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РОЛЬ АНДЕРРАЙТИНГУУ СТРАХУВАННІ

Уперше в українському законодавстві термін «андеррайтинг» з’явився в Законі
України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

Андерайтинг (у страхуванні) — комплексна діяльність страховика з ідентифікації,
аналізу, оцінки ризиків та визначення можливості страхування, вибору оптимального
страхового покриття, перевірки відповідності ризиків збалансованості страхового
портфеля. Здійснюється андерайтинг за допомогою різних методів на підставі великої
кількості даних про ризик. Вітчизняні страховики самостійно збирають інформацію про
всі попередні схожі ситуації, з'ясовують причини ризику, які зіставляють із
відомостями, що є у конкретному випадку. У світовій практиці страховики формують
бібліотеки договорів і страхових випадків, які служать джерелом інформації при
прийнятті рішень андерайтерами.

З точки зору страхувальника андеррайтинг представляється системою знань з
управління ризиками від якості та професіоналізму володіння якою, залежить його
вибір того чи іншого страховика.

На жаль конкретних індикаторів, які показують страхувальнику на якісний
андерайтинг у страховика немає. Непрямі показники представлені репутацією , тобто
історією і професійним і фінансовим рейтингу, наявністю системи управління якості за
стандартами ISO - 9001 , партнерські зв'язки з досвідченими перестраховиками. що
мають високі рейтинги надійності АА , ААА [1].

Андерайтер — це висококваліфікована й відповідальна особа страховика,
уповноважена виконувати необхідні процедури з розгляду пропозицій і прийняття
ризиків на страхування

Андерайтер зобов'язаний володіти знаннями в галузі оцінки ризиків по
особистому і майновому страхуванню, знати принципи побудови страхового портфеля,
юридичні аспекти страхування, бюджетування, формування страхових резервів,
андерайтинг в перестрахуванні, врегулювання збитків

Загальні завдання андерайтингу полягають у визначенні: переліку небезпек, до
яких схильний цей об'єкт страхування; чинників, що впливають на можливе настання
страхового випадку; оцінки об'єкта страхування; ймовірності настання збитків різного
розміру; умов страхового покриття й розміру страхових тарифів

Основне завдання андерайтингу — відбір ризиків для формування збалансованого
й рентабельного страхового портфеля компанії. Процес андерайтингу — найбільш
відповідальний процес діяльності страхової компанії, оскільки саме під час його
проведення формуються засади прибуткової чи збиткової діяльності [2, с. 106-109].

З точки зору страховика , андеррайтинг ця квінтесенція страхування , тобто п'ятий
найважливіший елемент досягнення корпоративних цілей основної або операційної
його діяльності . Якісний андеррайтинг тягне за собою якісно сформований страховий і
перестраховий портфель,найбільш близькі до прогнозованої рівні збитковості,
обгрунтовано розраховані і приємним страхові тарифи. Якісний андеррайтинг для
страховика має два аспекти: теоретичний і практичний. Теорія андеррайтингу
видається, як бізнес процес, який формалізований і описаний в положенні про
андерайтингів центр, експертної системи підтримуючої прийняття управлінського
рішення щодо страхування і перестрахування. Практичний аспект пов'язаний з високим
професіоналізмом і компетенцією андеррайтера як найбільш значимого фахівця
страховика, його вміннями та навичками обробляти і аналізувати відомості щодо
ризиків об'єкта , перетворення їх в інформацію в знання , які можна застосовувати на
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практиці, тобто в зручну для визначення альтернатив страхувати чи ні і якщо так , то на
яких умовах. [1].

У сучасній практиці андерайтинг поділяється на:
стандартний андерайтинг для стандартних страхових продуктів (квартири,

домашнє майно, автомобілі тощо);
індивідуальний андерайтинг для складних об'єктів (великі майнові комплекси,

унікальні об'єкти тощо) і об'єктів масових видів страхування, які мають відхилення у
своїх характеристиках.

Андерайтинг стандартний — це комплекс заходів щодо прийняття на страхування
об'єктів шляхом оцінки їх відповідності встановленим критеріям стандартності
(типовим умовам), визначення умов страхування, обсягів страхового покриття і тарифів
із завчасно встановлених варіантів

Андерайтинг індивідуальний — це комплекс заходів щодо прийняття на
страхування об'єкта на основі вивчення та оцінки його індивідуальних особливостей і
ризиків з метою формування умов страхування, обсягу страхового покриття і тарифів.
[3].

Процес андерайтингу складається з наступних етапів:
• оцінювання ризиків, притаманних об'єкту, що пропонується взяти на

страхування;
• вироблення рішення про страхування об'єкта або відмову у страхуванні;
• визначення строків, умов та розміру страхового покриття;
• розрахунок розміру страхової премії;
• підготовка та подання пропозицій відповідним службам страховика за схемою

перестрахування [1].
Виникає безліч проблем під час процесу андеррайтингу при оцінці ризиків.
Різке погіршення матеріально- технічної якості ризиків ( за класикою -

покриваються природні , техногенні та соціальні ризики).
Вкрай низький контроль за ризиками, відсутність технічної дисципліни

дотримання норм і Правил.
Це проблеми першої частини процесу андеррайтингу при оцінці ризиків . Друга

частина - визначення адекватного тарифу , бич нашого ринку (якщо його можна
назвати ринком ) демпінг - отримати премію будь-яким шляхом.

Щоб запобігти виникненню проблем, що виниають у процесі андерайтингу,
потрібно звертати увагу на основні засади страхування.

Страхування має здійснюватися тільки на основі взаємної вигоди , якщо ця умова
не дотримується - відсутня ділова основа страхування. Так , страхувальники і
страховики повинні бути зацікавлені в запобіганні збитку , клієнт повинен нести
витрати в розмірі франшизи і покращувати якість ризику при цьому отримувати
знижки.

Мінімальні франшизи, необхідно виключати з практики страхування
корпоративних об'єктів.

На сьогоднішній день одним із проблемних питань для страховиків і
страхувальників залишається питання ПДВ. Висновок - повинен бути єдиний облік
ПДВ при визначенні страхової суми і при врегулювання збитків . Страхування не
повинно розглядатися для клієнта як спосіб заробити [4].

Отже, андеррайтинг у страхуванні відіграє важливу роль , як ключовий індикатор
попередньої і наступної економічної доцільності процесу страхування, адекватності
системи управління операційною діяльністю страховика, маркетинговій політиці,
тарифній політиці, перестрахуванню. Андеррайтинг являється первинним чинником,
що впливає на надійність, стабільність організаційного розвитку і визначальним якість
фінансового менеджменту, стратегічного планування, бюджетного управління
страховика.
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