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ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ САМОСТРАХУВАННЯ

Самострахування або «самофінансування» - це така форма, яка передбачає
самостійне покриття збитків, яке відбувається за допомогою власних коштів. Існують
два методи здійснення самострахування :

· затратний ( відбувається фінансування лише невеликих витрат і за допомогою
поточних коштів підприємства);

· фондовий ( першочергово відбувається формування спеціальних фондів )
Важливим критерієм під час обрання форми страхового захисту є частота та

величина ризику. Ризик, який проявляється досить часто, але збитки його несуттєві –
передаються у самострахування. Ризик , який є досить загрозливим варто надавати
професійним страховикам.

Основою самострахування є те, що воно базується на індивідуальній
відповідальності та означає самостійне формування юридичними та фізичними
особами страхових (резервних) фондів за допомогою особистих доходів. Керує
сформованим фондом страхувальник (він же одночасно є і страховиком), і всі прибутки
та збитки лежать на його відповідальності. Напрями витрачання фонду страхувальник
обирає самостійно[3].

Таку форму страхування вважають дорогою та нераціональною. Дорога тому, що
суб’єкт повинен створити такий фонд , який би в повному обсязі міг покрити можливі
збитки, а це зменшує його фінансові можливості. Нераціональна тому, що передбачає
вилучення з обігу значних фінансових ресурсів[2].

Фонд самострахування здатний утворюватися у грошовому
вигляді(капіталізований фонд) та у матеріальному вигляді( готова продукція, одяг,
сировина, запаси та інше). Капіталізований фонд є більш універсальним, а другий фонд
використовується для вирішення специфічних проблем та завдань.

«Самофінансування» започаткувало новий вид організації страхових відносин.
Особливістю такого типу відносин є те, що кошти самострахування отримують окрему
інституційну форму управління. Це страхова компанія чи товариство, яке утворюють
кілька споріднених організацій, які зацікавлені в самозахисті від ризиків. Фірма, що
створила такі відносини отримує статус матері, а створене товариство стає її дочірньою
фірмою. Такі товариства називаються кептивами, що означає «залежний».

Види кептивів :
· чисті – фінансують лише збитки власника;
· групові кептивні компанії – формуються , щоб обслуговувати ризики, які

створюються групою підприємців, які діють в одному професійному секторі або
групою фізичних та юридичних осіб , в яких присутні спільні страхові інтереси.

· компанії, які надають послуги у сфері обслуговування ризику третім особам [3].
Перевагами самострахування є те, що воно досить надійне, має високу

платоспроможність, високоліквідне. «Самофінансування» допомагає вирішити досить
оперативно питання щодо відшкодування незначних збитків. Також важливою
перевагою є те, що не потрібно платити страхові премії, які передбачають не лише
відшкодування збитків, заподіяних нещасним випадком чи стихійним лихом, але й
покриття витрат страховика щодо отримання офісу та на формування прибутку.

Недоліком є не лише те , що така форма страхування є дорогою і
нераціональною, але й те, що деякі ризику призводять до ліквідування підприємства.
Оскільки кошти фондів не зосереджені на рахунку в банку, то коли виникне потреба
покриття збитку, вони можуть бути у неліквідній формі[2].
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Кому ж вигідне самострахування? Тим компаніям, які вже страхувалися не один
рік і володіють статистикою збитковості, показники якої стабільні, доцільно
використовувати таку форму страхування. Також вигідне тим, що підприємство
самостійно вирішує ,які саме збитки варто покривати, а які ні.

Чому ж така схема рідко застосовується на нашому ринку? Відповіддю буде те,
що це є небезпечно. При настанні значних збитків підприємство може «піти в мінус».
Також немає достатнього досвіду у проведенні самострахування.

Все ж таки вигода чи ризик? Відповідь на це питання для кожного своє.
Компаніям, які здатні брати на себе відповідальність за всі можливі ризики і володіють
статистикою збитковості, звісно вигода. Підприємствам, які не є професійно
обізнаними у цій сфері діяльності, звісно - ризик, адже вони можуть втратити значно
більше, проводячи самострахування[1].

Отже, обрання форми страхування - це самостійний вибір підприємства, яке
несе власну відповідальність за всю його діяльність.
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