
 

 

 
 

Публічні вимоги Банку до страхових компаній і етапи проведення Процедури Акредитації 

 
1-й етап. Перевірка страхової компанії на наявність стоп-факторів  

Страхові компанії (СК) перевіряються на наявність стоп-факторів. У випадку наявності хоча б одного 
стоп-фактора Банк має право відмовити страховій компанії у співпраці. 

№ Назва стоп-фактора Граничні значення 

1 Термін діяльності компанії на ринку Менше 5 років 

2 Валові страхові премії (рядок 010*) Менше 200 млн. грн. 

3 Власний капітал (Ф1: 380) Менше 100 млн. грн. 

4 Збиткова діяльність (сума рядків 470* і 480*) Менше 0 

5 Покриття депозитами страхових резервів (Ф1:230 + Ф1:240) / (Ф1:415) Менше 80% 

6 
Концентрація страхового портфеля – чисті премії за окремим видом 
страхування в загальному обсязі чистих премій (різниця рядків 010** і 020** і 
030** за окремим видом страхування) / (різниця рядків 010** і 020** і 030**) 

Більше 65% 

7 
Показник платоспроможності – відношення чистих премій до капіталу 
(різниця рядків 010* і 020*) / (Ф1:380) 

Більше 360% 

8 
Рівень самостійного утримання ризиків - (різниця рядків 010* і 020*) / (рядок 
010*) 

Менше 45% 

9 Рівень виплат - (різниця рядків 240* і 150*) / (різниця рядків 010* і 020*) 
Менше 35% або більше 

65% 

 
* Розділ 1 «Звіт про доходи та витрати страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних 
страховика), відповідно до Розпорядження Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210. Розраховується за 
останній звітний рік. 
** Розділ 3 «Показники діяльності за видами страхування, окрім страхування життя» і Розділ 4 «Показники 
діяльності за видами обов'язкового страхування, в т.ч. показники діяльності по державному обов'язковому 
страхуванню »(Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), відповідно до Розпорядження 
Міністерства Фінансів України від 28.03.2002 №210. Розраховується за останній звітний рік. 

 

2-й етап. Аналіз фінансового стану СК і визначення договірних умов співпраці  

Банк проводить детальний аналіз фінансового стану СК на дату і в динаміці: 
- аналіз страхової діяльності (структура і якість страхового портфеля, концентрація і ефективність 

портфеля); 
- аналіз ліквідності та капіталізації бізнесу (достатність ліквідних активів для покриття зобов'язань 

СК, динаміка капіталу СК); 
- аналіз ефективності діяльності (ефективність андеррайтингу, ефективність інвестиційної 

діяльності, показники збитковості і показник витрат) та ін. 
 
На підставі проведеного додаткового (поглибленого) аналізу Банком встановлюється: 

- ліміт на страхову компанію; 
- види страхування/страхові продукти, за якими буде здійснюватися співпраця; 
- інші умови співпраці. 

 

3-й етап. Підписання договірної бази 

У випадку прийняття Банком позитивного рішення про співпрацю з СК (акредитації) та досягнення 
сторонами згоди щодо умов співпраці, для здійснення страхування в рамках реалізації банківських 
продуктів його клієнтам, страхова компанія зобов'язується укласти з Банком відповідний договір про 
співпрацю.  
  


