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Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку Україно

на короткострокову перспективу
Б. Бридун,

начальник інформаційно-аналітичного eiddivj
HACK “Орпнтп ”

VBG87=O=89 ринок можна ку України за 199S-2002 рр. дає в’язанийзпромнсловимвиро-
пічна'гидорпнкіп, ікоріхншіактпо» .можлипість зробити такі бшщтвом, залишається низьким
a ВВГІ ігдодинишонаселенняменше висновки.
6000 лаз. СПІД. Країни а ВІЗГІ на
одипінно населення понад 21000 структурі
дол. СПІД, належать до країн з стосовно сплапі страхових внесків

/ •-страхування охоплює не оільше

Майнове страхування. У 4.75% віл вартості всіх основних
видів страхування фондів промисловості.

Уиродовж
писокороапннутнм страховим майнове страхування стало майнове страхування відрізня-
рпнком. зокрема. Дг.стрія, Ні- пріоритетним (61.6-76.9 %). то ється також виплатою страхових
меччпиа. Франція, Бельгія СПІД, характеризує
Японія.Швейцарія (дня мат. І ).

Уряд кожної країни зацікав-
лений у розвитку страхового
бізнесу, що пов'язано не тільки з
виконанням соціальних функцій.

1999- 2 П02 рр.

як відшкодував!» - темпи зростання
вид страхових підшкодувань колива-

ються в межах 79,8%-2 l3,S %.
зокрема, юридігппгх <хю (оскільки З 1999 р. зростає загальна
частка страхових платежів кількість договорів майнового
страху вал ьи и кі в - громад я п страхування. Так. максимальна

притаманних страхуванню взаіялі. незначна. 3,8-6. і ’л ) . Особливо кількість договорів страхування,
але і ото економічних: вростання продаючими були темпи зростання укладених протягом 2001 р.. у
вгих 'хуу ВВПоярахххтх організацій. в 2000 р. - 206.3 \ >, (на підміну від перерахунку на одного страховика
зі хиеншенняи грошової маси в 127.7 % у 1999 р.). Це спітніть, по- становить - 17 438, або 17 ,4 % від
готівковаиу обігу, інвестиційною перше, про появу нових власників, загальної кількості укладених дого-
спрячованістю страхових інсти- які потребують страхового захисту', ворів із цього виду страхування.
туцій: забезпеченням економічної Така теїіденція посилюється в міру' Страхування відповідальності,
безпеки суб’єктів господарювання зростання економічного потенціалу Обсяги надходжень страхових
від потенційних виробничих суб’єктів ринкових відносин. По- внесків, починаючи з 1999 р.,
ризиків, кдтаклізмів природного, друге, про наявність схемного зростали циклічно. Так, у 1999 р.
екологічного та техногенного бізнесу (псевдострахування), адже приріст становить 157.2 % , у 2000

окремі види майновогострахування р. - 12,6%. у 2001 р. - 19.8 %. а в
відносять до найменш ризикового 2002 р. - 40.4%. За останні п’ять
страхування. Схемний страховий років структура страхових внесків.

22.5% і v ВВП держави фінансове ринок - це ринок, через який які
посередництво, до якого належить суб’єкти господарювання (фі-
стрлхування. перерозподіляє до нансово-промислові групи, хол- відальності. практично залишається

дингп тощо) оптимізують опо- незмінною і коливається в межах
У 2002 р. на страховому ринку даткування або реалізують зар- 8.9-9,5%.виняткомєлише 1999 р.-

України здійснювати діяльність платні проекти. За структурою 15,5%. Рівень розвитку цієї галузі
33S страховиків (328 - на 31 страхових платежів у 1999-2002 рр. недостатній. Крім того, цей вид
грудня 2001 р.. 2S3 - на кінець (див. мал. 2). найпопулярнішим страхування не характеризується
' 2000 р. 263 - на кінець 1999 р.)1. страховим ризиком є страхування платністю послуг, адже рівень

Кількісний аналіз страхового рин- фінансових ризиків (обсяги страхових відшкодувань у 1998 -
надання послуг рівномірно зро- 2002 рр.
стають з 28,0 ?о у 1999 р. до 47 ,0 %

ного
най розповсюдженіший
страхування в 1998-2002 рр.. і

характеру
У структурі споживчого попи-

ту України послуги займають
надходили по каналах

добровільного страхування відпо-
2.6?.» доходів (у 2001 р.).

14.0-25.6 %в межах
переважно нижчий, шле у цілому по1 За ланями Державної :><VAVW 7 питань

регулювання рннкшфінансопнх послуг у 2002 р.) і страхування від страховому ріпіку (мат.3).
України (Держфпшослуг). департаменту вогневих ризиків (1999 р. - 26.0 %, Найпоширепішим видом
Фінансових установ та ринків 2000 р. - 21.0%, 2001 р. - 20,0 '%, страхування відповідальності є
v - . 2002 р. - 1 / .0 %). Проте рівень страхування цивільної 2V4?>2V -Комітету v справах нагляду за ' ' 1 v ‘ -страхового захисту ризиків, но- дальності власників наземногострлхопом.тільністю
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транспорту, включаючи відпо- Незадовільною є ситуація зі 1999до2002р.зросли у 4,7 раза (мал.відальність перевізника (у струк- страхуванням життя - темпи 7 ), що можна пояснити не тільки
турі страхових платежів у 1999- зростання страхового ринку від- збільшенням кількості страховиків,2002 рр. - 8,4-20,0 %, (мал. 4) та значено лише в 2000 р. - на 31,6% а й підвищенням вимог до
інша відповідальність перед (у 1999 р. був спад в 1,7 раза). У статутних фондів. Вже до кінця
третіми особами (у структурі структурі страхових внесків на ри- 2004 р. компанії, шо займаються
страхових платежів у 1999-2002
рр. - 71,0-88,3 %, (мал. 4). Пере-
важна більшість договорів страху- лькість обов’язкових видів стра- капіталу до 1 млн євро, а
вання укладена зі страхуваль-

- юридичними особами домінуючою є добровільна форма страхуванні життя, - до 1,5 млн
(частка коштів страхувальників страхування (мал. 6), що євро. З огляду на значне
юридичних осіб у страхових зумовлено скоріше відсутністю підвищення (у 2-10 разів) вимог до
платежах становить в 1998- нормативного забезпечення сплачених статутних фондів у
2002 рр. 76,5-95,3% ). обов’язкових видів. (Див. мал. 6 ). страховиків, їхнє підвищення

Невеликий портфель страхо- Державне обов’язкове осо- відбувається повільно. (Див.мал.7).
внх договорів із такого віщу вказує бпсте страхування істотно не У 1999 - 2002 рр. спосте-

недостатній розвиток стра- впливає на страховий ринок рігається стрімке зростання
хового ринку України та недо- України, тому що в структурі видів сформованих страхових резервів
сконалість регулювання гос- страхування їй належить незначна страховиків України (мал.8).Так, їх
подарських відносин. (Див. мал.3). частка. Крімтого.такіпослуги надас обсяг порівняно з 1999 р. зріс у 3,4

Особисте страхування та: тільки національна акціонерна раза і на початок 2003 р. становив
1898,2 млн гри. Зросли й обсяги

За даними Мінфін}', станом на технічних резервів (у 3,5 раза), в
Україні призвела до того, що ця 31 грудня 2002 р. загальний обсяг тому числі резерви збитків (у 11,9
галузь страхування не отримала активів, визначених ст. 31 Закону раза ). Така тенденція є
натежного розвитку, оскільки вона України “Про страхування”, закономірною, оскільки наявна
передбачає тривалий термін дії українських страховиків становість нормативна взаємозалежність
договорів. Інфляційні процеси та 4105 млн грн. (на 80,9% більше, ніж резервів від страхових платежів,
неможливість формувати резерви аналогічний показник 2001 р.). Резерви зі страхування
щодо страхл'ванняжиттяв іноземній Темпи зростання активів страхових життя у 1999 - 2002 рр. змі -
валюті (незважаючи на те, що компаній випереджають аиалогіч- шовались циклічно: у 2001 р.
відсутній податок на прибуток) не ний показник внеокорозвпнутих порівняно з 2000 р. зменшились на
створили належних умов для країн. Стрлстура страхових активів 22%, а в 2002 р. порівняно з 2001 р.

^Накопичувальних видів страху- показує, що страховики надають зросли на 56,6 %. (Див. мал. 8.)^^ашія. Струїетура ринку' особистого перевагу інвестуванню тимчасово Обсяги страхового ринку
страхування залишається незмі- вільних коштів у цінні папери (див. України та його струїетура сьогодні
нною впродовж останніх п’яти років табл.1), загальний обсяг таких не відповідають рівню розвинених
- 5,8-7 ,6 %, але темпи зростання, інвестицій становить 1367 ,9 млн. країн. Разом з тим страховий ринок
особливо в 2000 р. (74,4 %), грн., або 33,3% загального обсяг}' України у 2000 - 2002 рр.
обнадійливі. У структурі страхових активів, темпи приросту цього розвивався в умовах пожвавлення
платежів у 1999-2002 рр. поступово показника у 2002 р. складають економічної діяльності та
зростає частка медичного стра- 110,8% щодо рівня минулого року, зростання обсягів промислового
хуванняз12,Одо51,0%.Цепов’язано Слід відзначити появу в 2002 р. виробництва. Досить великими
головним чином зі збільшенням в нової категорії страхових активів - темпами порівняно з іншими
Україні числа міжнародних корпо- банківській метанів,
рацій, які переважно забезпечують Страхові компанії , що аку-
працюючих соціальним пакетом та мулюють величезні фінансові позитивні тенденції його розвитку,
зменшення обсягів страхування ресурси, сприяють розвитку Динамічно розвиваючись,
здоров’я у випадку хвороби з 38,0 % різноманітних галузей бізнесу, український страховий бізнес
до 22,0%. Зменшилася і струїетура крім того, вони забезпечують за- має багато проблем, не зважаючи
страхування від нещасних випад- хист стабільності виробничого на позитивні тенденції діл -
ків на транспорті- з50,0%у 1999р. відтворювального процесу. Так, льності страхових компаній та
до 27 ,0 % у 2002 р. (Див.мал.4). статутні фонди страховиків з страхового ринку в цілому. На-

- —~ „.. •.». , - - «і.*...

ню’частка 0,47 -1,63%.(Див.мал.5). ризиковими видами страхування,
Незважаючи на численну кі- повинні довести розмір статутного

хування у законодавстві України, страховики, що спеціалізуються на
никами

страхування лсиття. Нестабільна страхова компанія “Оранта".
фінансово-економічна ситуація в

галузями економіки, йшов процес
розвитку цього ринку, окреслилися
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ведемо головні проблеми стра- страхову практику інформаційних що належать одному холдингу або
хового ринку України.

Економічні: низький плато-
спроможний попит фізичних і достатність обґрунтованій інфор- метою обслуговування потреб у
юридичних осіб, невеликі обсяги і маційно-аналітичних матеріалів страхуванні компанії-засновника
недосконала структура капіталу про стан і проблеми формування і, як правило, утримуються від

технологій, відсутність якісної фінансово-промисловій групі.Такі
статистичної інформації і не- страхові компанії створюються з

• U• истраховиків, дуже низькі мож- страхового ринку, недосконалість проведення операцій комерціи-
ливості вітчизняних страхових фінансової звітності страховиків і ного (класичного) страхування,
компаній щодо компенсації ве- методів обробки даних, що не Страховик, який належить одній
ликих збитків, відсутність дозволяє вірогідно визначити компанії, зазвичай називається
надійних інвестиційних інстру- фінансовий стан компаній і кептивом компанії-засновника.
ментів для довгострокового" роз- результатиїхдіяльності, відсутність Кептив, створений спільно двома

банку даних несумлінних стра- або більше компаніями, назива-
Орган і зац ійно - правов і: хувальнпків, відсутність дос- ється кептивною страховою ком-

цілеспрямованої коналих рейтингів страхових панією групи або об’єднання,
державної політики в галузі компаній, що полегшують оцінку
страхування, що призводить до страховиків і вітчизняних рей- страхування в Україні становив
безсистемності розвитку; відсут- тингових агентств, непрозорість близько 1334,1 млн грн. Найбільша
ність обгрунтованої Концепції роз- даних щодо структури власності питома вага класичного страху-

витку страхових резервів.

відсутність

У 2002 р. класичний ринок
)

витку страхового ринку; недо- вітчизняного страхового ринку. вання припадає на страхування
сконала нормативно-правова база, Соціально - психолог ічн і: майна юридичних осіб, вантажів і
що регламентує розвиток страху- відсутність довіри населення і фінансових ризиків (12,2 %),
вання. необгрунтовано велика суб’єктів господарювання до страхування відповідальності
кількість обов'язкових видів страхових компаній, відсутність (5,3%),добровільнестрахування на
страхування, наявність “кептив- необхідної системи гарантування транспорті (3,3 %) і обов'язкове
них’’ організацій, що призводить до страхових виплат, відсутність автострахування (2,6%).
низького рівня виплат і страхового страхової культури потенційного Основна частка кептиву
захисту; низький рівень споживача страхових послуг. припадає на страхування майна
державного регулювання і нагляду На нашу думку, серед наве- юридичних осіб, вантажів, фі-
за страховій ' ринком, про- деннх проблем слід виділити дві, нансових ризиків (12,2 %), добро-
текціонізм, що обумовлює моно- що породжують поділ страхового вільне страхування на транспорті
полізацію окремих сегментів ринку ринку України на види бізнесу та (2,3 %) і обов'язкове автостра-

дозволяють переоцінити якісні хування ( 2,1 %). (Див.мол. 9 ).
Функціональні: низька прибут- зміни на ньому. По -перше , це Схемний страховий ринок

ковість і збитковість окремих видів низький рівень державного регу- концентрується у найменш

і галузевий монополізм.

страхування, відсутність середньо- 1 лювання та нагляду за страховим рнзикових видах страхування,
довгострокового планування стра- ринком України, по-друге , - де- зокрема, в майновому стра-
ховими компаніями своєї діяль- формоване податкове законо- хуванні ,
ності, низький рівень кваліфікації давство, яке постійно змінюється і
кадрів, порушення законодавства, не виконує притаманних йому зменшує базу оподаткування
страхове шахрайство і відсутність функцій, крім фіскальної,
скоординованих методів боротьби
з ним; невеликий, порівняно із ються в поділ страхового ринку за полісів та договорів страхування

страхуванні відпо-
відальності. Так, страхування

податку на прибуток, оскільки
Зазначені проблеми інтегру- витрати на придбання страхових

У • списується на валові витрати від
основної діяльності. Як правило,

закордонними країнами, асорти- видами оізнесу: класичний, кеп-
мент страхових послуг, що пропо- тивний та схемний. Можна оціни-
нусться клієнтам, неоптимальність ти страховий ринок 2002 р. за ви- укладаються угоди на великі суми
страхових портфелів, низька дами страхування, подавши його страхування зі значними об-
технологічність проведення стра- на мал.9.Класичний страховий ри- сягами відповідальності стра-
хових операцій, відсутність нок - надання реального страхо- ховика, які вони не можуть
траййціи позитивного досвіду вого захисту з врахуванням інтере- утримувати (через обмеженість
роботи з клієнтами, особливо з сів страхувальників, як правило, без статутних фондів та резервів) і

лобіювання будь-яких інтересів, майже всі ризики передають уновими видами страхування.
Інформаційно-анал ітичн і: Кептивний страховий ринок - це перестрахування, зокрема не-

низький рівень впровадження в примусове страхування компаній, резидентам.Так, за даними голови
7\
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Держфінпослуг “частка пере- у відсотках до ВВП - 1%, темпи простої економічної собівартості
страху’вання в цілому займає 57 %, у
тому числі нерезидентів - майже
35%. При бурхливому зростанні

зростання ринку в 2002 р.- 48.4%, страхових послуг та технічного

результату від страхування. Зв 2003 р. орієнтовно 72.7 %.
Після доповіді Президента переходом до ринку ми забули

, якаринку все оільше коштів України 29 січня 2003 р. на про природу собівартості
спрямовуються за кордон, зокрема Всеукраїнськії: нараді з проблем чітко “виписувалась за радян-

ських часів. Ринкові регулятори

<

522% доЛитви.22% до Латвії, 8.2% боротьби з організованою
до Росії, 6% до Молдови, а обсяги злочинністю і корупцієютазахисту формують конкурентну ціну,

низка відсутність державного регу-
цін формує хибну

але
перестрахування в розвинутих прав людини вийшла
країнах займають незначну частку".
Вивезені через перестрахування страхування",
кошти повертаються до вільних проблеми не існувало, і урядовці, ринку комфортно сеое почувають

отриммючи статистичну звітність завдяки прогнозованості доходів,
від страхових організацій, немогли що дають акціонери, інші —

бізнес продовжують надавати послуги,
(псевдострахування) від ринку' скорочуючи нерентаоельні стра-

хові продукти, у результаті

пуптікаттій про наявність “псевдо- лювання
Ніби раніше цієї тарифну політику' - одні суб'єкти

економічних зон та зон пріоритет-
ного розвитку’. Згідно з чинним
законодавством в Автономній розмежувати схемний
Республіці Крим та у 12 областях
України нараховується 11 спе- класичного і кептивного стра-

^^ціальних(2VBLHWE)економічних зон
^^та 72 території пріоритетного маса псевдострахування, яку'

розвитку зі спеціальним режи- приховувати надалі неможливо, з питань регулювання ринків
Після заяв Президента України на фінансових послуг України хоче

За даними експрес-доповіді страховий ринок почався сут- виконати свою місію стосовно

хуванкя або56T настала критична страждають клієнти.
По-оруге, Державна комісія

мом швестишиної діяльності.

2003 р„ Держкомстату України, тєзий тиск
найбільші обсяги інвестицій

мінімізації псевдостраху'вання з
метою якісного впровадження
пенсійного страхування.

Таким чином, на основі

По-перше, шукаючи шляхи
внесено нерезидентами з США поповнення доходної частини
- 1 і8,7 млндол. США (або 25,8% Державного бюджету України,а
загального обсягу’ іноземних також відповідно до стрімкого проведеного кількісного та
інвестицій), Сполученого Коро- розвит-гу основних макропоказ- якісного аналізу страхового
лівства - 45,9 млн дол. США киків, уряд намагається збіль- ринку' України та з метою його
(10,0%). Швейцарії - 39,0 млн шити ставку податку на валові подальшого розвитку, популя-
дол. США (8.5%), Австрії - 32,0 доходи від страхової діяльності з ризації довгострокових видів
млн. дол. США (7 ,0%). Польщі - 3 до 6 %. Більшість учасників страхування, мінімізації псев-
28.0 млн дол. США (6,1%), Кіпру ринку ставиться до цього дострахування необхідне більш
- 17.4 млн дол. США (3.8%), Ні- пасивно. Такий крок суттєво ке жорстке державне регулювання
меччнни - 13.5 млн дол. США вплине на їхній подальший вітчизняного страхового ринку,
\ 2.9% ), Латвії - 11,9 млн дол. розвиток Але є інші компанії, які яке полягає у встановленні
США (2.6%), Віргінських остро- реально надають масові страхові остаточних вимог щодо фінан-
еіе, Британських - 10,6 мли дол. послуги. Такі компанії відрізняє сових показників страховиків,
США (2.3%), Японії - 10.1 млн струїпура страхового портфеля, зокрема, ліквідності, платоспро-
дол. США (2,2%), інших країн - рівень виплат (який прямує до можності, підвищення вимог до
164,8млн дол. США (35,9%). зарубіжних ринків), значна обсягів статутних фондів.

Отже, в2002 р.з4442,1млн грн. кількість штатних працюючих та переведення соціальних фондів у
страхових платежів в Україні агентІЕ, розгорнута представ- страхову компанію з державною
лише близько ЗО % припадає на ницька мережа, значна частина часткою (HACK “Оранта” ),
класичний ринок і 19 % - на сплачених податків з працюючих жорстке регулювання перестра-
кептивний ринок, це власне є (прибуткового податку’, від-
страховий бізнес. Проведена рахувань до соціального та
оцінка дозволяє більш реально пенсійного фондів тощр), про-

хових операцій. Лише регульо-
ваний страховий ринок забезпе-
чить чіткі, прозорі та конкурентні

акцій, правила для його учасників та
тощо, клієнтів, що є необхідною

оцінити розвиток страхового ведення рекламних
ринку' України. Так, обсяг ринку' отримання рейтингів
реального страхового бізнесу за Очевидно і те. що уряд вибирає передумовою для капіталізації
страховими платежами становить найлегший шлях, піднімаючи страховиків,
1484,95 млн грн., страхові платежі

як наслідок -
ставки податків, не вдаючись до економічне зростання України.
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2- Структура платежів з май

Фінг.нсопхй рийок України А?5 (7 ) , 9 П П 4

А/сд.
інового страхуванняу 2002 р.

Страхування ианна (інших)
11%

Страхування залізничного Страхлзаннк наземного
транспорту

1%

Страхування повітряного
транспорту

0е с

Страхування водного
транспорту

1%

транспорту,, крім

залізничного.
6*0

Страхування виданих
гарантій (поручительств) та

прийнятих гарантій
1%

s

0 v«*

- V о -

Страхування вантажів та
багаж)
11%

Страхування судових витрат
0%

Стрзх>-вання від вогневих
ризиків та ризиків стихійнії:

явиш
17 %/

ризиків

47 %
Страхування інвестицій

0%
Страхування кредитів

5%

Ч icL7.3. Динаміка надходжень страхових внесківта виплата страхових відшкодуваньу 199S-2002роках

4442.1
- 35%4 500 т !

^31,0% - 30%3030.5З 500 і -г 25%
19,1%£ 2 500 - 2136,3 - 20%

1221%14,0® о Г: - 15%'.г-т- 'Г-1164,1= 1500 - «...— •
і :р43.1 - 10%424,1407 ,1360.9 .

500 т І і- 5%

- 0%-500 - 2002 р.2001 D.
А

Рівень виплат (відношення виплат до внесків')
2000 р.

Страхові відшкодування
1999 р.

;Страхові внески

Моя. 4.Структура платежів зі страхування відповідальності в 2002 р.

Страхування цивільної
відповідальності власників

наземного транспорту
( включаючи

відповідальність
перевізника )

20%

Інша цивільна
відповідальність перед

третіми особами
89%

J9

Страхування цивільної
відповідальності власників
повітряного транспорт)'

(включаючи відповідальисіь
перевізника )

1%

Страхування цивільної
відповідальності власників

водного транспорту
(включаючи

відповідальність
перевізника)

6%
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Мси. в.Структура форм страхування у 1999 - 2002 роках

4 500
4 012,6

4 000 - З 1998 р.
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0
Обов’язкове страхування (крім державного )Добровільне страхування

Тсіашця /.Структура активів для надання страхових резервів страхового ринку України з 2001- 2002 роках

Категорії активів, визначені
статтею 31 Закону України
‘'Про страхування”, для
представлення страхових

резервів
Всього, тис, гри.

Структура за
станом на:За станом на: Приріст

2001р. 2002р.
2002 р.2001 р. % %тис. гри.

2269303, 9 4105186,5 1835882,6 S0,9 100,0 100,0
у тому числі:
1) грошові коштна розрахункових
рахунках

і 2) банківські вклали (депозити)
3) банківські метали

527141,6452991 ,7 9801333 116,4 20,0 23.9

647679 277946,9369732.1 752 162 . 15.3
1266821366820 0 0 03

148600,9 5724142376,9 -» ,0 63 3.64) нерухоме майно
5 ) цінні папери, що передбачають
одер;кання доходів

719139,713679492 333110,3 2S,66488093
6) цінні папери, що імітуються ?0.S-9844 -22.3 1533408.9432525дер;кавою

222265913171 301984,1 49,461113657) права вимоїн до перестраховиків
00265576 122,18) готівка в касі 4535
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лачсиого статутногофонду страхопикіп України у 1999 - 2002 роках

1 550, 50

1 036,80

327 , 872 51 1 , 00
500

10
на 31 1 2 2002 рна 31 .12. 1999 р на 3 1 .12 2001 рна 31 1 2 .2000 р .

Аіая.8.Динаміка сформованих страхових резервів страхового ринку України у 1999 - 2002 роках
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І 373.21 134.1959.4557.0Зел}гоін& сформованих страхових резервів на

яни& звітного періоду, із них :
1 373.31 163.2939.0537.0V) техтчнкх резервів , з тому числі :
33.319.113.57.0

резервів збігтпв
24.915.920.420.0б) резервів -л страхування життя

Моя.9.Загальний обсяг страхових премій за видами страхування і видами бізнесу
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Примітка: ‘Добровільне автострахування; страхування наземного транспорту, крім залізничного, страхування цивільної
відповідальності власників наземного транспорту. г ) Обов’язкове автострахування: страхування від нещасних випадків

на транспорті , страхування цивільної відповідальності (за звичайними договорами і за додатковими договорами. Зелена
картка). ^ Майнове страхування: страхування від зогневпх ризиків і ризиків стихійних лих юридичних осіб, страхування
вантажів і багажу, страхування фінансових ризиків. ‘'Особисте страхування: страхування від нещасних випадків , медичне

страхування, страхування здоров 'я на випадок хвороби. '' Страхування відповідальності: усі, крім страхування цивільної

відповідальності власників наземного транспорту. ;,) Страхування морських і авіаційних ризиків: страхування водного

транспорту, страхування членів екіпажу, працівників замовника авіаробіт. повітряних суден, відповідальності повітряного
перевізника, відповідальності ексгілуатанта повітряного перевізника. Страмузаиия сільськогосподарських ризиків.
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