
з ЄС щодо імплементації Євродирективи 2009/103 з моторного
страхування. І головне – не забезпечує належного рівня страхового захисту для громадян України, що стають постраждалими у ДТП.
Ми постійно аналізуємо питання та проблеми, з якими учасники дорожнього руху звертаються до страховиків ОСЦПВ та Бюро, тому
добре розуміємо, що саме повинен вирішити новий закон.
По-перше, страхувальники чекають скасування виплат з урахуванням т.з. «зносу запчастин» автомобілю. Старий автопарк (середній
вік авто в Україні за оцінками експертів становить 19-24 роки) призводить до того, що значна частина постраждалих отримує лише
частину суми, необхідної для ремонту автомобіля. В новому законі
має бути передбачено відновлення автомобіля до стану, в якому він
був до аварії.
По-друге, одна з головних новацій закону – збільшення розмірів
страхових сум (максимального розміру виплат з ОСЦПВ), що наблизить Україну до європейського рівня. Особливо це важливо в частині виплат за шкоду життю та здоров’ю – в європейських країнах такі
виплати можуть становити мільйони євро, а ми обмежені розміром
260 тис. грн. (трохи більше 8 тис. євро) на одного постраждалого.
Зараз за законом підвищувати розмір страхових сум можна лише на
рівень інфляції, тому необхідні зміни до нього. Вже в перший рік піс-
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Володимир Шевченко
Генеральний директор МТСБУ
ля прийняття нового закону страхові суми мають становити за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – 1 млн. грн. на одного потерпілого,
за шкоду, заподіяну майну – 500 тис. грн. на одного потерпілого, і
далі поступово зростатимуть до десятків мільйонів гривень.
Постраждалі в ДТП давно вимагають посилення гарантійних функцій МТСБУ в частині виплат за страховиків-банкрутів та компанії, що
припинили діяльність, не виконавши своїх зобов’язань перед постраждалими.
За 2015-2020 рр. МТСБУ сплатило з Фонду захисту потерпілих Бюро
за таких страховиків загалом понад 161 млн. грн., за перше півріччя поточного року – майже 16 млн. грн. Розмір гарантійного фонду
дозволяє робити і більший обсяг виплат, але ми обмежені повноваженнями, які зараз маємо відповідно до законодавства.
Коли новий закон буде прийнятий, Бюро здійснюватиме регламентні виплати за компанії, які не виконали свої зобов’язання з виплати
страхового відшкодування потерпілим, через певний чітко обумовлений строк, незалежно від формальних процедур банкрутства.
Доцільно розглянути можливість розширення на законодавчому
рівні повноважень МТСБУ до саморегулівної організації. Ми давно
і якісно виконуємо функції інформаційного центру, де кожен учасник дорожнього руху, страхувальник і постраждалий в ДТП може
отримати консультацію та відповідь на питання. Цю роль за Бюро
планується закріпити у законі. Також Бюро могло б перебрати на
себе обов’язок захисту прав споживачів.
Підвищення рівня захисту інтересів постраждалих повинно йти
пліч о пліч з зростанням відповідальності всіх учасників дорожнього руху. Зокрема, це стосується обов’язкової наявності чинного полісу ОСЦПВ. Більше захисту – більше вимог щодо дотримання закону, такий має бути принцип, що дозволить українському
суспільству мінімізувати наслідки ДТП та забезпечити гідну підтримку постраждалим людям та сім’ям загиблих.
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Руслан Магомедов,
Голова НКЦПФР

«

Наш ринок довгий час знаходився у
сплячому режимі і припинив виконувати свою основну функцію перерозподілу капіталу. Він перетворився на
механізм відбілювання коштів і проведення «сірих» схем.

Наразі ситуація на ринку є не досить
привабливою. Біржі працюють не повноцінно, а емітентів акцій в біржових
списках не так і багато. Обсяг торгівлі
на ринках капіталу — це практично обсяг торгівлі на ньому ОВДП. Все інше —
близько нуля.
Брак інструментів для інвестування відчувають страхові компанії і пенсійні фонди, які практично можуть розміщувати
гроші тільки на депозитах і в ОВДП.
Щоб стартувати із запуском ринку, ми
маємо зробити реальні кроки і фактично
нам потрібно буде зростати від нуля. Ми
плануємо ввести фінансові інструменти
для створення ринку і активно над цим
працюємо.
Багато компаній вже перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Завдяки цьому складніше ухилятися від
своїх зобов'язань. Тому є чудова можливість перезавантажити ринок.
Але регулятор не може будувати ринок
або вказувати, яким він повинен бути.
Регулятор може тільки створити умови, щоб ринок розвивався, або навпаки
— закрутити гайки.

ній імплементації, ми отримаємо ширші
можливості для дій. Важливо, що товарні ринки дозволять учасникам торгів хеджувати свої ризики. Комісія розробляє
нормативну базу для реалізації норм закону і має вже досить ґрунтовні напрацювання.

Ключовою подією для нас стало набрання влітку чинності закону про спрощення залучення інвестицій і впровадження
нових фінансових інструментів. Закон
відкриває новий пласт торгівлі і очіку- Також важливим для фінансового сектоються великі зміни на ринках капіталу та ру є підписання Меморандуму про взаорганізованих товарних ринках. Завдяки єморозуміння між урядом України та
прийняттю цього закону і його правиль- донорськими організаціями щодо ство-
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рення в Україні універсального хабу для
енергетичних, аграрних та фінансових
активів - NEXT-UA. І це може стати новим прогресивним етапом для ринків.
Наразі працюють робочі групи над техніко-економічним обґрунтуванням. В
результаті всі сторони проєкту будуть
мати значно більше ґрунтовної інформації щодо перспектив та можливих
.
форм реалізації цього проєкту

»
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Тетяна
Мосійчук

Про
корпоративне
управління
в новому
законі про
страхування
У Верховній Раді України закінчується обговорення і готується до другого читання
новий закон про страхування. Нагадаю,
що це не перша спроба змінити діючий
закон, прийнятий ще в 1996 році. Вважаю,
що шансів прийняти новий закон зараз
набагато більше. Принципова відмінність
сучасної ситуації полягає в зрілості ринку,
усвідомленні його учасниками необхідності законодавчих реформ для більшої
прозорості і стабільності сектора страхування; в присутності міжнародних фінансових груп, прогресуючій законодавчій
базі всього ринку фінансових послуг, і, нарешті, в регуляторних і фінансових можливостях НБУ.
За ці роки послідовно було вирішено низку проблем:
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•

Оподаткування. Страхування більше не
використовується для зниження податкового навантаження.

•

Саморегулювання. Учасники українського страхового ринку довели, що
здатні створювати ефективні системи
саморегулювання. Прикладом тому є

Моторне (транспортне) страхове бюро
України і Ядерний Страховий Пул України.

•

Корпоративне
управління.
Закони
України «Про акціонерні товариства» та
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (2018) прийняті
з урахуванням Принципів Корпоративного Управління ОЕСР (2016) і зрозумілі
для закордонних інвесторів;

•

Держрегулювання. Створено єдиний
регулятор для банківського та небанківського ринку фінансових послуг в особі
НБУ.

Які проблеми покликаний вирішити новий
закон?
Основною проблемою ринку страхування України залишається незначний рівень
розвитку сектора, який характеризується 1,4% проникнення страхових послуг
в економіку (частка валових страхових
премій до ВВП). Причини цього - відсутність бізнес-культури і традицій використання фінансових інструментів реальним
сектором економіки, недостатня довіра
до страхових компаній, їх корпоративної
культури з боку населення. Низький відсоток проникнення цілком відповідає рівню
сусідів - країн СНД, але не відповідає рівню
7,9% в розвинених країнах ЄС і 11,8% в Північній Америці.
Удосконалення нагляду в сфері корпоративного управління страховиків означатиме більшу прозорість, зміцнення довіри
до страхових компаній і, в той же час, додаткове регуляторне навантаження. Власники багатьох українських компаній не використовують зовнішні фінансові ресурси,
вони безпосередньо залучені в оперативне керівництво бізнесом, тому внутрішні
управлінські процеси замкнуті на них персонально. Впровадження нової системи
корпоративного управління рівнозначно
для них реформуванню самих себе. Отже
надмірне ускладнення процесів управління може викликати регуляторний арбітраж - перетікання капіталу в інші сфери економіки або юрисдикції по аналогії
з надмірним податковим навантаженням,
а значить, послабити розвиток сектора
страхування. Тим більше, що аналіз роботи
страхового ринку в 2021 році, підготовлений НБУ, свідчить про великі операційні витрати страхових компаній і низьку їх
рентабельність.
Наведу приклад. Якщо говорити про корпоративне управління страховика, яке
виписане в новому законі, то принцип
пропорційності і ризик-орієнтований
підхід не завжди помітні. У проекті зако-

ну одночасно присутні і загальні принципи корпоративного управління (стаття
22) і деталізовані правила, які зобов'язують страховика мати дворівневу систему
управління: Раду страховика (Наглядову
раду) та Виконавчий орган (Правління)
страховика з певною, від 6 до 8 осіб, мінімальною кількістю учасників і функціями
кожного органу (статті 25-27). Крім того,
проект закону встановлює зобов'язання залучати не менше трьох незалежних
(незалежних від власників) директорів до
складу Ради значимого страховика, що
більше, ніж мінімально визначено в законодавстві для державних монополій (2
особи). Додамо до цього постійно зростаючі вимоги до служби фінансового моніторингу, ризик-менеджменту, комплаєнс,
внутрішнього аудиту.
Ключовий принцип з корпоративного
управління Міжнародних органів страхового нагляду (IAIS ICP 7) рекомендує
наглядовим органам використовувати
будь-які організаційно-правові форми
з дворівневою або однорівневою системою управління за умови прозорої
структури, яка підтримує досягнення
стратегічних цілей страховика і поділу
функції контролю і управління. Обов'язковим також є забезпечення ключових
контрольних функцій (ризик-менеджмент,
дотримання нормативних вимог, актуарні
питання і внутрішній аудит). Ці ж функції
включені як компоненти Solvency II. Відповідно до міжнародних стандартів, орган, який в новому законі названо «Рада
страховика», не обов'язково повинен бути
Наглядовою Радою. Це може бути єдиний
орган, в складі якого будуть як виконавчі, так і незалежні директори (в розумінні
принципів IAIS вони незалежні, оскільки
не займаються оперативною діяльністю
і можуть ефективно контролювати виконавчих директорів).
Нагадаю, що модель, прийнята в законі
України про акціонерні товариства - це
європейська дворівнева модель, де є Наглядова рада та виконавчий орган. У законі виключення зроблені для приватних
акціонерних товариств з одноосібними
власниками. А для товариств з додатковою відповідальністю законодавець не
вимагає обов'язково мати дворівневу систему управління. На додаток до цього, у
Верховній Раді України готується до другого читання проект закону № 2493, яким
передбачається ввести можливість вибрати однорівневу систему управління акціонерними товариствами.
Ще одне питання, яке хвилює багатьох поняття «колективна придатність» органів

управління. Ключовий принцип IAIS ICP 5
говорить про придатність осіб виконувати певні функції, але мова йде саме про
фізичних осіб, ключовий принцип так і називається - Suitability of Persons. Ключовий
принцип IAIS ICP 7 говорить про колективну компетентність, яку повинні мати
контролюючі директори або незалежні
член(и) Ради страховика, щоб ефективно
контролювати бізнес і виконавчий орган
страховика. Термін має на увазі знання і
досвід: у видах страхового бізнесу (видах
страхування, лінійках продуктів), актуарних та андеррайтингових ризиках, фінансах, бухгалтерському обліку, контрольних функціях, в інвестиційному аналізі та
управлінні інвестиційним портфелем, дотриманні політики справедливого ставлення до клієнтів. Якщо в Раді страховика
є людина, яка може сама виконувати всі
ці контрольні функції, то цього достатньо.
Якщо власникам вдається знайти 5 осіб з
окремими компетенціями - тоді п'ятеро
людей закриватимуть колективну компетентність контролюючого органу. Якщо
автори законопроекту мали на увазі саме
колективну компетентність, то варто так і
прописати.
Інфраструктура корпоративного управління повинна розроблятися з урахуванням її впливу на секторальні показники
економічної діяльності. Виходячи з моделі
українського ринку, який не має фондування на відкритих ринках капіталу і, відповідно, міноритарних акціонерів, а також
виходячи з масштабів українського сектора страхування має сенс:

•

Не повторювати те, що вже виписано в
законах про акціонерні товариства, товариства з додатковою відповідальністю
і не відхилятися від принципу IAIS (ICP 7)
з корпоративного управління і Solvency II
(ключові функції). Ці міжнародні стандарти ретельно сформульовані та застосовуються для будь-яких юрисдикцій.

•

Встановлювати вимогу до кількісного
складу наглядової ради та виконавчого
органу тільки для соціально значущих
страхових компаній.

•

Дати можливість страховим компаніям,
крім соціально значущих компаній, вибирати однорівневу або дворівневу модель
управління зі збереженням підходу про
наявність в таких однорівневих Радах виконавчих операційних директорів і контролюючих директорів, які не включені в
операційну діяльність.
WWW.INSCLUB.INFO
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Андрій Перетяжко
Голова правління СК «ARX»

З огляду на ваш досвід роботи, підкажіть
- як змінився погляд інвестора за останні 30 років, на що більше звертали уваги
в 90-х і зараз
Перше, що потрібно пам'ятати, що з 90-х до
середини 2000-х всі акціонери і менеджмент страхових компаній як правило були
локальні, зрідка були іноземці, які так чи інакше були пов'язані з Україною, й були міноритарними інвесторами. Єдиним виключення
на всьому ринку була компанія QBE (з 2015
р. «Колоннейд Україна» FAIRFAX COMPANY) з
профільним інвестором. Як приклад: у компанії ‘’Скайд-Вест’’ в різний час у 90-х були
локальні інвестори з чеським та канадським

Інвестиційна подорож
кроки зростання компаній

капіталом. Основний акцент у 90-х був на
ріст і досягнення позитивного Cash Flow. У
90-х ще ніхто не думав, що компанію можливо вигідно продати, про продаж компаній
заговорили тільки на початку 2000-х. Також
важливо, що у 90-х (криза 93-95 рр., 98 р.)
інвестиції рахували лише в доларах і ніхто
не розраховував на повернення інвестицій
в купонах, або навіть у гривні. Саме тому
правління компанії брало зобов’язання, що,
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як мінімум, вони збережуть капітал й повернуть його у прив’язці до долара. Треба пам'ятати, що на початку 90-х інвестиції були не
такі великі, вимоги законодавства до капіталу довгий час трималися на рівні 5000 доларів, а інвестиція більша 100 тис. - здавалася
дуже великою сумою. Я добре пам’ятаю, як
у 97 році ми вступили в зелену карту (інвес-

тиція, більша за 150 тисяч доларів), а через
півроку вдарила криза й наші зобов’язання
виросли на 50 % за один день, і це був дуже
складний час. Завдяки партнерам та акціонерам нам вдалося домовитися про поступову реструктуризацію для того, щоб продовжити активно бізнес і пояснити чому ми
не можемо найближчим часом платити ак-

ціонерам дивіденди і чому нам знадобиться додатковий капітал. Доходу не вистачало
для покриття потреб у рості, відкритті філій та нових ліній бізнесу, в навчанні персоналу та просуванні бренду, що тягнуло досить великий ресурс. Саме тому 90-ті були
дуже складними для всіх і не дивно, що з тисячі компаній, які нараховувались у 95 році
- до кінця 90-х лишилось удвічі менше: а) не
всі могли активно рости, залишилися локальними і нішовими гравцями; б) не змогли
пояснити акціонерам як на такому конкурентному ринку з такою кількістю компаній
можна повернути інвестиції, які були невеликими, але суттєвими для інвесторів 90-х.

для невеликих компаній або компаній, які
тільки стартують й мають амбіції - все ж це
шлях, який починається з локальних інвесторів, потім переходить у інвесторів венчурних (портфельних), а згодом - у інвесторів професійних. Ці три сходинки найбільш
ймовірний шлях компанії, яка планує рости
на цьому ринку й вийти на рівень ТОП-20 в
майбутньому.
Деякі керівники розуміють, що без інвестицій не зможуть виконати вимоги всіх
нормативів. Яким критеріям має відповідати компанія, щоб зацікавити інвестора?

галі не йдеться. В принципі угоди можливі
і, як показує досвід, навіть у складний час
для України. Зрозуміло, якщо компанії, які
показують стабільне зростання, мають хорошу диверсифікацію по продуктам і каналам, якісний менеджмент, прозорі та мають гарну репутацію - можуть бути цікавити
для інвесторів, але при цьому найважливіше
це здатність стабільно генерувати прибуток. Ми розуміємо, що в еру низьких ставок
страхові компанії у всьому світі змінили свій
підхід до бізнес-моделі. Були часи, коли компанії могли мати комбіновані результати навіть вищі 100%, тому що вони заробляли від
7% до 15% на інвестиціях, і тому показували
для своїх акціонерів гарний прибуток. Зараз
основний акцент це прибуток з андерайтингу, а інвестиційний дохід може доповнювати частину прибутку, але не може бути
основною частиною бізнес-моделі. Тепер
ми і самі розуміємо як швидко можуть мінятися ставки по депозитах й облігаціях. Тому
для нашої компанії єдиний і основний показник це комбінований результат не більше
95%, і цей однаковий таргет існує для всіх 40
компаній в групі FAIRFAX в усьому світі.

«Апетит» інвестора залежить від ситуації
на ринку. Найкращий приклад - 2005-2008
Друге. Цікаво було слідкувати як із зросрр., коли співпало дві події: 1. Високий інтанням економіки і банківського бізнесу
терес інвесторів до розширення на нових
на початку 2000-них стався перелом, коли
ринках, і це був глобальний цикл. Було бастраховий бізнес почав рости і для його
гато угод M&A, вони не обійшли і східну Єврозширення знадобився більший капітал.
ропу, в тому числі й Україну. 2. Це співпаЯкщо у 90-х мова йшла про десятки тисяч,
ло з великими очікуваннями з економічного
то на початку 2000-них це вже були сотні
розвитку України після Помаранчевої ретисяч для компаній, які хотіли швидко увій- волюції. Коли Україна потрапила на радари
ти в першу двадцятку, а вже з 2005 році це інвесторів, вони вважали, що Україна повбули мільйони і навіть десятки мільйонів торить досвід своїх сусідів, у першу чергу доларів. 2003 року в “Скайд-Вест” вперше Польщі, Чехії та Словаччини, які на початнам довелося залучити міноритарного ак- ку 2000-них виросли в рази на фінансових
ціонера, яким був Polish Re на 25% блоку- ринках, увійшли в Европейський союз і мак- На ваш погляд, перехід повноважень до
ючим пакетом, і це був доволі великий успіх, симально наблизились до стандартів захід- НБУ (закон про "Спліт") залучить інвестотому що отримати професійного інвесто- ної Європи та північної Америки. Це був ди- рів в страхову сферу або відлякає, і чому?
ра-міноритарія було дуже складно. У той вовижний час, коли інвестори були готові
Я абсолютно впевнений що страхові компачас нам вже надійшли й інші пропозиції від
інвестувати вдовгу й вірили в те, що через 7
двох найбільших українських банків і лідиру- -10 років ринок зросте більш ніж у п’ять разів і нії в Україні можуть стати дуже привабливиючої російської страхової компанії, всі вони тоді можна буде отримувати суттєвий при- ми для різних інвесторів. Існує своєрідний
вимагали не менше 51%. Ми були націлені буток. Більшість стратегів шукали компанію Рубікон, і коли його буде пройдено ринком
виключно на західного інвестора. Усі розу- з об’ємом ринку і хорошими темпами роз- - тоді й настане ера інвестора. Рубікон поляміють, що в Україні захист інвестицій, навіть витку, деякі зробили ставку на стартап. Ми гає в тому, що ринок повинен пройти очиукраїнських, а тим більше - іноземних, під
пам’ятаємо, що це були досить високі ціни, й щення, компанії повинні стати прозорими,
великим питанням, особливо у такому біз- мультиплікатор оцінки компанії прив'язував- платоспроможними, піднаглядними, акціонесі як страхування, де продається в основ- ся до премій і частки ринку, а увага на при- нери і менеджмент повинні відповідати пеному послуга і де немає основних засобів, бутковість була мінімальна. Всіх цікавила не ред своїми клієнтами. Як тільки це станетьвсе, в основному, будується на людях. Для скільки дохідність компанії, скільки її здат- ся, як тільки всі опиняться в одному човні
інвесторів важливо контролювати компанію ність рости, розвиватися, адаптувати євро- й будуть працювати по одним правилам на
повністю. Ще один цікавий випадок трапив- пейські стандарти в компаніях, перспектив- ринку так, як це працює на всіх інших ринках
ся на початку 2000-них. У мене була розмо- ність компанії на наступні 7-10 років. Тому - відразу з’являться інвестори, які будуть оріва з представником однієї з найбільших сві- цей період був золотим для інвесторів й єнтуватися на прибутковість. Сьогодні батових брокерських компаній, які були готові власників українських компаній, які прода- гато фізичних осіб й компаній шукають інвкласти в перспективну страхову компанію вали свої компанії в 2007-2008 роках, але, вестиції для одержання пасивного доходу.
5 мільйонів доларів, при цьому не купуючи як ми бачимо, пройшло дуже багато роВже сьогодні страхові компанії можуть геконтрольний пакет, стати і міноритарієм. На ків, і складно собі уявити, що колись ринок
нерувати понад 20% доходу на капітал або
початку 2000-х, щоб компанію не продава- зможе повернуться до такої оцінки і підхоROI. Наприклад наша компанія останні 3
ти повністю нам не потрібно було 5 млн. до- ду. Після політичної, воєнної й економічної
роки показує повернення на капітал від 30%
ларів. Ми навіть не розуміли як їх витратити, кризи ми точно не знаходимося на тих радо
50%. Це дуже приваблива інвестиція для
нам потрібен був мільйон - це ті гроші, які ми дарах, де були в 2007. Основне, що сьогодмогли ефективно використати для розвитку ні може зацікавити інвестора - це здатність локального, портфельного або стратегічнов 2001 році. Наша зустріч закінчилася тим, компанії бути прибутковою. Знову ж таки, го інвестора. Очищення, яке зараз проващо я зрозумів, що для великої міжнарод- через незначні об’єми нашого ринку при- дить Національний банк, однозначно приної компанії інвестиція, менша 5 мільйонів буток для західних компаній не може бути несе свої плоди. І цю ситуацію добре видно
доларів - економічно не вигідна. По одній принципово важливим. Для прикладу, на- в банківському секторі, який пройшов ці репростій причині - сам процес M&A покупки віть велика компанія в Україні, яка входить форми. Сьогодні інвестиції в банки стають
може обійтися в 500 000, плюс винайня- до ТОП-10, порівняно з топовою компанією цікавими для своїх акціонерів, тому у нас є
ти компанію великої четвірки, міжнародних з Німеччини, Франції, Великобританії чи Ка- можливість через 2-3 роки вийти на той же
юристів, консультантів і пройти весь про- нади, не кажучи вже про Америку, матиме рівень, що є в банківському секторі, тоді пицес M&A як належно для міжнародної ком- активи, які завжди будуть менші 1% в об’ємі тання привабливості буде вирішене саме
панії. Це також актуально і сьогодні. Тому до їх об’єму, про міжнародні компанії вза- собою.
WWW.INSCLUB.INFO
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НПФ В 2020:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО
Григорий Овчаренко,
управляющий локальными активами группы ICU

Снижение ставок по депозитам повлияло и на результаты деятельности НПФ,
активы которых практически наполовину были вложены в сбережения украинских банков (максимально допустимому
уровню вложений в депозиты). Доля вкладов в активах НПФ на конец 2020 года составляла 38,8%. Очевидно, что падение
доходности по депозитам подтолкнет
инвестиционных управляющих к переразмещению средств в другие инструменты, среди которых корпоративные
облигации и ценные бумаги иностранных
эмитентов, чья возможность покупки существенно упростилась после валютной
либерализации.
Средневзвешенная доходность НПФ
в 2020 году составила 11,4%, намного
превысив уровень инфляции в 5%.

Н

егосударственные пенсионные фонды (НПФ) подвели итоги за 2020 год.
Вопреки пандемии и ухудшению ожиданий инвесторов, сбережения украинцев в системе негосударственного пенсионного обеспечения выросли на
13,4%, достигнув 3,5 млрд. грн. При этом
увеличились темпы роста клиентской
базы даже по сравнению с 2019 годом.
Очевидно сложности бизнеса подтолкнули многих к пониманию важности сбережений. Количество новых контрактов участников НПФ увеличилось на 10,7 тыс. (13.9%), а
количество участников достигло 883 тысяч
человек. По состоянию на начало 2021 года
в реестре финансовых учреждений находилось 63 НПФ, при этом работали только 59 с
учетом пенсионного фонда НБУ.
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УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

В поиске лучшего
инвестиционного решения
2020 стал также годом рекордного снижения ставок доходностей вкладов.
Впервые за историю Украины средняя
ставка по депозитам для физических лиц
на 12 месяцев опустилась ниже 10% – с
15,2% до 8,7%.
Такая тенденция еще плохо укладывается в головах многих вкладчиков не только
НПФ, но и банков. В поиске новых инвестиционных решений банки обратили внимание на такие альтернативные инструменты как ОВГЗ, имеющие преимущества
не только в доходности, но и налогообложении. Размеры вложений физических
лиц за первую половину 2021 года выросли на 64%, превысив отметку 18 млрд. грн.

Важным показателем деятельности НПФ
является доходность за период год и больше, так как краткосрочные результаты малодоказательны. Многие фонды используют высокие результаты за отдельный
период, месяц или три, пересчитывая в
высокие показатели за год, при этом забывая показать свои не самые лучшие периоды деятельности, и, таким образом,
нередко вводят в заблуждение клиентов.

Лидеры рынка
Среди ТОП фондов лидирующие позиции практически не изменились (см. график 1). Верхние строчки доходности открытых фондов с активами более 20 млн.
грн. за последние 10 лет стабильно занимают НПФ «Династия», «ОТП Пенсия»,
«Приват», «Эмерит-Украина».
Большинство фондов продемонстрировали весьма неплохие показатели по
доходности, при этом результаты деятельности некоторых существенно отли-

чались от средних по различным причинам. Например, валютные стратегии НПФ,
в числе которых «ВСЕ» и «Фрифлайт», оказались в числе лидеров по доходности в
связи с ростом курса доллара. К сожалению, не порадовала участников НПФ
«Ника», чьи активы уценились более чем
на 50%. В итоге - регулятор ввёл санкции
против фонда, запретив ему подписывать
новые пенсионные контракты с участниками. Несмотря на критику деятельности
пенсионных фондов, практически все с
успехом обгоняют инфляцию на протяжении последних нескольких лет.
Некоторые участники рынка подвергают критике невысокую доходность пенсионных фондов. При этом забывая про
их основную задачу – сохранить покупательскую способность сбережений,
предполагающую консервативную стратегию инвестирования и жесткую диверсификацию. НПФ не могут вкладывать
больше 5% в ценные бумаги одного эмитента, а значит, таких инструментов в
портфеле фонда должно быть не менее
20! Например, ставки по депозитам на 12

месяцев в гривне находятся в диапазоне от 4 до 11% годовых. При этом, выбирая депозит на год в надежном банке по
ставке 4%, никто не станет называть такой
банк плохим.

Накопительной системе быть?
На последнем заседании Комитета социальной политики Верховной Рады, посвященном
запуску
накопительного
уровня, многие депутаты подвергли сомнению возможность работы накопительной пенсионной системы. Такое решение
они объясняли отсутствием фондового
рынка и плохой работой НПФ, при этом
не имея ни малейшего представления ни
о самом фондовом рынке, ни о том, как
работают пенсионные фонды.
Такая позиция привела к ожидаемым
результатам – комитет не поддержал
Законопроект № 2683. Одним из важных
элементов запуска накопительного уровня является повышение уровня финансовой грамотности. Согласно исследованию проекта USAID «Трансформация
финансового сектора», каждый второй

украинец не понимает смысла сложного процента, что является основой долгосрочных накоплений, а половина и вовсе ничего не знает о пенсионных фондах
как основном инструменте для пенсионных накоплений в мире.
Накопительная система создает отличные возможности для всех участников
финансового рынка: компаний по управлению активами, пенсионных фондов,
страховщиков и банков. Однако большинство из них уже потеряло интерес
к участию во втором уровне, учитывая
отсутствие дальнейшей перспективы.
Это создало парадоксальную ситуацию:
те, кто прежде всего должны быть заинтересованы в реформировании пенсионной системы в Украине, перестали
инициировать необходимые изменения.
Основная надежда на Министерство социальной политики, которое в первую
очередь должно быть заинтересовано в
необходимых изменениях, и наших депутатах, обещавших своим избирателям
пенсионную реформу.

WWW.INSCLUB.INFO
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Основні показники діяльності страхових компаній (у розрізі установ) скорочено
за I півріччя 2021 року1
№
з/п

Назва установи

1

Активи

Власний
капітал

Зобов'язання

Страхові
резерви

Чисті зароблені страхові
премії

Премії
підписані

(тис. грн)

"Премії,
передані у
перестрахування"

Страхові
виплати та
страхові
відшкодування

Витрати на
оплату праці

Фінансовий
результат до
оподаткування (прибуток)

Витрати з
податку на
прибуток

Чистий
фінансовий
результат
(прибуток)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

1

АТ "СК "АРКС"

3 390 024,3

1 080 954,8

2 309 069,4

1 789 082,6

1 319 262,4

1 583 814,9

84 849,3

602 856,7

122 511,5

189 257,7

65 639,0

123 618,7

2

ПрАТ "СК "УНІКА"

2 812 442,0

802 261,0

2 010 181,0

1 313 496,0

1 181 469,0

1 492 601,0

277 443,0

670 456,0

122 586,0

133 651,0

75 646,0

58 005,0

3

АТ "СГ "ТАС"(приватне)

2 597 638,8

726 197,7

1 871 441,2

1 746 366,4

1 011 495,8

1 152 643,9

86 543,9

553 734,2

71 451,3

67 281,0

36 790,4

30 490,6

4

ПАТ "СК "УСГ"

4 016 066,9

551 261,0

3 464 805,9

3 120 882,2

680 187,9

1 072 914,2

432 302,8

1 250 539,3

91 303,5

30 427,3

34 772,1

0,0

5

ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

1 827 470,0

430 728,0

1 396 742,0

1 163 515,0

834 971,0

1 009 901,0

67 593,0

382 254,0

48 909,0

68 045,0

37 671,0

30 374,0

6

АТ "СК "ІНГО"

2 377 321,7

732 952,2

1 644 369,5

1 319 099,2

697 024,8

966 099,9

242 803,9

438 824,1

63 576,5

88 974,4

38 996,4

49 978,0

7

ПАТ МЕТЛАЙФ

4 255 430,0

239 120,0

4 016 310,0

3 753 712,0

938 101,0

954 406,0

16 305,0

135 812,0

26 318,0

108 109,0

27 620,0

80 489,0

8

ПрАТ СК "ПЗУ Україна"

2 676 011,4

884 796,2

1 791 215,3

1 459 524,2

437 155,6

769 716,6

299 730,8

255 715,1

89 485,5

71 229,3

29 922,2

41 307,1

9

ПрАТ "СК "ВУСО"

838 211,0

470 055,0

368 156,0

319 695,3

665 830,0

764 757,0

102 304,0

281 156,3

27 153,0

91 521,0

38 573,0

52 947,6

10

ПрАТ "СК "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ"

787 767,0

310 255,0

477 512,0

390 408,5

625 989,2

676 118,3

4 644,8

193 218,2

64 959,5

25 965,0

21 329,0

4 636,0

11

ПрАТ "СК "ПРОВІДНА"

897 722,0

334 269,0

563 453,0

500 654,5

521 410,8

645 959,2

3 325,8

280 068,6

57 933,0

61 560,0

19 375,0

42 185,5

3

12

ПрАТ "УАСК АСКА"

13

ПРАТ “СК “Універсальна”

14

ПАТ "HACK "ОРАНТА"

15

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП"

16

ПрАТ "СК "Страховий
Будинок"

498 756,3

212 011,1

286 745,2

205 155,6

148 483,2

614 418,1

492 046,8

126 080,5

20 550,3

22 452,6

18 054,7

4 397,9

1 294 258,0

372 292,0

921 966,0

707 887,4

457 072,0

598 099,0

133 295,2

182 398,1

48 160,0

34 916,0

17 992,0

16 924,0

965 925,1

276 061,5

689 863,6

631 638,8

477 208,9

537 823,0

34 268,3

213 199,9

98 733,2

4 050,9

15 589,1

0,0

1 383 931,2

342 563,2

1 041 368,0

743 861,1

331 338,7

496 105,8

122 640,5

193 311,8

50 148,6

64 854,5

15 883,3

48 971,2

321 132,8

280 090,0

41 042,8

37 516,9

464 651,2

483 036,5

50,7

217 996,6

231,5

4 018,6

3 525,4

493,2

17

ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"

1 601 468,0

1 454 942,0

146 526,0

125 518,0

144 580,0

422 556,0

280 869,0

14 657,0

1 762,0

27 547,0

12 850,0

14 697,0

18

ПрАТ “УПСК”

672 545,0

210 043,2

462 501,8

377 691,2

369 902,3

386 222,7

34 719,9

168 797,1

30 666,3

13 674,5

11 551,5

2 123,0
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ТДВ СК "КРЕДО"

620 811,8

410 266,6

210 545,2

231 877,9

229 636,2

370 467,5

125 495,7

111 209,6

4 487,9

651,8

11 685,0

0,0

20

ПАТ СК ТАС

3 414 999,0

224 489,0

3 190 510,0

3 032 509,8

351 798,0

359 957,7

8 159,7

76 985,9

25 972,7

17 428,0

7 320,5

10 107,5

21

ПрАТ "СК "ФІНЕКС"

150 064,0

139 986,6

10 077,4

8 641,4

381 176,4

328 641,8

72,5

244 067,0

256,7

456,2

303,2

153,0

22

ТДВ "СК "ГАРДІАН"

386 217,7

123 470,6

262 747,1

231 694,6

252 520,2

328 057,3

37 389,2

68 362,1

8 385,2

13 537,0

10 435,2

3 101,8

23

АТ СК "БУСІН"

704 518,4

142 417,1

562 101,3

329 146,7

46 428,0

318 631,0

278 424,2

2 192,5

5 013,0

14 321,9

11 296,8

3 025,1

24

ПрАТ "СК "Євроінс Україна"

603 847,8

133 734,7

470 113,1

338 502,1

170 098,8

317 310,2

77 014,4

91 017,6

26 428,8

13 024,5

8 549,8

4 474,7

25

АТ "СК "Країна"

323 075,0

150 154,0

172 921,0

148 493,0

300 107,0

312 012,0

7 538,0

181 127,0

17 172,0

6 018,0

5 471,0

547,0

26

ПрАТ СК "ПЗУ Україна
страхування життя"

1 560 255,0

396 897,0

1 163 358,0

1 082 062,0

294 891,0

298 890,0

3 999,0

23 544,0

12 373,0

47 948,0

16 325,0

31 623,0

27

ТДВ "ЕКСПРЕС
СТРАХУВАННЯ"

494 719,4

169 161,9

325 557,5

294 788,5

251 384,6

296 474,3

213,7

109 496,8

6 301,1

24 048,3

11 656,1

12 392,2

28

ПрАТ "СК "Перша"

779 839,0

140 043,0

639 796,0

593 475,6

200 460,0

285 624,0

69 930,0

114 622,8

12 856,0

21 551,0

10 190,0

11 360,8

29

ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВІС"

545 908,4

463 816,7

82 091,7

73 801,8

189 924,6

279 159,8

66 268,4

11 936,5

1 041,4

6 790,5

3 370,4

3 420,1

30

ПрАТ "Європейський
страховий альянс"

228 975,0

92 716,0

136 259,0

132 858,0

122 738,0

271 362,0

143 426,0

59 288,0

6 628,0

18 121,0

9 959,0

8 162,0

31

ПРАТ "СК "Київська Русь"

119 588,3

61 690,0

57 898,3

41 090,0

11 677,0

269 358,0

257 577,5

455,0

981,0

9 023,0

6 804,0

2 218,6

32

ПрАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ"

1 438 084,0

438 130,0

999 954,0

899 086,0

252 290,0

252 750,0

460,0

20 783,0

22 523,0

23 604,0

8 087,0

15 517,0

33

ПрАТ "СК "Колоннейд
Україна"

517 281,0

193 189,3

324 091,8

253 672,8

162 476,5

227 323,1

16 682,6

66 970,3

10 691,1

12 090,0

7 252,2

4 837,8

34

ТДВ "СТ "МЕГАПОЛІС"

242 180,6

175 983,3

66 197,3

31 236,4

216 120,2

214 921,9

1 680,4

17 427,7

5 355,5

28 268,0

10 141,1

18 126,9

35

ТДВ "СК "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ"

104 485,5

76 455,1

28 030,3

25 456,1

194 943,3

208 455,0

0,0

69 830,1

224,9

3 270,0

3 049,0

221,0

36

ПАТ ГРАВЕ УКРАЇНА СЖ

3 484 544,3

308 956,3

3 175 588,0

3 095 492,0

167 156,8

197 237,0

30 080,2

58 442,5

6 783,1

38 007,6

6 663,5

31 344,1

37

ТДВ "СК "ВІП-КАПІТАЛ"

191 015,0

164 625,0

26 390,0

12 785,0

156 726,0

181 302,0

12 640,0

9,0

135,0

148 637,0

0,0

148 637,0

38

ПрАТ "УАСК АСКА - ЖИТТЯ"

193 583,0

80 868,0

112 715,0

107 004,0

179 806,0

179 965,0

159,0

7 703,0

7 079,0

344,0

5 052,0

0,0

39

ПрАТ "ЄТС"

240 633,0

109 520,0

131 113,0

108 166,0

143 803,0

179 937,0

4 556,0

44 496,0

10 649,0

42 359,0

12 051,0

30 308,0

40

ТДВ "Альянс Україна"

451 879,1

98 317,7

353 561,4

304 447,9

60 802,0

167 265,8

105 449,5

90 144,4

10 085,1

16 674,8

5 809,9

10 864,9

41

Страхова компанія "Еталон"

275 303,0

110 645,0

164 658,0

135 335,0

119 194,0

166 248,0

27 000,0

35 827,0

5 679,0

22 498,0

4 982,0

17 516,0

42

ТДВ СК АРКС ЛАЙФ

177 019,0

97 660,0

79 359,0

60 787,0

159 104,0

159 104,0

0,0

25 116,0

6 258,0

20 613,0

6 719,0

13 894,0

43

АТ "ПРОСТО-страхування"

498 305,0

253 243,0

245 062,0

209 906,0

126 315,0

148 788,0

8 946,0

59 319,0

20 461,0

5 477,0

3 849,0

1 628,0

44

ТДВ "СК" ВіДі-Страхування"

190 085,9

54 941,8

135 144,1

118 101,5

133 050,5

145 965,8

102,7

56 570,6

15 291,4

17 524,7

6 766,9

10 757,8

45

ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай."

429 258,7

132 701,9

296 556,8

156 186,0

114 794,0

143 166,3

20 997,9

97 085,8

13 819,5

0,0

4 244,1

0,0

46

ТДВ СК "Альфа-Гарант"

234 351,0

75 195,0

159 156,0

155 018,0

110 790,8

139 010,0

14 682,2

58 678,0

4 049,0

3 639,0

4 086,0

0,0

47

ТДВ “СГ “ОБЕРІГ”"

208 437,2

76 552,4

131 884,8

127 444,0

104 283,6

127 721,2

8 933,2

61 923,5

2 580,5

1 755,7

3 756,3

0,0

48

ПрАТ "СК"НАДІЙНА"

58 815,0

50 154,0

8 661,0

3 253,6

10 333,0

123 120,0

113 137,0

371,2

1 786,0

7 156,0

4 170,0

2 985,7

49

ТДВ СК "НГС"

125 257,6

71 065,8

54 191,9

17 915,4

94 905,1

118 188,7

17 765,7

50 499,1

17 220,8

3 761,6

3 621,2

140,4

50

СК "БРОКБІЗНЕС"

231 082,2

91 608,6

139 473,7

120 509,9

104 264,2

116 119,4

5 564,9

44 229,3

8 211,4

4 984,3

3 439,5

1 544,8

51

ПрАТ "УТСК"

298 822,1

159 350,8

139 471,3

140 334,3

75 917,3

114 115,0

28 756,8

31 412,9

3 928,4

2 789,6

2 730,1

59,5

52

ПрАТ СК "Теком"

405 819,5

232 195,4

173 624,1

89 417,3

92 988,0

108 330,2

6 407,4

18 080,3

8 646,8

69 456,6

14 603,6

54 852,9
135,0

53

ТДВ "СК "АРСЕНАЛ ЛАЙФ"

316 216,3

249 839,4

66 377,0

64 917,5

100 076,6

100 076,6

0,0

100,6

696,3

869,6

734,6

54

ТДВ "СК "ЕКТА"

155 311,0

85 574,0

69 737,0

64 468,0

74 401,0

93 998,0

0,0

8 776,0

604,0

0,0

3 228,0

0,0

55

ПрАТ "СК "УНІПОЛІС"

75 471,1

38 637,7

36 833,4

14 018,4

77 861,8

93 555,2

6 157,7

2 403,2

419,1

638,5

587,1

51,3

56

ТДВ "СК "Мотор-Гарант"

340 163,4

235 141,5

105 021,9

77 403,5

50 803,1

88 889,8

24 760,2

16 263,8

9 917,2

0,0

2 391,9

0,0

57

ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ"

1 015 804,0

985 993,0

29 811,0

7 929,0

82 541,0

85 357,0

29 260,0

7 867,0

15 162,0

84 223,0

17 307,0

66 916,0

58

ПрАТ "СК "Український
страховий стандарт"

143 880,5

55 587,3

88 293,2

48 265,6

61 952,8

85 121,2

2 998,3

5 643,9

1 456,6

16 975,8

5 339,7

11 636,1

59

ПрАТ "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ"

280 443,7

62 534,1

217 909,7

206 305,0

80 265,1

80 265,1

0,0

5 099,0

1 732,5

577,3

337,7

239,7

60

ТДВ "СК "КАСТОДІ"

96 081,0

87 061,0

9 020,0

9 000,0

65 554,0

77 070,0

7 581,0

0,0

153,0

23 578,0

620,0

22 958,0

61

ПрАТ "СК "КРОНА"

91 825,0

54 202,0

37 623,0

21 749,0

48 960,0

74 302,0

23 915,0

22 630,0

1 766,0

2 625,0

2 580,0

45,0

79 649,6

39 771,0

39 878,6

36 976,0

47 984,3

68 212,4

18 742,1

350,3

613,4

2 388,1

2 050,7

337,4

62

АТ "СК "Авангард"

63

ПрАТ "СК "УЛЬТРА"

68 923,4

50 496,5

18 426,9

13 290,2

20 505,7

67 145,4

43 844,6

4 294,1

676,3

5 272,7

1 053,9

4 218,8

64

ПрАТ "СК"ІНТО"

131 890,0

81 313,0

50 577,0

37 440,0

61 409,0

65 856,0

0,0

44 031,0

3 926,0

4 070,0

783,0

3 287,0

65

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"

153 999,0

61 139,0

92 860,0

69 476,1

59 224,7

65 615,0

3 574,3

37 954,8

10 708,0

0,0

1 968,5

0,0

66

АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ»

279 123,0

184 633,4

94 489,6

92 159,6

47 749,6

61 566,2

1 426,3

29 079,6

2 760,2

0,0

2 014,7

0,0

67

ПрАТ СК "ІНТЕР-ПОЛІС"

92 461,0

46 495,0

45 966,0

46 022,0

47 199,0

60 409,0

1 051,0

22 295,0

6 761,0

0,0

1 814,0

0,0

68

АСК "ОМЕГА"

571 046,5

493 749,2

77 297,3

71 046,4

48 249,2

59 167,3

9 272,3

21 523,6

7 750,8

2 789,4

1 958,7

830,6

69

ПрАТ "СК АСКО ДС"

125 876,0

54 198,0

71 678,0

64 382,0

66 519,0

57 944,0

3 318,0

35 857,0

11 337,0

2 155,0

1 738,0

417,0

70

АТ "СГ "Ю.БІ.АЙ-КООП"

141 347,2

53 633,1

87 714,1

74 844,5

59 641,1

57 899,0

8 024,9

11 905,4

5 276,9

0,0

1 724,7

0,0

71

ПрАТ "СК "САЛАМАНДРА"

156 542,5

99 596,3

56 946,2

25 899,2

58 431,0

56 669,6

2 274,3

28 604,3

641,4

1 833,2

1 748,6

84,6

72

ПрАТ "СК "Український
фінансовий альянс",

117 595,1

37 388,4

80 206,7

19 744,7

34 366,0

51 812,9

0,0

714,0

146,2

673,2

594,2

79,0

73

ТДВ "СК "ЕКСПО
СТРАХУВАННЯ"

129 244,5

55 971,1

73 273,4

40 149,0

15 042,3

50 404,5

30 077,3

1 456,4

860,8

11 221,0

474,2

10 746,8

74

ТДВ «СК «ГЛІ»

88 409,0

47 643,0

40 766,0

36 626,0

48 879,0

48 959,0

80,0

111,0

597,0

1 962,0

193,0

1 769,0

75

ТДВ "СК "ДОБРОБУТ ТА
ЗАХИСТ"

101 254,6

97 377,8

3 876,8

1 930,0

48 757,3

47 896,9

458,4

471,0

310,0

16 598,2

1 084,2

15 514,1

76

ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

50 502,0

35 575,0

14 927,0

12 025,0

30 454,0

45 728,0

9 701,0

16 252,0

2 253,0

1 199,0

694,0

505,0

77

ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ"

62 527,1

46 947,3

15 579,8

3 183,6

20 083,9

37 956,7

19 632,1

5 675,1

447,7

1 194,0

1 138,0

55,9

78

ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

588 159,9

104 270,5

483 889,4

472 874,7

34 731,3

34 996,4

265,1

9 633,0

2 284,1

12 966,9

2 395,6

10 571,3

79

ТДВ "СК "КВОРУМ"

54 846,9

47 180,6

7 666,3

5 201,5

22 911,1

34 960,7

11 533,7

5 412,1

1 959,4

9 984,0

0,0

9 984,0

80

ПрАТ "СК "Раритет"

70 568,3

56 539,3

14 029,1

11 868,0

25 075,9

34 214,1

9 728,7

9 695,0

3 160,7

7 063,5

1 515,4

5 548,2

81

ПрАТ "СК "Оранта-Січ"

77 646,0

40 199,0

37 447,0

34 429,6

28 153,0

29 740,0

1 585,0

11 468,5

9 393,0

0,0

758,0

0,0

1

3

82

ПрАТ "СК "КАРДІФ"

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

178 765,4

83 050,7

95 714,7

79 850,2

29 370,9

29 498,5

917,6

2 200,6

6 187,1

0,0

1 303,9

0,0

83

АТ (приватне) "СК "РІДНА"

58 298,5

35 662,2

22 636,3

20 496,3

13 038,5

28 222,9

2 450,2

7 447,0

596,0

4 516,4

838,8

3 677,6

84

ПрАТ "СК "Ван Клік"

100 748,1

63 059,2

37 688,9

15 313,1

26 490,2

27 982,9

2 526,3

9 042,9

579,8

891,7

828,9

62,8

85

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС"

51 189,0

42 286,0

8 903,0

7 429,0

22 917,0

27 662,0

3 248,0

14 569,0

1 936,0

756,0

531,0

0,0

86

ПрАТ "ІНСК"

132 946,3

113 357,5

19 588,8

18 313,9

6 147,2

26 924,6

17 055,0

426,1

910,4

476,7

0,0

377,1
0,0

87

ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»

85 896,0

66 146,6

19 749,4

17 465,8

10 905,2

26 507,8

16 008,5

3 705,4

1 934,6

0,0

0,0

88

ПрАТ "СК "КД Життя"

337 683,0

56 093,0

281 590,0

273 280,0

25 896,0

26 248,0

352,0

3 247,0

3 013,0

0,0

546,0

0,0

89

ПрАТ "СК "ІНТЕР-ПЛЮС"

65 273,0

43 113,0

22 160,0

17 455,0

22 698,0

26 051,0

2 574,0

2 305,0

1 189,0

32 804,0

742,0

32 062,0

90

ПРАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"

44 342,6

7 477,7

36 864,9

0,0

24 415,3

25 264,9

668,1

0,0

1 084,9

2 205,9

711,5

0,0

91

ПрАТ "СК "Каштан"

517 245,9

487 205,4

30 040,5

61 885,3

9 798,5

25 219,0

12 463,2

14 500,0

925,8

658,0

698,0

0,0

92

ПрАТ "Українська аграрнострахова компанія"

69 551,5

44 425,0

25 126,5

21 902,3

6 190,0

25 030,4

18 669,6

2 539,5

1 869,3

0,0

750,9

0,0

93

ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ"

71 972,0

49 608,0

22 364,0

17 060,0

17 303,0

23 909,0

7 037,0

10 602,9

2 174,0

885,0

687,0

198,0

94

ПрАТ "СК "Трансмагістраль"

54 306,6

38 681,9

15 624,6

13 924,8

10 171,6

22 845,5

291,1

3 633,5

1 271,1

4 579,4

685,3

3 894,1

95

АТ "УОСК"

70 440,0

56 202,0

14 238,0

11 193,0

9 591,0

22 545,0

8 440,0

838,0

570,0

8 725,0

676,0

8 049,0

96

ПрАТ СК "ВЕЛЕС"

55 260,0

47 617,0

7 643,0

6 500,0

19 438,0

21 969,0

184,0

3 517,0

233,0

4 000,0

720,0

3 280,0

97

ТДВ "СК "ГЕШТАЛЬТ ГРУП"

46 379,7

39 122,8

7 257,0

4 012,8

9 729,3

21 293,3

8 355,9

1 352,9

318,3

5 121,8

0,0

5 121,8

98

ПрАТ "СК "Місто"

105 204,0

89 204,0

16 000,0

13 292,0

19 862,0

20 358,0

589,0

4 389,0

3 484,0

5 778,0

0,0

5 778,0

99

ТДВ "СТ "АВЕСТА
СТРАХУВАННЯ"

131 987,3

115 366,9

16 620,4

14 817,4

10 145,5

18 306,5

10 940,0

202,7

483,4

0,0

19,2

0,0

100

ПрАТ "Велта"

63 026,0

49 302,0

13 724,0

14 488,0

10 059,0

17 940,0

8 199,0

0,0

1 145,0

2 396,0

871,0

1 525,0

101

ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР"

52 018,0

33 285,9

18 732,1

14 994,3

14 742,6

17 888,6

3 453,0

7 355,8

892,7

722,6

553,5

169,2

102

ПрАТ "ХМСК"

75 308,2

52 023,5

23 284,7

20 901,4

16 187,8

17 549,0

0,0

2 931,1

1 821,9

1 848,1

526,5

1 321,6

103

ПрАТ "СК "ЮНІВЕС"

82 370,0

64 688,9

17 681,1

16 762,1

11 045,5

15 575,1

297,0

4 750,0

818,0

1 519,0

467,0

1 052,0

104

ПрАТ "СТ "ГАРАНТІЯ"

69 501,1

44 362,3

25 138,8

22 327,6

14 595,3

15 507,9

10,8

5 272,5

2 339,4

1 710,2

734,0

976,2

105

ПрАТ "СК "Сузір'я"

67 545,8

55 540,8

12 004,9

9 027,5

5 028,9

14 254,9

8 973,1

7,7

516,8

1 408,1

681,0

727,0

106

ТДВ "СК "СПЕЙР"

74 613,2

56 923,6

17 689,6

5 621,5

9 612,8

13 240,3

262,4

408,3

787,9

0,0

560,8

0,0

107

ТДВ "СК "Гарант і Я"

62 029,0

47 339,0

14 690,0

13 953,0

10 762,0

12 052,0

1 432,0

5 006,0

851,0

240,0

405,0

0,0

108

ПрАТ АСК „СКАРБНИЦЯ”

84 038,0

67 318,0

16 720,0

16 353,0

10 604,0

10 938,2

509,2

3 361,0

1 461,0

0,0

327,0

0,0

109

ТДВ СК "СХІД-ЗАХІД"

49 046,0

40 393,0

8 653,0

7 406,0

4 492,5

9 886,2

2 435,9

3 585,6

501,2

1 939,4

0,0

1 939,4

110

ПрАТ СК "АРСЕНАЛ"

75 833,0

63 830,9

12 002,1

10 238,8

7 194,8

9 688,6

1 980,0

255,8

1 515,9

5 686,3

1 260,7

4 425,6

111

ТДВ "СК "АСКОР"

15 634,0

7 280,0

8 354,0

1 654,0

9 469,3

9 563,0

0,0

0,0

78,0

0,0

300,8

0,0

112

"Одеська регіональна
страхова компанія"

100 575,1

75 728,6

24 846,5

23 656,4

7 585,8

8 578,8

96,4

770,3

257,7

12 850,6

0,0

12 850,6

113

ПрАТ "Українська страхова
компанія"

27 516,0

19 442,4

8 073,6

5 170,5

4 476,0

8 332,1

0,0

7 953,2

532,4

0,0

250,0

0,0

114

ТДВ "СК"ВАРТО"

38 109,0

33 085,7

5 023,3

1 794,5

8 637,2

8 243,7

0,0

3 704,6

338,7

121,3

247,3

0,0

115

ПрАТ “СК "АМАЛЬТЕЯ”

43 286,0

31 999,0

11 287,0

5 426,4

809,0

7 682,0

6 451,0

316,0

393,0

0,0

230,0

0,0

116

"Фідель СК"

61 139,8

57 466,3

3 673,5

1 849,1

3 282,5

7 612,2

4 293,7

166,7

405,3

1 657,5

527,9

1 129,6

117

ТДВ "ЄВРОПЕЙСЬКА
СТРАХОВА ГРУПА"

66 626,0

60 357,0

6 269,0

5 981,4

4 819,0

7 578,0

2 807,0

86,1

329,0

1 688,0

0,0

1 687,7
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ПрАТ "СК "АЗІНКО"

64 907,3

52 392,0

12 515,3

5 569,0

3 881,5

6 723,3

3 633,7

33,7

1 602,9

5 680,1

1 198,7

4 481,4
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ТДВ "СК "ЄВРОПОЛІС"

52 226,0

44 637,0

7 589,0

1 370,0

9 342,0

6 469,0

0,0

4 739,0

80,0

690,0

283,0

407,0
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ПрАТ СК "Енергорезерв"

123 883,0

118 690,0

5 193,0

3 930,0

4 451,0

6 013,0

1 500,0

2 107,0

705,0

82,0

0,0

82,0
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ТДВ "СК "БЕНЄФІТ"

37 017,2

34 953,2

2 064,0

1 511,2

4 528,7

5 650,5

0,0

1 653,9

517,3

874,6

169,5

705,1
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АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

36 124,3

34 812,4

1 311,8

911,7

5 597,0

5 597,0

0,0

2 466,9

1 640,8

0,0

0,0

0,0
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ПрАТ "СК "Залізничні шляхи"

56 650,0

40 123,0

16 527,0

7 057,5

7 105,0

5 474,0

846,0

2 927,0

531,0

378,0

204,0

174,5
1 423,1
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ПрАТ "СК "Фенікс"

62 057,3

57 638,0

4 419,3

3 011,3

2 746,7

5 033,8

2 242,7

417,7

669,0

1 423,1

0,0

125

ПРАТ «УВСК»

70 802,7

44 015,5

26 787,2

16 115,3

3 997,0

4 774,3

1 593,9

411,7

1 537,9

0,0

233,2

0,0
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ТДВ "СК "КРОК"

34 618,0

32 148,0

2 470,0

2 457,0

4 721,0

4 201,0

0,0

0,0

74,0

10,0

0,0

10,0
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ПрАТ "СГУ"

55 680,0

37 761,0

17 919,0

16 679,0

1 992,0

4 073,0

1 844,0

74,0

1 513,0

0,0

121,0

0,0
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АСК "Дністер"

86 981,8

82 215,5

4 766,3

3 730,7

3 435,1

3 989,5

436,3

1 631,8

1 100,9

0,0

0,0

0,0
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ПрАТ СК "Грандвіс"

38 778,0

32 688,0

6 090,0

4 538,8

2 936,0

3 989,0

794,0

884,9

1 774,0

0,0

85,0

0,0
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ПрАТ СК "Сан Лайф"

45 720,9

43 236,0

2 484,9

2 297,1

2 903,7

3 883,9

26,9

1 318,1

319,5

1 462,5

116,5

1 346,0
188,9

131

ПРАТ СК «АРМА»

114 360,8

105 984,8

8 376,0

7 171,2

2 653,3

3 817,7

1 580,1

518,9

331,2

253,6

64,7
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ПрАТ "СК "САТІС"

48 523,7

44 905,8

3 617,9

1 283,8

3 088,1

3 707,5

88,4

518,5

547,4

0,0

18,1

0,0
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СК "ОСТРА"

26 584,6

24 579,0

2 005,6

1 735,4

1 134,8

3 620,7

2 383,8

89,1

279,1

137,2

56,2

81,0
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АТ СК "Форміка"

44 141,0

41 536,0

2 605,0

2 209,0

3 082,0

3 337,0

199,0

434,0

400,0

1 808,0

117,0

1 691,0
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Страхова компанія
"Соверен"

40 237,0

36 977,0

3 260,0

2 528,4

2 789,0

3 227,0

560,0

1 646,1

1 052,0

0,0

0,0

0,0
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ПАТ "СК "КИЙ АВІА ГАРАНТ"

30 209,0

26 321,4

3 887,6

2 584,9

2 445,3

2 889,0

63,4

34,6

1 002,2

-411,2

86,7

0,0
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ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

41 447,0

38 785,0

2 662,0

2 458,0

2 778,0

2 792,0

831,0

781,0

297,0

313,0

83,0

230,0
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ТДВ "СК "АМДжи-Іншуренс"

45 316,2

43 304,7

2 011,5

1 347,5

1 462,6

2 642,4

1 004,6

839,8

0,0

0,0

0,0

0,0
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ТДВ "Страхова компанія
"Гамайун"

42 867,0

41 980,0

887,0

548,0

3 018,0

2 592,0

37,0

0,0

236,0

1 691,0

38,0

1 653,0
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ПрАТ "ПТ "Європоліс"

64 730,9

61 177,2

3 553,8

1 563,1

1 654,0

2 320,1

2,1

374,2

180,4

7 846,9

30,3

7 816,6
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ПрАТ "СК "МИР"

104 335,2

102 527,4

1 807,8

826,4

1 636,3

2 079,3

152,6

365,9

270,0

60,2

57,0

3,2
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ПРАТ "СК "ПОЛІС-ЦЕНТР"

93 620,0

91 922,0

1 698,0

1 395,3

3 170,0

2 017,0

0,0

0,0

671,0

4 069,0

0,0

4 069,0
498,3
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ТДВ "СК "СОЮЗ-ДНІПРО"

20 120,4

18 443,2

1 677,2

1 256,3

1 712,1

1 950,3

33,0

122,5

616,5

556,3

58,0
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ПрАТ "УПСК"

78 858,0

77 282,0

1 576,0

1 439,3

941,0

1 783,0

655,0

0,0

206,0

0,0

0,0

0,0
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ПРАТ "ПРОМСТРАХ"

50 483,3

49 105,2

1 378,1

1 290,1

1 598,7

1 560,2

411,2

57,2

399,1

378,0

0,0

378,0
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ТДВ "СК "ЛІДЕР"

34 584,3

33 570,4

1 013,9

905,6

954,9

1 445,9

449,4

616,8

100,1

0,0

0,0

0,0
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ТДВ "СК "ГАРАНТФАРМАМЕД"

34 004,0

32 511,0

1 493,0

971,8

1 270,0

1 437,0

181,0

9,9

560,0

689,0

0,0

689,4
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АТ «СК «ПОІНТ»

37 625,0

32 694,9

4 930,2

853,4

515,5

1 383,9

95,3

5,0

828,3

926,0

41,5

884,4
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ТДВ "СК "НАДІЯ"

65 782,0

64 492,0

1 290,0

819,2

1 071,0

1 248,0

556,0

1 525,6

293,0

0,0

0,0

0,0

150

ПрАТ "Страхова компанія
"Ліберті"

494 034,6

493 105,2

929,4

557,2

1 013,1

1 244,8

45,6

32,7

330,3

6 803,3

37,3

0,0
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ТДВ "СК "ПРОФЕСІЙНЕ
СТРАХУВАННЯ"

32 023,2

30 960,1

1 063,0

413,6

1 130,4

861,0

19,5

321,3

269,5

298,8

25,9

272,8

152

ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТІЯ"

46 102,0

44 475,4

1 626,6

429,8

632,7

847,6

125,0

26,9

697,9

24,0

0,0

23,9
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ТДВ "СК "АСТРАМЕД"

67 127,0

65 413,1

1 713,9

874,4

356,8

800,6

0,0

0,0

236,4

0,0

0,0

0,0
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ПРАТ "ДЖЕРЕЛО
СТРАХУВАННЯ"

112 533,0

110 823,2

1 709,8

502,3

1 075,6

753,4

0,0

0,0

157,9

120,2

0,0

120,2
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АТ "СК "ІНГО ЖИТТЯ"

89 270,5

47 062,9

42 207,5

12 736,0

433,7

631,3

197,6

6 179,0

807,0

458,1

115,1

343,0
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ПрАТ "СФГ "Глєбов і
партнери"

13 768,6

13 209,1

559,5

28,5

131,4

102,2

0,0

0,0

99,0

0,0

0,0

0,0
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ТзДВ "СК "УНІК"

36 556,9

35 657,3

899,5

10,5

63,6

34,6

0,2

0,0

94,8

4 619,7

1,0

4 618,8
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ТДВ СК "ІНТЕХ"

44 345,6

44 266,4

79,2

5,1

10,6

6,7

0,0

0,0

139,4

1 128,9

0,0

1 128,9
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АСТ "АСТРО-ДНІПРО"

30 859,3

29 959,8

899,5

317,8

0,0

0,0

0,0

38,0

192,1

895,2

0,0

895,2
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АТ " СК "НАДІЯ"

25 286,0

22 639,0

2 647,0

873,0

0,0

0,0

0,0

268,0

73,0

0,0

0,0

0,0
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ПрАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

34 103,1

34 020,1

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,3

495,5

0,0

495,5
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ПРАТ "СК "ВОНА"

42 204,0

42 020,0

184,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ПрАТ "СК "Глобаліс Іншуренс
Солюшенс"

137 999,7

136 644,3

1 355,4

21,4

6,3

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

164

ПрАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТЖИТТЯ"

45 452,2

45 201,4

250,8

115,9

0,0

0,0

0,0

0,0

83,2

0,0

0,0

0,0
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ТДВ "СК "СПІЧ"

24 634,0

24 195,0

439,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 184,0

0,0

0,0

0,0
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ПрАТ "СК "ГАММА"

40 721,2

40 714,7

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Примітка

Дані поширюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (зі змінами).
У таблиці в колонках 4 - 6 зазначаються дані про залишки коштів за станом на кінець звітного періоду, у колонках 7 - 17 - дані за звітний період.
Показники сформовані 06.08.2021 за даними файлів звітності FR0, IR2, IR73, що надані до Національного банку України.

BALT ASSISTANCE UKRAINE
Мальдівських островах. Здебільшого вони були пов'язані з різного
роду травмами, загостреннями хронічних захворювань, стоматологією, проблемами з серцево-судинною системою та виявленням
вірусних інфекцій, в тому числі СOVID-19.
Однак, ситуацію з туристичною активністю в цих регіонах складно
було назвати стабільною, і на їх фоні впевненим лідером був Єгипет. У
контакт-центрі «Балт Ассистанс Україна» ще до початку літнього сезону було зафіксовано понад 5000 звернень з цієї країни. Вже другий
рік Єгипет вирізняється великою кількістю випадків гастроентериту:
майже третина звернень застрахованих з Хургади або Шарм-ельШейха пов'язана з цією та іншими гострими кишковими інфекціями. Відпочиваючі також зверталися з травмами, проявом алергічних
реакцій, гіпертонією і такими хворобами, як кон'юнктивіт, фарингіт,
отит, бронхіт; а іноді у щойно прибулих туристів виявлявся СOVID-19.
З квітня значно збільшилася кількість звернень від туристів, які вирішили здійснити сходження на вершини Гімалаїв у Непалі. Вони були
пов'язані з травмами, обмороженнями та проявом гірської хвороби
через декомпресію. У деяких випадках допомогу доводилося надавати застрахованим, які перебували на висоті близько 5 000 метрів,
організовувати рятувальні роботи і подальше транспортування силами санавіації.
А вже з середини червня контакт-центр «Балт Ассистанс Україна»
починає фіксувати рекордну кількість звернень від застрахованих,
яка впевнено наближається до традиційного річного піку на початку серпня - в середньому біля 400 зареєстрованих випадків щодня.
Флагманами туристичного відпочинку влітку виступали Туреччина
та Болгарія (переважно дитячі літні табори), але й Єгипет не полишав
свої позиції. Завдяки багаторічному досвіду роботи компанії в цих
країнах фахівці «Балт Ассистанс Україна» успішно організовували необхідну допомогу незалежно від складності випадків.

Наталія Головач
Директор «Балт Ассистанс Україна»

Зняття обмежень — де
відпочивають туристи
з України у 2021 році?
Компанія «Балт Ассистанс Україна» відкрила сезон 2021 року
в повній готовності до збільшення кількості звернень від
застрахованих з усього світу, взявши до уваги зміни туристичних
потоків та поступове зняття обмежень, накладених у зв’язку з
пандемією СOVID-19.
На початку року, не дивлячись на чергову хвилю пандемії, традиційні
напрямки встигли прийняти частину відпочиваючих, про що свідчать
випадки звернень застрахованих в Туреччині, Індонезії, ОАЕ та на
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УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КЛУБ

Цього року координатори «Балт Ассистанс Україна» приймали дзвінки від застрахованих і з досить нестандартних напрямків. Зафіксовані поодинокі випадки на Бермудських островах, в Конго, Зімбабве,
Джібуті, Гвінеї, Гватемалі, Камеруні, Малі, М'янмі, Сомалі, Сьєрра-Ліоні,
Судані, Чилі, Ефіопії та Еквадорі. Ці звернення надходили в першу чергу від туристів, зачарованих місцевою екзотикою і можливістю взяти
участь у сафарі або помилуватися прихованими від очей пам'ятками
стародавніх цивілізацій. Крім того, ряд дзвінків надійшов від членів адміністративно-технічного персоналу дипломатичних місій ООН.
Незалежно від складності ситуації і важкодоступності регіону фахівці «Балт Ассистанс Україна» цілодобово були готові надати необхідну
консультаційну підтримку застрахованим і завдяки широкій базі провайдерів оперативно організувати медичну допомогу.
Координатори контакт-центру «Балт Ассистанс Україна» щодня спілкуються з медичними установами і турагентствами в різних туристичних регіонах. На популярних курортах працюють представники
компанії, які завжди готові вирішити поточні питання на місці. Крім
того, топ-менеджери групи компаній Balt Assistance щорічно виїжджають у туристичні регіони для проведення зустрічей з представниками медичних установ, перевірки нових клінік, розширення партнерської мережі провайдерів і забезпечення вигідних цін на послуги,
що надаються. Все це дає можливість забезпечити високу якість сервісу як для застрахованих осіб, так і для партнерів компанії.

Поліс з покриттям
ризику COVID-19 за
кордоном — варто
придбати?
Для в'їзду на територію багатьох країн світу туристам з України мінімум за 72 години до вильоту необхідно здати ПЛР-тест і мати на руках
підтверджуючий документ. В крайньому випадку це можна зробити
після прибуття в аеропорт і отримати результат протягом 4-8 годин,
але ніхто не гарантує, що він буде негативним. У практиці асистуючої компанії «Балт Ассистанс Україна» нерідко реєструються справи,
коли замість двотижневої відпустки турист змушений відбувати двотижневий карантин (якщо хвороба протікає в легкій формі), повторно
здавати ПЛР-тест, а іноді - проходити тривале та дороге лікування у
спеціалізованій лікарні. Наскільки дороге? На підставі даних статистики «Балт Ассистанс Україна» можна навести наступні цифри.
 У Туреччині при захворюванні легкого перебігу (стаціонар 3-5
днів) вартість лікування варіюється від 1000 до 2000 євро. При
захворюванні середнього і важкого перебігу (1-2 тижні
стаціонару) вартість лікування знаходиться в діапазоні
від 3000 до 6000 євро.
 У державних клініках Єгипту допомогу можуть
надати безкоштовно, але в зв'язку з масовим
напливом туристів, спостерігається постійна
нестача місць. А судячи з відгуків застрахованих - якість обслуговування залишає бажати
кращого. Вартість лікування в приватних клініках Єгипту стартує від 500 доларів США за
добу без урахування медикаментів.
 У Болгарії, якщо пацієнту не потрібно лікування в стаціонарі, середня вартість
амбулаторного візиту
(тобто ви-

клику
лікаря додому або
візиту самого пацієнта в клініку) становить в середньому 280 євро, стаціонарне
лікування буде близько 2 500 євро за 10 днів.

У Німеччині рахунки за стаціонарне лікування виставляються за паушальною системою
DRG, тобто сума залежить від конкретного
діагнозу, наявності ускладнень, застосованої методики лікування і його тривалості. За даними статистики «Балт Ассистанс Україна», середня вартість
стаціонарного лікування пацієнта з COVID-19 становить
близько 5000 євро.
 У Польщі, якщо діагноз підтверджується, то відповідно до розпорядження уряду країни лікування проводиться безкоштовно. Коли ПЛРтест негативний, а COVID-19 встановлений тільки клінічно, медичний
заклад може виставити рахунок. В одному з подібних випадків лікування застрахованого протягом 10 днів обійшлося в 4500 польських
злотих.
 У США був зареєстрований випадок, коли всього за 1,5 доби перебування у шпиталі застрахованій був виставлений рахунок на 30000
доларів США. При тому, що перебіг захворювання був у легкій формі.
Складно навіть уявити вартість курсу лікування при важкому перебігу
хвороби.
Таким чином, кожен може оцінити співвідношення вартості полісу
тревел і розміру можливих витрат при зараженні COVID-19. У свою
чергу, «Балт Ассистанс Україна» надає туристам, які звернулися
в контакт-центр, повну і актуальну інформацію про особливості
організації медичної допомоги в кожній країні, в тому числі - по
протоколам лікування коронавірусної інфекції.
І звичайно, обов'язково рекомендує купувати поліс при виїзді за
кордон, а в умовах ситуації у світі — ще з опцією, яка враховує ризик
COVID-19.
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Особенности условий полисов:
взгляд лосс-аджастера

Локальный полис ≠ перестраховочный слип
нием или затоплением лишь в том случае,
когда при разработке и осуществлении
соответствующего проекта были приняты
надлежащие меры безопасности, т.е. были
приняты в расчет все осадки, наводнения и
затопления, имеющие статистическую вероятность повторения менее одного раза в
20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования)...

•

Кирбаба Олег
Лосс-аджастер, Риск-инженер
Member of CILA

В

своей практике мы столкнулись с
урегулированием убытка по договору страхования (далее по тексту – Полис)
строительно-монтажных рисков (СМР), в
котором Подрядчик (известная международная компания) выполнял работы по
строительству участка автомобильной дороги протяжённостью около 20 км.

Для выполнения строительно-монтажных
работ Подрядчик привёз свою строительную технику, специалистов, а также смонтировал из модульных конструкций бытовой
/ строительный городок (далее по тексту –
городок, Camp) неподалёку от места проведения работ, в котором проживали рабочие
и административный персонал.

воднениям и подтоплениям. Было отмечено
резкое повышение уровня воды (более 70
см) на территории Camp, в результате чего
сам городок, складские помещения, часть
оборудования и легкового автотранспорта
оказались затоплены.
Риски по Полису были перестрахованы у
международных перестраховщиков, при
этом в перестраховочный слип были инкорпорированы, наряду с прочими, следующие
стандартные Оговорки (Clause) Мюнхенского перестраховочного общества по страхованию СМР:

•

Оговорка 110 «Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и затопления»

В непосредственной близости от городка
В соответствии с настоящей Оговоркой,
были возведены складские ангары, а также
…Страховщик производит страховую выплату
мини-заводы по производству бетона и асв случае возникновения ущерба застрахофальта.
ванному имуществу или ответственности
В данном регионе, в том числе в месте перед третьими лицами при проведении
размещения городка, прошёл сильный про- контрактных работ, вызванного непосреддолжительный ливень, который привёл к на- ственно или косвенно осадками, наводне-
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Оговорка 107 «Особые условия, относящиеся к бытовым городкам и складам»:
…Страховщик производит выплату страхового возмещения за ущерб, причинённый
(непосредственно или косвенно) бытовым
городкам и складам пожаром, паводком или
наводнением, только если такие бытовые
городки и склады расположены выше
максимального уровня воды, зафиксированного где-либо на стройплощадке за
последние 20 лет, и отдельные складские
секции либо расположены друг от друга на
расстоянии не менее 50 м, либо разделены
огнеупорными стенами. Также выделяются
лимиты возмещения по каждому страховому случаю по Camp; по каждой складской
секции….
В ходе урегулирования данного убытка мы
обратили внимание, что площадка, на которой был возведён Camp, складские помещения и размещалось оборудование, находится в самой нижней части долины с явно
выраженным уклоном, и окружённой пологими склонами. Причём, как мы выяснили
позже, на месте данной площадки изначально проходил овраг, который был специально
засыпан Подрядчиком, чтобы на этом месте
возвести Camp.
Кроме того, согласно свидетельствам местных жителей и материалам СМИ, на территории, где был возведён городок, и ранее
отмечались случаи подтопления вследствие
продолжительных ливней и наводнений.
Не вдаваясь в дальнейшие детали урегулирования данного убытка, мы хотели бы обратить внимание читателей на ряд аспектов
убытка.
На наш взгляд, опытный подрядчик (которым, несомненно, являлся Страхователь)
должен был принять во внимание особенности рельефа при выборе места для сооружения городка, проведя необходимые
гидрологические исследования и получив
соответствующую информацию от метеорологических служб, в частности, о нали-

часть ущерба, заявленного Страхователем, не подлежала возмещению, что, естественно, вызвало
его крайне негативную реакцию с
перспективой дальнейшего судебного разбирательства. Не лишним
будет упомянуть, что условия перестрахования, в отличие от условий
страхования, лимитировали возмещение ущерба по Camp и складам.
Дополнительно отметим, что при
анализе обстоятельств произошедшего события также было
замечено, что сепарация между
отдельными строениями городка
и секциями складских помещений
составляла менее 10 метров, что, в
свою очередь, противоречило условиям оговорки 107 «...отдельные
складские секции либо расположены друг от друга на расстоянии
не менее 50 м, либо разделены огнеупорными стенами…», но данное
условие / исключение также отсутствовало в Полисе.
Таким образом, если бы на территории городка произошёл пожар,
то Перестраховщики имели бы все
основания обоснованно отказать в
выплате своей доли в возмещении
ущерба.
Очевидно, что несоответствие
между оригинальными условиями
страхования и полученным перестраховочным покрытием может
привести к тому, что Страховщик
рискует остаться частично или полностью без перестраховочного
покрытия, и понести значительные
финансовые убытки, имея обязательства по выплате по Полису, не
покрытые перестрахованием.

Васильченко Игорь
Dip CII, Dip CILA
чии в прошлом наводнений
в районе размещения Camp.
По нашему мнению, Подрядчик не выполнил требования
вышеприведённых Оговорок
107 и 110.
Как показал анализ предоставленных документов, данные стандартные Оговорки
(Clause) содержались только
в перестраховочном слипе.
Ни в самом Полисе, ни в прилагаемых к нему специальных
условиях страхования СМР,
никаких ограничивающих условий, идентичных вышеуказанным Оговоркам, найдено
не было, что, естественно,
вызвало противоречие с ус-

ловиями перестрахования.
Кроме того, согласно условиям Полиса, под действие
страхового покрытия подпадали только:

•
•

строительно-монтажные
работы в объёме, указанном в контракте на их
выполнение;
поименованный перечень
машин и оборудования.

Лимиты
возмещения
по
Camp и по дополнительным
расходам в Полисе установлены не были, то есть по факту они не были застрахованы,
в результате чего большая

Вышеописанная ситуация является
не уникальной, а скорее типичной, вызванной, с одной стороны,
отсутствием тесного взаимодействия между андеррайтерами по
прямому страхованию и специалистами отдела перестрахования.
А с другой стороны, как следствие
недостатка координации и обратной связи между «продажниками»,
андеррайтерами и специалистами
отдела урегулирования, и отсутствия должного внимания к вопросу - как те или иные условия страхования и / или перестрахования
будут реализовываться на этапе
урегулирования убытка.
На возникновение таких ситуаций
также влияет фактор ограниченного времени, когда необходимо
очень оперативно «прокотировать»

риск, который уже фактически взят
на страхование. Соответственно,
детальное изучение и сопоставление условий страхования и перестрахования отходит на второй
план.
Однако, на стадии урегулирования убытка могут проявиться нюансы, одинаково неприятные для
всех участников страхования. В
частности Страхователь, заключив
договор страхования, а Страховщик, соответственно, - договор
перестрахования, не получат достаточный объем покрытия, адекватный рискам и / или возможному
ущербу. И будет хорошо, если всем
сторонам удастся прийти к разумному компромиссу, а не к разбирательству в суде. При этом данные
вопросы могли бы быть урегулированы на стадии заключения Полиса
и перестраховочного слипа.
На основании вышеприведённого
примера, представляется целесообразным следующее:

•

Приведение действующих условий страхования, в том числе
страхования СМР, в соответствие
не только с действующим законодательством, но и с общепринятой мировой практикой, максимально возможно сблизив их
путём включения в Полис текста
стандартных оговорок, что позволит избежать возможных недоразумений и разночтений при
оформлении договора перестрахования.

•

Разработка процедуры согласования условий перестрахования с условиями Полиса на стадии разработки его драфта, в том
числе - с привлечением страхового / перестраховочного брокера.

•

Проведение
тренингов
на
предмет чёткого понимания андеррайтерами стандартных оговорок перестрахования с целью
их дальнейшего использования
для расширения или ограничения
покрытия при подготовке драфта
договора страхования.

•

Проведение аудита условий
страхования / перестрахования в
разрезе урегулирования возможных убытков, в том числе с привлечением
профессиональных
лосс-аджастерских компаний, на
предмет возможных «подводных
камней» в формулировках полисов и слипов.
WWW.INSCLUB.INFO
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Дар’я Рогова
Генеральний директор СК «СПЕЙР»

Особистий адвокат
завжди поруч!
Що змінилося за період 2020 року в роботі страхової Компанії?
2020 – звісно був одним із важких періодів не тільки для страхового
бізнесу, але і для багатьох бізнесів та Держави в цілому.
Робота страхової компанії «Спейр» з самого початку базувалася на
можливості використання дистанційної схеми роботи, саме тому
примусове переведення на таку систему роботи було досить звичним
для нашої команди.
Суть продукту «Особистий Адвокат» це підтримка і допомога. Більшість людей, потравляючи в ту чи іншу життєву ситуацію, перебувають
у стані розгубленості: що робити, до кого звертатись, як вирішити ту
чи іншу проблему.
Робота Департаменту по врегулюванню страхових подій СК «СПЕЙР»
базується не лише на наданні юридичної консультації в рамках страхового полісу, наданні адвоката та компенсації витрат на юридичну
допомогу у разі настання страхового випадку за полісом застрахованого, а і, в певному сенсі, наданні психологічної підтримки людині в тій
чи іншій життєвій ситуації, пов’язаній з фактом порушеного права чи
законного інтересу особи, виборі найефективнішого способу захисту
прав та інтересів клієнта.
Складна економічна ситуація в країні, рівень безробіття, низька заробітна плата спеціалістів та власне відсутність «середнього класу громадян» (в розрізі майнового стану) призводить до того, що людина,
потрапляючи в ситуацію, яка потребує юридичної допомоги - не може
собі дозволити «таку розкіш», оскільки вартість адвокатських послуг
досить дороге задоволення.
Продукт «Особистий Адвокат» є вигідним в усіх відношеннях для клієнта: по-перше, продукт включає необмежену кількість юридичних
консультацій з будь-якого питання; по-друге, на фоні високої вартості юридичних послуг в рамках доступної моделі сплати щомісячних
страхових платежів клієнт отримує юридичну підтримку; компенсацію/часткову компенсацію вартості юридичних послуг у разі настання
страхового випадку.
На сьогодні ми вже можемо поділитися досвідом по конкретним випадкам, які може врегулювати «Особистий адвокат»:
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Домашнє насильство
Здебільшого консультації стосуються надання відповіді на питання:
Куди я можу звернутись для захисту від домашнього насильства; чи
допоможе мені хтось; чи не стане гірше; які документи/докази я можу
надати, тощо. Так, звісно, держава надає можливість отримання захисту в її особі, але «жертва насилля» вже перебуває під постійним емоційним тиском і тут, про це ми можемо переконливо стверджувати з
аналізу вже існуючих звернень, спрацьовує певний момент «подорожі
в поїзді». Ми пам’ятаємо з далеких часів твердження про те, що найкращий співбесідник це сусід по купе в поїзді дальнього слідування, якому
ти готовий відкрити душу сподіваючись, що він нікому не розповість,
бо ти його ніколи більше не побачиш. Кваліфікований юрист, що приймає звернення в нашому контакт-центрі забезпечить застрахованій
особі вичерпну консультацію: що робити, куди звернутись. При цьому
особа, що звернулася, почуває себе абсолютно безпечно.
На сьогодні ми вже маємо досить велику кількість таких звернень, Наприклад, одне із них такого характеру:
Застрахована особа боялась зателефонувати до поліції, закрилась в
кімнаті й просила про допомогу у юристів СК «СПЕЙР», оскільки вважала, що дзвінок до поліції від імені юристів страхової, адвоката є вагомішим, і більш кваліфіковано зможе описати ситуацію.

Порушення прав споживача
Частими є звернення клієнтів з питанням: «Я придбав товар\отримав
послугу неналежної якості, постачальник\продавець відмовляється
замінити\прийняти\відремонтувати\повернути кошти, що мені робити?; мене ігнорують/я пишу звернення, на які немає відповідей, тощо»
Більшість продавців товарів та послуг розраховують на недосвідченість покупця, а також на те, що покупець, що придбав неякісні товари/
послуги деякий час побореться з несправедливістю і через незнання
законодавства, а також своїх прав, помилиться або взагалі відмовиться
від захисту.
Історія про придбаний товар, кейс - «Столик».
Клієнтка придбала товар польського виробника у постачальника в
Україні. Товар було поставлено неналежної якості – деталі столика пошкоджені, що унеможливлювало його використання. Постачальник
ввів в оману клієнтку і лише через 35 днів відмовив у наданні допомоги, відмовив в реалізації - в реалізації права на повернення неякісного
товару протягом 14 календарних днів, відмовив в заміні пошкоджених
деталей та запевнив клієнта в перші дні перемовин, що той може знищити пакування, чеки та супроводжувальні документи до товару і не
має звертатись до жодних установ, а почекати 30-40 днів доки все вирішиться.
Постачальник запевняв клієнта, що вся відповідальність лежить на виробнику меблів (Польща), який відмовляє в рекламації.
В ситуації, що склалась, було прийняте рішення піти двома шляхами
– боротись з постачальником і звернутись до виробника. Оскільки клієнт хотів саме столик належної якості і не мав жодного бажання розтягувати в часі процес судових розглядів, ми звернулись до виробника
напряму.
Провели перемовини з відділом рекламації заводу виробника в Польщі, підготували лист-звернення. Провели роботу з постачальником з
України та отримали від нього вичерпну інформацію та документи.
Польський виробник звісно як суб’єкт, що дорожить своєю репутацією,
надав позитивну відповідь на рекламацію і надав клієнтові новий столик та звернувся з регресом до постачальника.
А як працює «Особистий адвокат» якщо ситуація не підпадає під ознаки страхового випадку?
У випадках, коли ситуація клієнта не є страховим випадком, але клієнт
потребує допомоги юристи компанії надають допомогу в складанні та
поданні скарг, звернень, позовних заяв, тощо.
З останніх позовних заяв, підготованих юристами Страхової компанії
«Спейр»:
• Стягнення невиплаченої при звільненні заробітної плати та компенсаційних виплат;
• Захист прав споживача (зобов’язання вчинити дії; заміна товару
неналежної якості; повернення коштів)
• Стягнення за страховими полісами;
• Розірвання шлюбу без розподілу майна, призначення розміру аліментів;
• Розірвання договору оренди і компенсація вартості пошкодженого майна, тощо.
Чи має страхова компанія рейтинг найпопулярніших справ?
Звісно ми ведемо безліч різних рейтингів як постачальників, так і клієнтів.
На сьогодні один із досить важких для розуміння кейсів знаходиться в
галузі земельного права:
Право власності на землю – безоплатна приватизація
1. Статус приватизованої землі під час розподілу майна подружжя.
2. Відмова в приватизацій земельної ділянки під недобудовою.
3. Консультування учасників бойових дій з питань реалізації права на
першочергову безоплатну приватизацію.

Комунальні платежі:
Частими є звернення з питань неправильного нарахування комунальних платежів. Здебільшого при розгляді документів, наданих клієнтом,
вбачаються порушення з боку суб’єкта надання відповідної комунальної послуги (порушення з боку ОСББ, ЖБК, нарахування планових показників, що не відповідають показникам лічильників з боку обслуговуючих компаній, тощо).
Непоодинокими є звернення клієнтів з питань неправильного нарахування плати за користування газом, всі звернення були розглянуті
і всі були з вини клієнта. Наприклад: клієнт отримує планові нарахування в значно більшому розмірі, ніж передає покази лічильника газу
для газової плити. В процесі розгляду документів та розбору ситуації
з’ясувалось, що клієнт поставив на облік два котли опалення, якими
перестав користуватись, оскільки змінив систему опалення, але з реєстрації котли не зняв та, відповідно, не повідомив про цей факт належним чином. Система продовжувала рахувати витрати газу за середнім
тарифом для двох котлів.
Надаємо консультацію з роз’ясненням помилки клієнта та шляхів вирішення такої помилки. За потреби готуємо звернення до відповідних
суб’єктів надання\обліку послуг, проводимо розрахунки.
Порушення правил добросусідства:
•
•
•
•
•
•

Затоплення
Надмірний шум
Самовільне захоплення частини земельної ділянки сусідом
«Пасіка за парканом»
Розведення птахів (кури) на балконі багатоповерхового будинку
Погіршення санітарного стану будинку через неправомірне розміщення сусідами санітарної будівлі (санвузол зовнішнього розташування, що примикає до житлової будівлі сусіда).
Спадкування:
•
•
•
•
•
•

Спір між спадкоємцями
Визначення прав спадкоємців за законом
Помилка нотаріуса
Відмова від спадщини
Спадщина за кордоном
Договір довічного утримання і заповіт
Як правило, клієнти звертаються одразу після втрати близького/родича. Оскільки постає питання необхідності звернення за відкриттям
спадщини, відмови від спадщини, визначення спадкової маси, звертаються з питанням щодо права на спадщину за законом, тощо
Сімейні відносини:
•
•
•
•

документи та процедура позбавлення батьківських прав
аліменти
розлучення без розподілу майна в судовому порядку
розподіл майна подружжя – що є спільною сумісною власністю
подружжя
• місце проживання дитини
• виїзд дитини за кордон
• договір довічного утримання
• договір дарування майна дітям
• договір добровільного розподілу майна подружжя при розлученні: процедура, строки, умови
Яка стратегія Компанії? Чи планує Компанія розвиток інших видів
страхування?
Ми хочемо більше приділити уваги захисту родин від Covid-19 та надати можливість українцям вчасно отримати невідкладну та кваліфіковану медичну допомогу всій родині та бути впевненими, що їхні діти
перебуватимуть під захистом страхового полісу, котрий є гарантією
надання лікування!
WWW.INSCLUB.INFO
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Обов’язковий аудит для страхових компаній
Група компаній HLB UKRAINE працює на ринку аудиторських,
бухгалтерських та консалтингових послуг з 1994 року
і є почесним членом міжнародної мережі незалежних
аудиторських фірм HLB Global (Лондон, Великобританія),
www.hlb.global.
Згідно з рейтингом ТОР-20 світових аудиторських компаній
HLB Global знаходиться на 11 місці в світі та на 7 місці в Європі.
Валерій Бондар, д.е.н.
Професор
Керуючий партнер
Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»

Членство HLB UKRAINE в таких організаціях, як Forum of Firms
(IFAC), PCAOB (Вашингтон, США), акредитація при ЄБРР та
багатьох інших банках підтверджує статус нашої Компанії як
стабільного та надійного ділового партнера.

Які компанії підлягають обов’язковому аудиту?
✓ підприємства, що становлять суспільний
інтерес (великі підприємства, страхові
компанії, фінансові компанії, банки,
недержавні пенсійні фонди);

✓ середні підприємства;
✓ публічні акціонерні товариства;
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✓ суб’єкти природних монополій на
загальнодержавному ринку;

✓ суб’єкти господарювання, які здійснюють
діяльність у видобувній галузі;

✓ інші підприємства та організації, які

підлягають обов’язковому аудиту
відповідно до вимог законодавства.

Що ми пропонуємо
HLB Ukraine надає послуги з аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до
П(С)БО, МСФЗ, відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту, зокрема:

✓ обов’язковий аудит фінансової звітності,
в т.ч. для Регуляторів;

✓ ініціативний аудит фінансової звітності;
✓ аудит фінансової звітності для надання в
банки;

✓ аудит звітності спеціального призначення (в т.ч. аудит політичних партій);

✓ аудит

проектів з використання грантових/донорських коштів;

✓ надання впевненості щодо річних звітних
даних (відповідно до вимог Регуляторів).

Команда кваліфікованих та досвідчених фахівців HLB UKRAINE пропонує вирішення будьяких питань, які супроводжують Ваш бізнес
в процесі його функціонування, професійно,
якісно, оптимально та оперативно

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Надання послуг страховому ринку
– один з пріоритетних напрямків
групи компаній «Увекон»
Група компаній «Увекон» однією з перших пропонує послуги
страхового консалтингу не тільки для фізичних та юридичних
осіб, але також для страхових
компаній. Наразі ми вже маємо
позитивний досвід надання послуг для страхового ринку, який
останні роки досить стрімко
розвивається.
Це цілком зрозуміло, адже на даний час страхування є практично єдиним інструментом захисту від впливу будь-яких ризиків
при настанні непередбачених і
несприятливих подій, та гаран-

тує страхувальнику компенсацію
збитків. Отже, до нас звертаються за послугою оцінки майна при
визначені вартості об’єкта страхування як на момент страхування,
так і при настанні страхових подій.
Зокрема, з рядом компаній підписані договори на використання
платформи ГІС Увекон, яка пропонує технології для вирішення завдань визначення вартості нерухомого майна при страхуванні.
За свідченням наших клієнтів –
страхових компаній, наразі зростає попит у клієнтів-фізосіб
на страхування майна по екс-

прес-програмах, в основному
завдяки оперативності укладення договору, невисокій вартості
поліса і простій процедурі виплати. Експрес-страхування передбачає можливість укладення договору без попереднього огляду
квартири, оцінки й опису майна та ремонту. Отже страхову
суму клієнт може встановити самостійно, базуючись на вартості
свого майна, визначеній за допомогою інструменту «Калькулятор
вартості об'єкта нерухомості». Це
найбільш популярний на сьогодні інтерактивний інструмент ГІС
«Увекон», метою впровадження
та застосування якого є надання
допомоги користувачу системи
шляхом введення певного набору
даних про стан об’єкта нерухомості щоб оперативно отримати інформацію про вірогідну ринкову
вартість цього об’єкта станом на
дату запиту.
Також страхові компанії почали активно звертатись за послугою оцінки власного майна,
яка передбачена в проєкті НБУ
Положення «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності ка-

Олег Вовченко
Керівник напрямку
страхового консалтингу
піталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій
страховика» (абзац 2, п.10 розділ
II. Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика).
Отже, без перебільшення, на
даний час ми маємо достатньо
досвіду для вирішення будь-якого питання в страховій галузі, починаючи від консультації та навчання, і закінчуючи створенням і
веденням успішного страхового
бізнесу «під ключ»!

«Увекон» - підприємство, створене у 1992 році. За майже три десятки
років діяльності група компаній «Увекон» завоювала довіру понад 10
тис. клієнтів, серед яких найбільші українські та іноземні підприємства, банки, комерційні та державні організації, приватні особи.
Команда фахівців готова надати широкий спектр послуг з оцінки за
такими напрямками:







оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності;
оцінка об'єктів культурної спадщини;
оцінка активів для міжнародного аудиту;
оцінка бізнесу та боргових цінних паперів;
оцінка нерухомості, обладнання та транспорту;
оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК).

Провідні фахівці компаній «Увекон» мають сертифікати Міжнародної
професійної організації з нерухомості RICS та Європейської Асоціації
Оцінювачів TEGoVA, чотири співробітники «Увекон» відзначені званням
«заслужений експерт-оцінювач» — вищої професійної
кваліфікації в Україні, і є членами Центральної Експертної Ради Українського товариства оцінювачів.
Більш детальну інформацію про
інструментарій «Калькулятор оцінювача»
можна знайти за QR-кодом
WWW.INSCLUB.INFO
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ЗАХИСТ ДОВІРА НАДІЙНІСТЬ
розвитку великих фінансових груп, а й враховувати пропозиції невеликих регіональних страхових компаній. Стабільно працюючий страховий ринок стимулює розвиток
економіки, допомагає людям набути впевненості у завтрашньому дні.

Віталій Григорович Петровський
Президент ПрАТ «СК «Оранта-Січ»

Шановні колеги,
дорогі друзі!
Вітаю Вас з 30-тою річницею страхового
ринку України! За цей час відбулось багато змін не лише в нашій галузі, а в Україні
і світі в цілому. Постійно змінювалися законодавча та нормативна бази, з’являлися нові виклики, зникали та народжувалися нові учасники ринку, зростала якість та
асортимент страхових послуг, у суспільстві підвищувалася довіра до страховиків. Розвиток технологій відбувається дуже
стрімко, зростають вимоги споживачів до
сервісу і якості страхових продуктів, що
створює нові драйвери для вдосконалення та росту страхового ринку.
На теперішній час страхування є галуззю,
що, незважаючи на кризові явища, бурхливо розвивається, суспільство все більше
усвідомлює той факт, що страхування стає
невід’ємною частиною життя величезної
кількості людей, як в побуті, так і у бізнесі.
Наша компанія пишається тим, що ми є
безпосереднім та активним учасником такого динамічного процесу. Ми щиро віримо в те, що зміни, які наразі відбуваються
у законодавстві, будуть не тільки сприяти

Страхова компанія «Оранта-Січ» успішно веде свою діяльність протягом всього
часу існування страхового ринку України.
Внутрішня політика компанії дозволяє
впевнено утримувати конкурентні позиції і щорічно збільшувати кількість страхувальників. Щороку ми виправдовуємо
довіру понад трьохсот тисяч клієнтів та
партнерів. «Оранта-Січ» є багатопрофільною страховою компанією, що надає послуги з класичних видів страхування фізичним особам, малому та середньому
бізнесу, а також великим промисловим та
фінансовим структурам, державним установам.

перш за все, ріст індексів задоволеності та
лояльності серед наших клієнтів, показники якості врегулювання збитків та відсутність зауважень з боку державних регулюючих органів.
Страхова компанія «Оранта-Січ» за
безпосередньої участі в керівництві
Петровського Віталія Григоровича - нині
президента страхової компанії, постійно
розширює асортимент і збільшує обсяги
страхових послуг, підвищує якість обслу-

У нашому страховому портфелі присутні
майже всі види страхування. Значну увагу приділяємо соціально важливим видам
страхування захисту фізичних осіб, а саме
медичному страхуванню, страхуванню від
нещасних випадків, страхуванню майна,
транспортних засобів та ОСЦПВВНТЗ.
У важкий час пандемії спеціалістами нашої компанії були розроблені програми
страхування здоров’я на випадок ураження COVID-19, якими скористалися тисячі
наших клієнтів, та за якими були сплачені
страхові відшкодування за всіма підтвердженими випадками.
Індивідуальний підхід у роботі з кожним
клієнтом є нашим пріоритетом з першого дня існування страхової компанії. Незважаючи на існуючі складнощі й
труднощі, страхова компанія «ОрантаСіч» виконує всі законодавчі та нормативні вимоги, суворо дотримується правил
страхування.
«Оранта-Січ» виконує всі зобов’язання перед партнерами та клієнтами, турбується
про власний імідж та довіру до бренду.
Про довіру до страхової компанії та нашу
турботу про страхувальників свідчать,

Єгор Андрійович Петровський
Генеральний директор

говування страхувальників. Сьогодні ми
із впевненістю дивимось у майбутнє, затверджена стратегія розвитку передбачає розширення асортименту страхових
продуктів, реінжиніринг бізнес-процесів
та значне оновлення матеріально-технічної бази.
Всім учасникам страхового ринку, споживачам страхових послуг, колегам та партнерам бажаю успішної діяльності, бездоганної репутації, добра і процвітання.
WWW.INSCLUB.INFO

35

Анатолій ІВАНЦІВ
ДИРЕКТОР
СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

Що не так?
Куди веде нас НБУ на
ринку агрострахування!
Верховна Рада схвалила закон «Про внесення
змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою».
Агрострахування є обов'язковою умовою ефективного ведення сільського господарства, особливо для країн з великою часткою аграрного
бізнесу у ВВП. В Україні сільське господарство
є потужним драйвером росту економіки країни.
Аграрії та страховики довго чекали на прийняття цього закону. Він визначає механізм надання
державної підтримки сільгоспвиробникам для
страхування сільськогосподарської продукції. Аграріям відшкодують до 60% страхового
внеску, з обмеженням розміру виплат за об’єктами страхування. Водночас передбачено, що
конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей держбюджету у відповідному порядку використання бюджетних
коштів.

з іншого боку – це своєрідна декларація того, що
держава намагається правильно налаштувати
механізм держпідтримки аграріям.
Також Законом скасовано положення про страхування сільгосппродукції через Аграрний страховий пул, який не був прозорим фільтром для
професійного та відкритого відбору страховиків.
Натомість закон висуває чіткі вимоги до Регулятора щодо прийняття ним додаткових вимог до
страхових компаній, які мають відповідну ліцензію та виявляють бажання займатись цим видом
страхування і контроль за ними, забезпечення
прозорості та транспарентності.
19 серпня 2021 року НБУ оприлюднив проєкт
постанови «Про затвердження Положення
щодо провадження діяльності зі страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою», а 2 вересня 2021 року відбулось
обговорення НБУ з учасниками страхового ринку проєкту постанови.

Законом також внесено зміни до законів «Про
колективне сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію»
та «Про фермерське господарство» в частині
надання можливості цим господарствам отримувати державну підтримку на страхування
сільськогосподарської продукції.

До обговорення були залучені страхові компанії,
які мають бажання працювати в даному секторі.
В ході обговорення представниками НБУ було
презентовано бачення регулятора принципів та
підходів щодо додаткових вимог до страховиків,
які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Страхування агропродукції з держпідтримкою
планують впроваджувати вже цього року. З цією
метою в держбюджеті передбачені відповідні
кошти в розмірі 240 млн. грн. Звичайно, ці кошти є мізерними відносно того, скільки Європа
сьогодні виділяє дотацій на свого фермера. Але

Особливо різку критику з боку страхових компаній та експертів ринку викликали пункти:
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1.

Перестрахування. НБУ зобов’язує перестраховувати не менше 50% ризиків виключно
у іноземних перестраховиків. За кордон будуть

відправляти більшу частину коштів, отриманих
від страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, що призведе
до відтоку бюджетних коштів з України замість
стимулювання внутрішнього українського перестрахування!

2.

Обмеження для страхових компаній. Регулятор майже повністю монополізує ринок
цього виду страхування, розробивши вимоги
до СК, за допомогою яких хоче штучно обмежити страховиків щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Це такі обмеження як: досвід роботи
останні 3 роки, досвід перестрахування агроризиків за кордоном за останні 3 роки, наявність штатних або позаштатних щонайменше
двох фахівців з аграрною освітою, особливі вимоги до резервування, факт здійснення за останні 3 роки щонайменше однієї страхової виплати. НБУ чітко розуміє стан ринку за останні
5-7 років, має фінансові показники страхових
компаній по страхуванню сільськогосподарської продукції і свідомо ставить такі вимоги,
щоб тільки декілька компаній, в першу чергу з
іноземним капіталом, мали змогу (чомусь спираючись на досвід своїх материнських компаній в інших країнах) працювати на ринку агрострахування в Україні, що є взагалі нонсенсом
та дискримінацією вітчизняних страховиків.
ВИМОГИ ПОВИННІ БУТИ ОДНАКОВИМИ ДЛЯ
ВСІХ страховиків, що мають відповідну ліцензію (зараз це понад 60 компаній)! Якщо потрібен досвід чи інші показники, то тільки особистий! При чому тут досвід іноземних власників
та їх закордонних спеціалістів?

3.

Преференції. Регулятор віддає український ринок страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою з бюджету
України великим іноземним страховим компаніям, чітко прописавши, що в разі, якщо материнська компанія, яка може знаходитись наприклад в Канаді, Росії, Австрії, Франції чи в Польщі
має фахівців в агрострахуванні та має досвід в
перестрахуванні таких ризиків, то цього достатньо, щоб їхні дочірні компанії в Україні отримали
преференції у вигляді монопольного становища
на ринку страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою та передавали їм щонайменше 50% страхових премій, які
фінансуються українським бюджетом у вигляді
дотацій фермерам.

4.

Монополія. Регулятор хоче надати монопольне становище на ринку компаніям з
іноземним капіталом і витіснити взагалі вітчизняні страхові компанії з ринку страхування сільськогосподарських культур, тоді добровільне
страхування (без державної підтримки) зникне
взагалі, оскільки фермер звичайно буде обирати хоч і дорожче, але страхування з державною
підтримкою, адже держава компенсує йому до
60% страхового платежу. Такі дії НБУ потребують
оцінки Антимонопольного Комітету України та
мають стати приводом розслідування. Звичайно,
страхові компанії з іноземним капіталом, маючи
монопольне становище на ринку зможуть регулювати тарифну політику, і, як наслідок, ціна на
страхування для фермера, а, відповідно, і видатки з українського бюджету - будуть непомірно
завищеними.

цін для аграріїв на цей вид страхування. При обмеженому обсязі держпідтримки це означає, що
набагато менше сільгосппідприємців зможуть
скористатися програмою.
Позиція СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» полягає
в тому, що потрібно внести певні правки щодо
максимального доступу до цього сегменту ринку всіх страховиків, у яких є відповідна ліцензія.
Тобто запровадити принцип максимальної відкритості та високої конкуренції, фіксації конкретних відсотків компенсаційних витрат, щоб
унеможливити ручне керування компенсаційними витратами, що, в свою чергу, виключить
корупційну складову.
Регулятор не повинен встановлювати організаційні та фінансові перешкоди для здійснення
страхової діяльності.
Для зменшення витрат державного бюджету на
подолання збитків в аграрному виробництві та,
одночасно, додаткового стимулювання страхування за прикладом більшості країн, де агро-

страхового ринку та, в результаті, зростає частка страхування у ВВП тощо.
Також хочеться побачити, що кількість учасників
ринку зросла, зайнятість збільшилась, прибутки
учасників ринку виросли, зменшились людино-години на складання різного роду звітності, а
деяка звітність повністю відмінена. Врешті-решт
щоб справедлива конкуренція на ринку нарешті
змусила зменшити розмір страхових платежів
для споживачів через прийняті вище зміни.
Хочемо бачити слова та дії, що Регулятор чує та
поважає думку та пропозиції ринку, а не лише
робить вигляд, що дослухається до них. Хочемо
щоб нас, страховиків, дійсно поважав Регулятор
за нашу роботу, просування фінансової грамотності серед населення та надання своїх професійних послуг, за здійснення страхових виплат
(збільшення безпечності на різних сегментах
ринків України).
Хочеться, щоб нові нормативні документи, які
розробляються НБУ, мали направлення на роз-

Аграрний бізнес давно вимагає державної підтримки у страхуванні сільгоспвиробників, але
якщо зараз піти шляхом наділення НБУ додатковими повноваженнями, це призведе до повної
дискредитації даного виду страхування. Фермери вже достатньо негативно реагують на дії НБУ.
НБУ жорстко критикує попередній закон, який
було прийнято за часів президентства В.Януковича й був написаний «під 4 компанії», але зараз
НБУ робить ще гірше, ще більше монополізує
ринок та дає можливість працювати тільки декільком компаніям з іноземним капіталом! Такими нормами НБУ знищує український ринок
агрострахування та стимулює вивід капіталу за
кордон!
НБУ прописує всі вимоги до страхових компаній таким чином, щоб СК, які мають відповідну
ліцензію, не мають порушень (заходів впливу),
мають необхідних фахівців, платять податки в
Україні не мали б доступу на ринок страхування
сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою, мотивуючи це рядом штучних обмежень, які не мають ані логіки, ані економічного підґрунття.
Це призведе фактично до виведення капіталів,
а через обов'язок перестраховувати не менше
50% ризиків виключно у іноземних перестрахувальників, за кордон будуть відправлятися кошти
держбюджету, замість того, щоб стимулювати
перестрахування в Україні. Крім того, потенційними перестраховиками можуть виступати
лише кілька іноземних компаній, що вкупі з дивними і непропорційними вимогами до страховиків призведе до серйозного обмеження
конкуренції, результатом чого буде зростання

страхування успішно розвивається, необхідно
на законодавчому рівні запровадити заборону
на пряме покриття збитків, які можуть бути застраховані відповідно до програм державної
підтримки. Це також запобігатиме корупції при
розподілі коштів державного бюджету.
Ринок очікує від регулятора ефективності та
справедливості!
Якщо перейти до узагальнення дій НБУ за рік з
часу прийняття закону «Про Спліт» - хочемо
чути та бачити в діях НБУ, як Регулятора страхового ринку України наступне: дерегульовано,
лібералізовано, спрощено, відмінено за необхідністю, зменшено витрати для страховиків на
ведення бізнесу х%, направлено коштів справедливо (математично) порахованих резервів
на розвиток економіки України, завдяки чому
додатково створені робочі місця, розширено
напрямки інвестицій для страховиків, і ці вкладені кошти підпадають під категорію прийнятних активів, зросли активи страховиків, є ріст

виток ринку, його спрощення, демонополізацію, більш глибоке проникнення в різні сфери
життя громадян України та юридичних суб’єктів господарювання, а не на скорочення ринку,
«закручування гайок», встановлення додаткових перепон чи непотрібних норм, які не дають
поштовху вільних економічних поступальних
шляхів для учасників ринку страхування. Також
хочеться бачити в діях «здоровий економічний
патріотизм», це все ж таки Національний банк
України, де ключовими словами є Національний
та України.
Врешті решт мрію сказати: «нам подобається
Регулятор, бо він дбає про ринок та його учасників, захищає конкуренцію, надає допомогу,
піклується про зростання професіоналізму
учасників ринку, для чого запрошує з лекціями
та семінарами кращих світових представників,
проводить конференції з обміну досвідом. І
все це на користь ринку, громадянам та Україні»! Ось такими ми хочемо бачити дії НБУ як
Регулятора страхового ринку!
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Тетяна Бурак
Старший радник з питань захисту прав споживачів фінансових послуг
Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”
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ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІІВ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Досвід зарубіжних країн
Більшість прикладів найкращих світових
практик свідчить про те, що значну роль у
захисті прав споживачів фінансових послуг
відіграє держава. У більшості країн захист
прав споживачів забезпечується через органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, або через спеціалізовані урядові агенції та відомства, які
наділені широким спектром нормотворчих, контрольних та правозастосовних повноважень для захисту інтересів споживачів.
Окрім цього, дуже активну позицію щодо захисту прав споживачів займають громадські
об’єднання (далі – ГО). Вони є дуже потужними та активними у представленні інтересів споживачів та забезпеченні балансу інтересів всіх сторін на споживчих ринках, в
тому числі фінансовому.
Вивчення досвіду діяльності ГО у сфері захисту прав споживачів в зарубіжних державах,
зокрема в фінансовій сфері, може служити
гарним прикладом для інституційного розвитку та активізації діяльності ГО в Україні
(див. Таблицю 1 нижче).

Зарубіжні ГО, як правило, є загальними (універсальними), тобто займаються захистом
прав споживачів широкого спектру послуг,
у тому числі захистом прав споживачів фінансових послуг, а саме інформуванням,
консультуванням, просвітою, наданням
пропозицій до законодавства та лобіюванням, представленням інтересів споживачів у
державних органах.
Щодо поширеності в зарубіжних країнах ГО,
які б спеціалізувалися лише на захисті прав
споживачів фінансових послуг, то такі ГО зустрічаються дуже рідко. Наприклад, у США
та Канаді ГО здебільшого спеціалізуються на питаннях кредитування, страхування
та заощаджень, а в європейських країнах Німеччині, Польщі, Чеській Республіці - вони
займаються питаннями кредитування та фінансовими питаннями загалом. ГО, спеціалізовані у сфері фінансових послуг, спрямовують свою діяльність на такі напрямки:
фінансова просвіта, адвокація, консультування (надання правової допомоги у вирішенні індивідуальних юридичних проблем)
та інформування споживачів, представлення інтересів споживачів у державних та міс-

цевих органах, участь в законотворчій діяльності щодо розробки актів у сфері захисту
прав споживачів та лобіювання цих змін.
Також варто звернути увагу на моделі фінансування ГО.
В європейській моделі характерним є те, що
держава бере на себе значну частину фінансування ГО. Отримані кошти ГО витрачають
не лише на діяльність, безпосередньо пов’язану з проголошеною метою їх створення
(навчання, проведення конференцій, круглих столів, соціальних програм тощо), але й
тією, що спрямована на забезпечення функціонування самої організації (купівлю меблів, офісної техніки тощо). Членські внески
та добровільні пожертви фізичних осіб займають незначну частку в загальній системі
джерел надходжень таких ГО.
Неурядові організації в країнах англосаксонської правової системи є більш незалежними від держави. Основними джерелами надходжень для діяльності є добровільні
пожертви від фізичних та юридичних осіб.
Особливо яскраво це проявляється в США.
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Можна привести кілька успішних прикладів діяльності європейських ГО, що мають
практичний вплив на суспільство, в тому числі на фінансовий добробут населення.
Приклад #1
dTest (Чеська асоціація споживачів TEST www.dtest.cz/): зосереджується
на незалежному тестуванні різних товарів і послуг, публікації результатів у
журналі dTest, калькуляторах порівняння фінансових продуктів та вирішенні
позасудових спорів.
Організація dTest створила платформу (www.vasestiznosti.cz) для безкоштовного позасудового вирішення спорів, які виникають між споживачами та
надавачами послуг (в т.ч. фінансових). Ця платформа також виступає базою
даних для онлайн обміну та вирішення скарг та проблемних питань, які виникають у споживачів. У базі даних не тільки зберігається інформація щодо
суті скарги, назви компанії-надавача послуг і статусу вирішення скарги, а й
перелік всіх компаній із вказуванням кількості отриманих на них скарг та тих,
що були вирішені, знаходяться в процесі вирішення або залишених без відповіді з оцінкою реагування компанії на проблему.
З 2012 року по сьогодні у цій базі даних було опубліковано 16 790 скарг, зареєстровано 6 149 582 переглядів цього сайту, а кількість підписників сягнула
54 000. Також вийшло майже 300 випусків журналу dTest.
Якщо підводити підсумки 29 років діяльності dTest, організацією було протестовано понад 17 000 продуктів і виявлено майже 700 небезпечних. За
відгуками споживачів результати таких тестів є дуже корисними для прийняття споживацьких рішень.
Порівняльні інструменти та калькулятори на сайті Організації є дуже затребуваним сервісом серед споживачів, бо вони спрощують їм вибір послуг, наприклад: Калькулятор рекомендованої страхової суми для страхування життя (https://www.dtest.cz/kalkulacka/zivotni-pojisteni).

Досвід роботи українського
громадянського суспільства
У порівнянні із зарубіжними державами громадський рух у напрямку захисту прав споживачів в Україні є дуже слабким та неактивним. Це означає, що немає «гучного голосу
споживача» – тих, хто активно представляв
би та відстоював його інтереси. Громадські
об’єднання не мають належного впливу ні на
правовому, ні на державному, ані на ринковому рівнях захисту прав споживачів*.
Не маючи належного фінансування та підтримки з боку держави, більшість ГО не здатні нормально працювати та розвиватися. У
більшості випадків неурядові організації фінансуються за рахунок членських внесків, не
виключаючи фінансування від політично значущих осіб (PEP), які можуть бути засновниками або членами правління. Дуже мало ГО
мають досвід отримання фінансування від
міжнародних організацій, але ті, хто отримав,
часто залежать від подальшої фінансової допомоги донорів і не здатні знайти джерела фінансування для забезпечення сталості
своєї діяльності. Більшість ГО навіть не мають
встановленої фінансової політики, процедур
та контролю.
Крім питання фінансування, яке визначає роботу ГО в Україні, існує також питання експертизи. Більшість ГО не мають достатніх
ресурсів і змушені обмежити сферу своєї діяльності. Найпоширеніші види діяльно-

Приклад #2
Рада споживачів Канади: зосереджується на підвищенні поінформованості громадськості за допомогою свого веб-сайту, проведенні різноманітних досліджень та оцінці бізнесу, адвокації в державних органах та
парламенті.
Веб-сайт, розроблений Радою, привернув значний інтерес громадськості, а його інформаційні та просвітницькі функції сприяли поліпшенню комунікації з канадцями та підвищенню рівня їх обізнаності (виходячи з результатів опитування громадської думки). Кількість користувачів
веб-сайту у 2017 році зросла майже вдвічі та сягнула 30520 користувачів,
з них лише 19% були новими користувачами, а більшість (81%) - це ті, хто
повторно користувався сайтом.
Основне завдання Ради – лобіювання інтересів споживачів через проведення досліджень та розробку політики захисту прав споживачів. У 20172018 роках Рада провела низку дослідницьких проектів, в тому числі у фінансовій сфері: «Споживчий досвід у користуванні високозатратними
кредитами», «Рішення, які споживач приймає щодо страхових продуктів
та послуг», «Досвід споживачів у користуванні компенсаційними механізмами у разі порушення їх прав» тощо.
Зусилля Ради споживачів спрямовані на вирішення проблем споживачів.
Багато органів і сам бізнес зацікавилися захистом споживачів в результаті
запуску нового проекту з рейтингом «найкращих із найгірших» торгових
марок канадського бізнесу з аморальною ринковою поведінкою. Проект
"Покупець обережно" став терміновим закликом до дії.

сті, які не потребують фінансових ресурсів,
– це участь у різних заходах, робочих групах,
рідко - розробка та/або публікація навчальних матеріалів. Деякі неурядові організації із
захисту прав споживачів пропонують споживачам консультації з фінансових та юридичних питань, проводять інформаційні та
освітні кампанії. Проте в Україні майже немає неурядових організацій, які проводять
належні дослідження та аналіз у сфері захисту фінансових споживачів, системно займаються освітою та підвищенням обізнаності
населення, а також адвокацією законодавчих змін (участь у законодавчому процесі,
надання рекомендацій щодо регуляторної
політики тощо), які є основними напрямками діяльності ГО в Країнах ЄС та у світі. Крім
того, українські неурядові організації слабкі
у просуванні своєї діяльності, тому для них
ускладнюється пошук фінансування.
Можливості розвитку для українських ГО
Резюмуючи, українські ГО повинні від самого початку своєї діяльності зосередитися на
питаннях самостійності:
 регулярні джерела фінансування, щоб
бути стійкими у довгостроковій перспективі;
 інституційний потенціал (наявні внутрішні процеси, системи та процедури);
 професіоналізм та компетентність персоналу, необхідні для виконання своєї
місії та функцій.

[*] Висновки за результатами дослідження щодо діяльності громадських об’єднань у сфері захисту прав споживачів
фінансових послуг в Україні, проведеного Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору» у 2018 році
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Щоб мати достатній вплив на суспільство
та впроваджувати зміни, ГО мають докладати більше зусиль для просування/маркетингу/PR своєї діяльності та збільшувати свою
присутність у соціальних мережах; постійно працювати над поліпшенням якості своїх
сервісів та допомагати бізнесу покращувати
якість товарів та послуг, які надаються ним;
залучати якомога більше сторонньої допомоги, співпрацювати з іншими організаціями,
включаючи міжнародні, та намагатися отримати підтримку з боку бізнесу. Це все у купі
може дати гарні результати.
Окрім цього, щоб забезпечити належний захист споживачів фінансових послуг та адвокатську діяльність для українців, ГО мали б
розширити спектр своєї діяльності:
 відстоювати інтереси споживачів фінансових послуг у державних органах,
 брати участь у розробці та впровадженні
фінансових законів та нормативних актів,
спрямованих на модернізацію системи
захисту споживачів фінансових послуг,
 надавати юридичну та консультативну
підтримку споживачам, щоб вони мали
змогу отримувати фінансові послуги
прозоро та якісно,
 проводити дослідження та аналіз якості
надання фінансових послуг, навчати та
підвищувати обізнаність населення.

Таблиця 1. Узагальнений досвід роботи ГО у сфері захисту прав споживачів фінпослуг у зарубіжних країнах
Країни
Великобританія

Республіка
Ірландія

Канада

США

Німеччина

Франція

Польща

Чеська
Республіка

1
[FCA[1]]

1
[CCPC[2]]

1
[FCAC[3]]

2
[BCPFTC[4]
CFPB[5]]

2
[BaFin[6]
FMJCP[7]]

3
[BDF[8]
ACPR[9]]
AFIF[10]]

2
[UOKiK[11]
KNF[12]]

3
[CNB[13]
CTIA[14]
MFCR[15]]

2

2

3

9

3

6

3

6

–

–

1
[кредитування,
фінанси]

3
[страхування, кредитування,
заощадження]

1
[фінанси]

–

2
[кредитування,
фінанси]

1
[фінанси]

✔

✔

✔

✔

- просвіта

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- консультування

✔

✔

✔

✔

✔

Наявні державні органи із
захисту прав споживачів

Тип ГО:
- загальні (універсальні)
- спеціалізовані на фінансових
послуг

Види діяльності:
✔

- інформування

- адвокація, лобіювання
- дослідження, тестування

✔

- надання пропозицій до
законодавства

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- посередництво при
вирішенні спорів
- представлення інтересів
споживачів в держ. органах
- подання скарг/позовів від
імені споживачів

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

41

170[16],
360[17]

40[18],
30[19]

86[20],
9[21]

✔

✔

✔

✔

Регіональне представництво:
- кількість регіональних
центрів

21

4

Джерела фінансування:
✔

- членські внески
- благодійні внески

✔

✔

✔

✔

- гранти
✔

- державний/

✔

місцеві бюджети
- комерційна діяльність

✔

- плата за консультування,

✔

✔

✔

✔

✔

✔

інші платні послуги
[1] The Financial Conduct Authority
[2] Competition and Consumer Protection Commission
[3] Financial Consumer Agency of Canada
[4] Bureau of Consumer Protection of Federal Trade Commission
[5] Consumer Financial Protection Bureau
[6] Federal Financial Supervisory Authority
[7] Federal Ministry of Justice and Consumer Protection
[8] Banque de France
[9] Authority of Prudential Supervision and Resolution

[10] Association of Financial Intermediaries of France
[11] Office of Competition and Consumer Protection
[12] Polish Financial Supervision Authority
[13] The Czech National Bank
[14] The Czech Trade Inspection Authority
[15] Ministry of Finance of the Czech Republic
[16] Асоціація споживачів Франції обєднує 170 місцевих асоціацій, що складаються з більш ніж 124 000 членів
[17] Національна асоціація захисту споживачів та користу-

вачів об'єднує мережу майже 360 місцевих асоціацій і має
31 000 членів
[18] Асоціація польских споживачів охоплює всю територію
Польщі через мережу з 40 груп
[19] Федерація споживачів надає юридичну допомогу у 30
консультаційних центрах по всій території Польщі
[20] Асоціація громадських радників об'єднує 39 громадських радників у 86 населених пунктах Чеської Республіки
[21] Асоціація захисту прав споживачів має консультаційні
центри у 9 регіонах Чехії
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нять и осознать прямые и опосредованные последствия этой напасти для своей
отрасли. Отрасли, в основе существования которой лежит доверие и уверенность общества в том, что ему будет
оказана помощь. Феномен страхования
основывается на распределении риска:
все застрахованные защищены, и они все
вместе возмещают убытки тех страхователей, которые пострадали. Этот принцип
сотрудничества лежит и в основе соотношения премии и суммы ущерба, и тем
самым, в основе создания системы страхования. Мы знаем название этого великого по охвату сотрудничества – взаимное
страхование, но в некоторых страховых
рынках о нем начинают забывать. В процессе развития рынков организационные
структуры страхового бизнеса менялись,
но принцип взаимности – нет.
Со временем возникло явление, которое
все чаще замечают представители страхового бизнеса – рядовой страхователь
все меньше знает о страховании, его сути,
доверяясь посреднику (брокеру), либо конечному ответственному (страховой компании) за риск.
В полной мере это явление проявилось
во время локдаунов в 2020 году, когда
отчаявшиеся страхователи - владельцы
средних, малых предприятий и не только, бросились, возмущаясь, в суды, так
как страховые компании стали отказывать
им в возмещении, обосновывая свой от-

ПОТИХОНЬКУ МИР
СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ...
Михаил Кухаренок
Исполнительный директор
MKu-Consulting, SIA
mihail@kuharenok.com
Рига, Латвия

Ц

ель настоящей статьи - предложить
читателю посмотреть более внимательно на два явления, два феномена, которые в короткий промежуток времени один за другим пытаются
изменить как окружающий нас мир,
который нас воспитал, так и нас самих,
нашедших себя в страховании и понять:
какие уроки мы – страховщики - можем для себя извлечь.
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Первый феномен – Solvency II, а второй
COVID-19. Если первый «перетасовал»
предшествовавшие 2016 году представления страховых рынков Европейского
Союза и его ближайших соседей о платёжеспособности страховщиков, то второй нанёс в 2020 удар по человечеству
такой силы и масштаба, с которым оно
практически не сталкивалось в течение
последних 100 лет. Учитывая масштабы
второго явления, начнём с анализа его
влияния на страховой бизнес.

COVID-19
Практически все страховые рынки мира
с первых дней пандемии пытались по-

каз отсутствием покрытия – к примеру:
возмещение убытков в случае перерыва
в производственной деятельности без
причинно-следственной связи с имущественными повреждениями.
«Всегда имейте в виду, что никто за пределами области страхования не имеет ни
малейшего понятия о том, что такое страхование. За годы моей работы в Комиссии
ЕС я убедился, что страхование является
сложным делом, и что нормальные люди,
которые не работают в этой области, ничего не знают о страховании (очень сильно
сказано, но правда – МК), им нужна помощь, чтобы понять это» - эти слова принадлежат г-ну van Hulle, одному из крестных
отцов Solvency II, и он же продолжал: «Существует связь между риском и премией,
но никто за пределами мира страхования

не знает, что существует связь между риском и премиями. Страховые продукты
сильно отличаются от государства-члена
к государству-члену».

COVID-19. 2020. Экономические
последствия
EU – Европейский Союз / Первый
сегмент

Insurance Europe (European insurance and
reinsurance federation / Европейская федерация страхования и перестрахования)
также отмечает, что в результате COVID-19
стало ясно: на некоторых рынках в ряде
случаев существует недопонимание основных принципов того, как работает
страхование. Insurance Europe обращает
внимание на необходимость страховщикам и перестраховщикам пересматривать
свои контракты, чтобы обеспечить абсолютную ясность в отношении используемой терминологии, четкому пояснению
покрываемых рисков и имеющихся исключений. Это, возможно, будет уроком № 1
для рынков в отношении страховой документации, представляемой страховщиками своему клиенту.

В соответствии со статистическими отчётами союзов страховщиков и их регуляторов результаты на конец 2020 для стран
ЕС в целом оказались неожиданно положительными, хотя есть различия по страховым продуктам. В среднем комбинированный показатель (medium Combined
Ratio) в «нежизни» меньше 100%.
Причины этому разные и порой парадоксальные: рентабельность андеррайтинга «транспортных продуктов» (ОСАГО,
моторное каско, авиация, морские риски) улучшилась за счёт сокращения числа претензий (claims), и, как следствие, за
счёт сокращения сумм страховых выплат,
что, в свою очередь, компенсировало
снижение страховых премий, то есть тарифов. Это снижение в основном связано с локдаунами и с ограничениями на
поездки, введёнными правительствами во
многих странах.

А факт того, что информация о такой
важной и необходимой для социума защите его интересов во многих странах
представлена слабо - печальный факт, но
С другой стороны, отмечают рост требоочень уж знакомый на близких нам рынваний по возмещению ущерба, причинёнках, который подаётся как отсутствие
ного имуществу и по страхованию общей
культуры страхования. Кто же в этом виответственности. Страховщики, если
новат и должен за это нести ответствен- удаётся, стараются минимизировать свою
ность? – Представляется, что тот, кто зна- ответственность увеличением доли переет страховой бизнес, в первую очередь страхования и повышением премий.
страховые компании в лице их союзов и
страховые надзоры. Возможно, это будет Тенденция к снижению премий, в сочетании с сохраняющейся неопределёнуроком № 2 для страхового бизнеса.
ностью в отношении вируса Covid-19, в
Мы с Вами знаем, что важнейшими пер- частности в отношении страхования живичными индикаторами эффективности и зни, может, по мнению аналитиков, сознадёжности страхового бизнеса являют- дать дополнительные трудности страховся: записанная премия (written premium), щикам. Аналитики убеждены в том, что
сумма оплаченных и зарезервированных снижение премий в 2020 году по страхоубытков (incurred losses), а производными ванию жизни и потенциально более низ- убыточность (Loss Ratio), комбинирован- кий объем нового бизнеса из-за новых
ный показатель эффективности (Combined блокировок и ограничений, влияющих
Ratio), платёжеспособность (Solvency).
на экономическую деятельность, потенПрименим упомянутые индикаторы для циально может оказать негативное влияхарактеристики эффективности страхо- ние на прибыльность андеррайтинга. Что
вания трёх сегментов: 1) региона (Евро- касается страхования ответственности,
пейского Союза/EU), 2) отдельных госу- то тут могут возникнуть потенциальные
дарств региона, а также 3) отдельных негативные последствия в виде увеличестраховых компаний и их групп. В настоя- ния количества требований как для секщей статье целесообразно остановиться тора «жизни», так и «нежизни». Правы ли
аналитики, призывая страховщиков быть
на характеристике первых двух сегменмаксимально осторожными, покажет
тов, особенно подробно на втором
дальнейшее развитие. Это предупрежде(Германия, страны Балтии), потому что
ние можно рассматривать как урок № 3 Германия исторически один из первых
будьте предельно осторожны.
и успешных по настоящий день страховых рынков, а страны Балтии и Украи- В 2020 году объем записанной премии
на были тридцать лет тому назад вместе в двух третях стран-участниц уменьшив «одной корзине» с одинаковыми «пра- лся по сравнению с предыдущим периовилами игры». Оценим эти два сегмен- дом. Это произошло в основном за счёт
та, в первую очередь, с позиции потерь, падения объёма премии в страховании
вызванных ударом COVID-19.
«жизни». Она сократилась на 7% в 2020
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году и это после роста, наблюдавшегося
в последние годы (6% с 2018 по 2019 год).
Наибольшее сокращение произошло в
Португалии (-37%), Финляндии (-13%) и
Франции (-19%). В то же время отмечается,
что в ряде стран наблюдался рост премии
в «нежизни»: в 2020 году на 8% с 2019 года
(12% с 2018 по 2019 год).
В качестве причины падения премии
указывают на нестабильные рыночные условия в различных секторах экономики,
вызванные действиями правительств, которые в первую очередь были направлены
на смягчение воздействия вируса на население, но практически одновременно
способствовали (пример: локдауны) негативным экономическим последствиям. По
оценке OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) странычлены организации (а их 37) за один месяц
локдауна теряли 1,7 триллиона долларов
США. Для сравнения: самый большой экономический ущерб с 1970 года составил
234 миллиарда долларов США - землетрясение в Японии.
Бросается в глаза, что, говоря о негативных последствиях в экономике в результате COVID-19, приводя огромные суммы
экономического ущерба - 4,5 триллиона
в 2020 году – , фактически имеют ввиду
риск перерыва в производстве. Причём
само производство в материальном виде
(здания, оборудование, сырье /товары на
складах и т.д. и т.п не пострадали). Пострадавшие (в основном малый и средний бизнес) начинают винить страховщиков, которые ранее не предусмотрели
разработку такого специального страхового покрытия, оторванного от привязки
с материальным ущербом, который помог
бы минимизировать потери. И упрёки
звучат все громче. Не исключено, что
влияние производителей будет использовано, чтобы отказаться от практики
локдаунов...
Аналитики подчёркивали в середине настоящего года, что пока нет полных данных, трудно объективно оценить влияние
COVID-19 на страховой рынок в 2020 году
и сделать соответствующие выводы для
смягчения негативных последствий от
COVID-19 на 2021. Многие из них отвечают положительно на вопрос: является ли
COVID-19 главным событием в истории
страхования? Читая их - аналитиков- хочется сказать: подождите с выводами (некоторые из них предрекают значительные, вернее значительнейшие, коренные
изменения в известном нам страховом
бизнесе), и ведь «ещё не вечер» ... Ждём
очередную волну...
В середине 2020 года Еврокомиссия организовала встречу представителей биз-
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неса вместе с отраслью финансовых услуг,
чтобы обсудить меры помощи клиентам,
пострадавшим от COVID-19 и правительственных локдаунов.
Во время встречи и обсуждения использования страхования для защиты от пандемии участники были вынуждены признать,
что краеугольные принципы страхования
не дают возможности использовать его
для защиты.

погребальных услуг (общества взаимного
страхования), - представительства зарубежных страховщиков.
Под надзором федеральных земель находятся:

• 208 обществ взаимного страхования,
• 17 обществ публичного права.

GDV гордится страховым рынком страны
и его успехами: в 2020 общий сбор преДействительно, для того, чтобы риск был мии (записанная премия, в миллиардах)
застрахован, необходимо выполнение составил 220,1 евро (2019 – 217,4), отличиряда условий. Прежде всего, должна су- лся сегмент «не-жизни»: 2020 -117,4 (2019
ществовать возможность создания пула, – 114,2), «жизнь» немного уступила: 2020 –
в котором риск может быть разделен и 102,7 (2019 -103,2).
диверсифицирован на экономически
справедливых условиях, на основе ко- Убытки рынка в миллиардах: 2020 – 139,7
торых можно будет рассчитывать премии (2019 – 169,6), в том числе «нежизни»: 2020
по доступным ценам. Риск также должен -52,1 (2019 – 83,4), «жизнь» немного устубыть поддающимся определению, финан- пила: 2020 – 87,6 (2019 - 86,2). Таким обсово измеряемым и случайным, и должна разом показатель убыточности (Loss ratio)
существовать разумная история крупных составил в 2020 – 63,47% (сказался локдапретензий и источник данных, на основе ун), в 2019 -78,0%.
которых можно рассчитать вероятность Для Германии страховой рынок – важнейвозникновения риска. Печальная конста- ший и надёжнейший долгосрочный интация - COVID-19 не соответствует ни вестор (!) в стране. По данным 2019 года
одному из этих критериев.
страховой рынок вложил 1 триллион 750
миллиардов евро (страховые резервы,
COVID-19. 2020. Экономические
большая доля которых от страховых компоследствия
паний «жизни»). Таким образом страховСтраховой рынок Германии / Второй
щики входят в число крупнейших институсегмент
циональных инвесторов Германии (!).
Страховой рынок Германии не самый
Отчёты о платёжеспособности и финанбольшой в EU (рынок Франции по сбору
совом
состоянии (SFCR - Solvency and
премий больше), но отлично организован, наилучшим образом удовлетворяет Financial Condition Reports), которые в
страховые запросы различных групп насе- соответствии с требованиями Solvency
ления, предлагая им разнообразие стра- II публикуются компаниями начиная с
ховых продуктов, продвижению которых 2016 года и представляют собой довольспособствует имеющаяся
довольно но внушительный (по объему) документ,
устойчивая структура страхового рынка свидетельствуют о том, что платёжеспостраны: по данным GDV (Союз Страхов- собность страхового рынка в 2020 году
щиков Германии) в 2018 действовало 535 полностью соответствовала требованиям.
страховых организаций (население Герма- COVID-19. 2020. Экономические
нии в 2019 83 миллиона). Страховой биз- последствия
нес занимает одну из важнейших позиций Балтийские страны / второй сегмент
во внутреннем валовом продукте страны
- 6,62% в 2020.
Общее влияние пандемии Covid-19 на рынок страхования в 2020, кроме страховаУдовлетворение многочисленных и разния жизни, оказалось меньшим, чем преднообразных запросов возможно тольполагалось. B целом в трёх республиках
ко при условии, что на страховом рынке
Балтии развитие страховых рынков имеет
свои услуги, ориентированные на интеочень похожие тенденции. Большинство
ресы страхователей, предлагают соответстраховых компаний – компании с заруственно разные по специализации и
бежным капиталом и интересы каждой из
профилю страховщики.
них представлены во всех трёх странах
Под назором BaFin (Регулятор финан- Балтии.
совых услуг) находятся 90% зарегистриЕсли посмотреть на динамику страховых
рованных участников страхового рынка:
премий за последние два года, можно
- 83 страховщика «жизни», - 250 страхов- увидеть, что существует два страховых
щиков «нежизни», - 29 перестраховщиков, продукта, объем которых значительно
- 135 пенсионных касс, - 33 пенсионных сократился из-за пандемии. Страхование
фонда, - 33 страховые кассы по оказанию путешествий, которое относится к стра-

хованию медицинских расходов, упало
более чем на две трети из-за сокращения
путешествий и командировок. Тарифы
на страхование автогражданской ответственности были снижены из-за благоприятных погодных условий, а также
из-за резкого уменьшения числа используемых транспортных средств и снижения
количества аварий в результате ограничений, введённых из-за Covid-19. В некоторых странах (Латвия) «демократизировали» требования к минимальным срокам
приобретения полиса ОСАГО.
Сектор страхования, по сравнению с другими отраслями экономики в целом, остаётся прибыльным, несмотря на масштабы
кризиса, вызванного Covid-19. Комбинированный коэффициент (Combind Ratio) страховщиков, показывающий рентабельность
страховой деятельности, составляет +/- 85
в 2020 году, в первую очередь из-за хороших результатов во втором и четвёртом
кварталах.
Благодаря коэффициенту убыточности
(Loss Ratio), в среднем +/- 50,0%, страховщики «нежизни» чувствуют себя комфортней, чем страховщики «жизни», тем
не менее на страховых рынках («жизнь» и
«нежизнь») в 2020 заработано 64 миллиона евро прибыли в Эстонии, 53 миллиона
в Латвии и 50 в Литве.

Урок № 4?
Третьим странам, осуществляя реформы и
совершенствуя своё законодательство, в
нашем случае - в страховом бизнесе, необходимо осмотреться и в качестве цели
своего дальнейшего развития выбрать тот
страховой рынок, который является одним
из лучших в регионе. Но для уверенного и
быстрого достижения цели важно найти
«спаринг-партнера» - найти такой рынок,
который уже давно идёт по пути к той же
цели и приобрёл опыт достижения успехов, совершения ошибок и их исправления. А если этот спаринг-партнер имеет
такое же прошлое, то это вдвойне ценнее.
В качестве цели я вижу страховой рынок
Германии. А в качестве спаринг-партнера
- страны Балтии. Украина (Национальный
Банк Украины) уже вступила (01.06.2021) на
этот путь, найдя спаринг-партнера в лице
Банка Литвы. В сфере ответственности
двух сторон надзор за финансовыми услугами, в том числе за страховыми рынками.

SOLVENCY II
В 2016 году был запущен проект, который
готовили почти 20 лет – SOLVENCY II.
Страховщики приветствовали Solvency
II, даже несмотря на то, что внедрение
новых правил связано со значительными
усилиями различного характера. В конеч-

ном итоге участники страховых рынков
оправдывали эти усилия тем, что не только
надзорные органы, но также инвесторы и
потребители должны иметь возможность
получить представление об экономических условиях и существующих рисках
страховщика.
Поскольку изменения глубоки, было бы
самонадеянно ожидать, что новая система надзора будет работать безупречно с самого начала. Важно было, чтобы
Solvency II внедрялась, как и планировалось, во всех европейских странах. Так и
произошло.
Однако, внедрение SOLVENCY II оказалось
ещё более сложным, чем предполагалось.
Сложность системы оставляла много
места для толкования, зачастую, по признанию организационных структур страховых рынков, неправильного.
К чести разработчиков новой системы,
было предложено, учитывая глубину изменений старой системы, внести понятие
переходного периода, в течение которого
все участники, оценив свой опыт внедрения новых правил, предлагали бы свои коррективы этих правил. ЕС (EU) поручил EIOPA
собрать мнения страховых рынков через
местные надзоры и союзы страховщиков.
Это было сделано. Более того, собранные
предложения по коррекции правил были
обобщены EIOPA и вновь направлены для
сведения на страховые рынки.
Но тут пришёл COVID-19 и внёс свои коррективы в планы ревизии SOLVENCY II, тем
самым давая возможность страховым рынкам ещё раз критически и, уже учитывая
опыт страхования в условиях пандемии,
переосмыслить свои предложения.
Ожидается, что в 2022 году ЕС примет
свои решения по тексту правил SOLVENCY
II и с учётом роли страховых рынков как
важнейших стратегических инвесторов
в актуальные для объединённой Европы
проекты.
Предложения страховщиков и их союзов
по коррекции правил SOLVENCY II очень
интересны, но их анализ потребует значительного расширения рамок статьи.

Потихоньку мир становится другим…
в том числе и страховые рынки
(страховщики и страхователи)
Что влияет на изменения и что потребует их? Вызовы страховым рынкам. Мнения
аналитиков:
 Давно установившаяся среда низких
процентных ставок, обширные нормативные реформы, демографические изменения и, что не менее важно, дигитализация
в настоящее время приводят к глубоким

изменениям на рынке страхования. Инновационная динамика резко ускорилась.
Конкуренция стала ещё более острой.
 Страховщики
продолжают
развиваться - в своих продуктах, стратегиях
продаж и бизнес-операциях. На рынок
приходят новые провайдеры. Возникает
разностороннее сотрудничество между
страховщиками, стартапами и компаниями из других отраслей. Клиенты получают
выгоду от растущего разнообразия предложений и поставщиков.
 Новые цифровые технологии открывают большие возможности. Они облегчают
доступ к страховой защите и взаимодействие между клиентом и поставщиком.
Благодаря автоматизации и использованию больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта урегулирование
претензий может быть улучшено.
 Новые пандемии. Страховые рынки
вместе с правительствами должны найти
решение сотрудничества по уменьшению
ущерба.
 Изменение климата. Сотрудничество с
правительствами для поиска решений.
 Совершенствование андеррайтинга и
повышение его роли в принятии рисков.
 Будущее страхование моторных рисков: ОСАГО и каско (телематика, беспилотные транспортные средства, электромобили и т.д.).
 Проблемы защиты электронного оборудования (кибер-риски).
 Новые формы предоставления страховых услуг (P2P).
 Совершенствование форм и методов
предоставления страховых услуг.
При подготовке настоящей статьи были
использованы материалы

• Союза Страховщиков Германии (GDV)
• Европейской Федерации Страхования
и Перестрахования (Insurance Europa)

• Еврокомиссии
• EIOPA
• OECD (Организация экономического
сотрудничества и развития)

• The Geneva Association
• Страховых надзоров Германии, Эстонии, Латвии, Литвы

• И мнения специалистов страховых
компаний.
WWW.INSCLUB.INFO
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Д

нями Міністр фінансів Сергій Марченко
заявив (цитуємо інтерв’ю, оприлюднене ЗМІ), що ситуація з пенсійною системою
на сьогодні така, що 40-річним громадянам потрібно накопичувати кошти собі на
пенсію вже зараз. “Якщо немає накопичень
в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто”, - сказав Міністр. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих
постійно скорочуватиметься, а кількість
пенсіонерів - зростатиме.
Запровадження другого рівня накопичувальної системи обіцяють вже багато років, але
поки держава не має реалістичного та надійного дизайну накопичувальної системи,
переходити від слів до діла - зарано. Тим часом ситуація з бюджетом Пенсійного фонду
складна, і він регулярно змушений брати позички у Державного казначейства на виплату
частини пенсій.
Але відсутність другого рівня накопичувальної пенсійної системи; складнощі з фінансуванням Пенсійного фонду - це лише частина
проблем пенсійного забезпечення в Україні.
Інша частина - сумнівна ефективність системи державної підтримки пенсіонерів, зокрема в частині виплати численних надбавок та
доплат до пенсій.
Що заважає ефективній соціальній підтримці
пенсіонерів, крім відсутності накопичувального пенсійного страхування; та як вирішити
дані проблеми?

Які є виплати
Крім власне пенсійних виплат, українські
пенсіонери мають право на 37 інших допомог від держави: 15 видів грошових виплат, 22
пільги (в т. ч. 9 щодо сплати податків та зборів), право на отримання значної кількості
соціальних послуг, тощо.
Але така система соціальної підтримки пенсіонерів не є ані ефективною, ані зрозумілою
для її користувачів. Ми, у Центрі аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE
за підтримки проекту Ради Європи, дослідили ефективність законодавчого регулювання
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Дарина Марчак, керівниця Центру публічних фінансів Київської школи економіки

Дотягнути до пенсії, або
як підвищити ефективність
соціальної підтримки
пенсіонерів в Україні?
соціальної підтримки громадян в Україні, зокрема підтримки пенсіонерів.
Згідно з результатами дослідження, така підтримка має низку суттєвих вад, які погіршують ціль таких витрат - забезпечити гідний
рівень життя українських пенсіонерів.
Перша суттєва проблема - розпорошеність законодавства, яке регулює дане питання. Надання соціальної допомоги людям
пенсійного віку регулюється щонайменше
35 нормативно-правовими актами, серед
яких Податковий кодекс України, 17 Законів
України, 17 постанов Кабінету Міністрів
України.
Друга проблема - існування складної сис-

теми надбавок, підвищень та доплат до
пенсій, що почасти дублюють одна одну.
Це ускладнює адміністрування пенсійних
виплат та створює додаткове навантаження
на бюджет Пенсійного фонду (а відтак - і державний бюджет, з якого здійснюються трансферти Пенсійному фонду).
Зокрема, мова йде про наступні грошові
надбавки та виплати:
 щомісячні надбавки до пенсії особам, що
мають:

• особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (3778 грн. на місяць у 2020 році);

• особливі заслуги перед Батьківщиною
(1176 грн.);

• статус Чорнобильця (від 56 до 170 грн.);
• особливі заслуги перед Україною (дія поширюється лише на осіб, які вийшли на
пенсію до 1 січня 2001 року);
• герої України (від 587,9 до 671,9 грн.);
• ветерани війни, що нагороджені бойовим
орденом (від 419,94 до 587,9 грн);
• видатні спортсмени (від 419,94 до 587,9
грн.);
• космонавти (від 419,94 до 587,9 грн.);
• колишні народні депутати та члени Кабінету Міністрів - як України, так і Союзу РСР та Української РСР (від 419,94 до
587,9 грн.);
• особи, що мають статус “заслужений”
чи отримали один з орденів (від 335,95
до 419,94);
• депутати обласних, міських, районних,
районних у містах, міських рад міст обласного значення (від 335,95 до 419,94
грн.);
• матерям, що мають 5 і більше дітей (від
587,9 до 671,9 грн.);
 щомісячні компенсаційні виплати особам, які досягли 80 та більше років;
 щомісячне підвищення до пенсії (у розмірі від 5 до 398 грн.);
 щорічна допомоги до 5-го травня (розмір виплат у 2020 - від 570 до 4120 грн.);
 державна соціальна допомога на догляд (від 50 до 671 грн.);
 щомісячна державна адресна допомога (учасникам бойових дій у період Другої
світової війни, яким виповнилося 85 років і
більше - до 10918,7 грн.; пенсіонери з числа
учасників бойових дій - до 2771,67; особам,
що досягли пенсійного віку, але не набули
права на пенсію - в сумі, що не вистачає до
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність);
 щомісячна цільова грошова допомога
на прожиття (учасникам бойових дій у розмірі 40 грн).
Загальна кількість додаткових доплат складає
24. У 2020 році з державного бюджету було
сплачено 36 млрд. грн. видатків Пенсійного
фонду, спрямованого на виплату пенсій за
вислугу років та доплату до прожиткового
мінімуму та 51,5 млрд. грн. пенсії - окремим
категоріям пенсіонерів та надбавки й підвищення до пенсій.
Потрібно також зважати, що додатково до
цих доплат, особи з інвалідністю внаслідок
війни, жертви нацистських переслідувань,
особи, що постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС та інші категорії отримують й інші доплати та виплати від держави.
Третя проблема - несправедливий підхід
до призначення допомог.
Законом 1767-III від 01.06.2000 р. передбачені
надбавки до пенсій видатним спортсменам,
космонавтам,
льотчикам-випробувачам,

народним депутатам тощо. Але дія Закону
розповсюджується тільки на осіб, що вийшли
на пенсію до 01.01.2001 року. Таке формулювання фактично встановлює нерівні умови
для «однакових» категорій пенсіонерів і
навіть може містити ознаки дискримінації, а
тому дану норму варто скасувати.
Інший приклад - соціальна допомога по
догляду, що надається особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Державна соціальна допомога на догляд
встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність:

• у розмірі 15% (або 251,97 грн.) призначається одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” і які за висновком
ЛКК потребують постійного стороннього
догляду;
• у розмірі 40% (або 671,92 грн.) призначається одиноким особам, які досягли
80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” або Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”.
Кваліфікуючою обставиною для її призначення є встановлення лікарсько-консультаційною комісією висновку про необхідність
постійного догляду. Зважаючи на мету допомоги – на догляд - не зрозуміло, чим відрізняється догляд осіб, яким, для прикладу,
75 років і 80 років.
Четверта проблема - наявність дуже дрібних за розміром допомог, які навряд чи можуть означати дієву підтримку отримувачів.
Прикладом таких допомог є щомісячна цільова грошова допомога на прожиття учасникам бойових дій. Виплачується щомісяця у
розмірі 40 грн. додатково до пенсії. Лише 50
грн. складає державна соціальна допомога
на догляд одиноким одержувачам пенсій за
віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію.
Ще один приклад - щомісячне підвищення
до пенсії або соціальної допомоги певним
категоріям пільговиків. Наприклад, дітям війни - у розмірі 66,43 грн., особам, що зазнали репресій - у розмірі 54,4 грн., а членам
їх сімей - 43,52 грн.; непрацюючим пенсіонерам, що проживають на територіях радіоактивного забруднення - від 5,2 до 13,2 грн.
Нарешті, ще одна проблема - це незрозумілий механізм надання певних пільг та послуг.
Це стосується таких видів послуг або пільг,
що надаються за рахунок державного або
місцевого бюджетів: позачергове безоплатне зубопротезування, першочергове та по-

зачергове забезпечення житловою площею,
позачергове право на вступ до житловобудівельних та/або садових кооперативів.
Ці пільги встановлювались для відповідних
категорій у 90-х роках минулого століття, і
були своєрідною ознакою статусності пільгової категорії. На сьогодні їхня імплементація є сумнівною, оскільки або не існує відповідної інфраструктури, або вже по-іншому
функціонує певна галузь (наприклад, надання медичної допомоги трансформовано у
пакети послуг, які оплачуються Національною службою здоров’я України). Тому дані
пільги також доцільно скасувати.
Що робити?
Іншими словами, система соціальної підтримки пенсіонерів потребує значних доопрацювань, що може допомогти державі
підвищити захист тих громадян, які її потребують, та одночасно вивільнити частину
фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на інші завдання соціальної політики.
У своєму дослідженні ми детально описуємо, які кроки потрібні, аби підвищувати
ефективність державної соціальної підтримки громадян. З ними можна ознайомитись за посиланням. Стисло, в частині
підтримки пенсіонерів, рекомендовані наступні кроки:
Потрібно переглянути доцільність надання існуючої кількості доплат та надбавок
в частині пенсійних виплат, уніфікувати та
спростити такі виплати; розглянути можливість прив’язання рівня доплат та надбавок
до рівня забезпечення прожиткового мінімуму, задля забезпечення принципу, за якого соціальна підтримка надається саме тим
громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах, та потребують державної
підтримки.
Піднімаючи суттєво одні виплати, скасовувати архаїчні види допомог та найменші за
обсягом види виплат, які не впливають на
добробут родини; тим самим зменшивши
навантаження на державні органи та установи в частині адміністрування таких виплат.
Перерозподілити кошти на більш ефективні
інструменти підтримки.
Потрібно уніфікувати, для забезпечення
справедливості, правила надання допомог
для різних громадян, що належать до однієї
категорії отримувачів в залежності від їх фінансово-майнового стану, а не від формального статусу.
Нарешті, важливо також кодифікувати законодавство у сфері соціальних допомог
з метою зменшення та синхронізації нормативних актів, що регулюють дану сферу, та
оновлення законодавства.
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