
 

 

 
Вимоги АТ «ОТП Банк» (надалі – «Банк»),  

виконання яких необхідне для включення нових страхових компаній в перелік погоджених 
Банком страхових компаній для співпраці  

 
Процес включення страхових компаній (далі – «СК») в перелік погоджених Банком страхових компаній 
для співпраці полягає в оцінці позиції СК на ринку з огляду на якісні та кількісні показники. 
 
1. Якісна оцінка базується на перевірці наступних параметрів:  

1.1. Репутація – позитивні відгуки клієнтів. Відмінна якість послуг. 
1.2. Частка ринку – не менше ніж 0.5% по заявлених обсягах зібраних страхових премій (за 

останній рік). 
1.3. Досвід роботи на ринку – не менш ніж 5 років. 
1.4. Регіональна мережа відділень – не менше ніж 50% страхових премій повинна надходити від 

регіональних відділень. Регіональна мережа має покривати всі регіони України. 
1.5. Відсутність судових спорів між СК та Банком. 
1.6. Відсутність скарг на роботу СК від клієнтів та партнерів Банку. 
1.7. Відсутність негативного досвіду Банку щодо співпраці з відповідною СК (порушення СК 

умов договорів страхування, відмови СК в односторонньому порядку від взятих на себе 
зобов’язань за договорами страхування, порушення умов договорів про співробітництво 
тощо). 

1.8. Відсутність заборгованості СК за бюджетними платежами. 
1.9. Додержання СК протягом останніх 12 місяців норм діючого законодавства, в тому числі, але 

не виключно: 

- Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р., з наступними змінами та 
доповненнями, та щодо порядку розміщення страхових резервів; 

- Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 8 жовтня 2009 року N 741, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18 листопада 2009 р. за N 1099/17115 «Про затвердження Положення про 
обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, 
якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування 
життя»;  

- Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 17 грудня 2004 року N 3104, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України,10 
січня 2005 р. за N 19/10299 «Про затвердження Правил формування, обліку та 
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 
життя». 

1.10. Наявність ліцензій на здійснення страхової діяльності за всіма видами страхування, що 
передбачені кредитними продуктами Банку. 

1.11. Відсутність негативної інформації про СК від Служби Безпеки Банку. 
 

 
2. Кількісна перевірка складається з наступних параметрів:  

2.1. Оцінка бізнес активності:   Рівень страхових виплат;  
Диверсифікація джерел надходження страхових премій;  
Ефективність диверсифікації (компанії-резиденти та 
нерезиденти); 
Достатність резервів. 

2.2. Оцінка фінансового стану:   Ліквідність;  
Структура балансу; 
Динаміка ключових показників;  
Дохідність. 

 

- Страхові премії протягом останніх 12 місяців мають складати не менше ніж UAH 50 млн (USD 6.3 
млн.); 

- Мінімальний розмір статутного фонду не менше 1.5 млн. євро; 
- Рівень виплат – не менше 20% від загальної кількості надходження премій; 
- Диверсифікація джерел надходження страхових премій – не нижче 10%; 
- Частка перестрахування – не менше 10%; 
- Коефіцієнт покриття – не менше 100%; 
- Відношення власний капітал/загальні зобов’язання не менше 10%; 
- Динаміка активів не менше 1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;  



 

 

- Динаміка власного капіталу не менше 1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;  
- Динаміка надходження страхових премій не менше 5% у порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року;  

- Дохідність не менше 1%; 
- Наявність договорів облігаторного перестрахування зі стабільними міжнародними 

перестраховими компаніями з рейтингом не менше ніж “А-” по шкалі Fitch, S&P, A.M.Best, “A3” по 
шкалі Moody’s; 

- Також Банк перевіряє якість довгострокових та поточних фінансових інвестицій, договорів 
облігаторного перестрахування, тощо. 

   

Процес розгляду заявки страхової компанії на включення до переліку рекомендованих 

банком СК до співпраці проходить у два етапи.  

Перший етап включає в себе: 

 

1. Передачу страховою компанією повного пакету фінансової звітності, відповідно до переліку 

документів, що надаються СК до Банку для прийняття рішення щодо включення СК до 

переліку рекомендованих Банком СК до співпраці. Перелік документів наведено нижче; 

2. Укладання акту прийому-передачі фінансової звітності; 

3. Перевірка на відповідність якісних та кількісних показників компанії вимогам банку. 

 

Максимальний термін перевірки страхової компанії на відповідність якісних та кількісних 

показників вимогам банку складає 10 банківських днів з моменту отримання повного пакету 

фінансової звітності та підписання акту прийому-передачі таких документів. 

 

Другий етап акредитації страхової компанії включає в себе: 

 

1. Визначення рейтингу страхової компанії та розрахунок рекомендованого обсягу ліміту 

відповідальності для даної страхової компанії. 

2. Погодження відповідними відділами Банку типових форм договорів страхування зі страховою 

компанією. 

3. Затвердження заявки, щодо включення страхової компанії до переліку рекомендованих 

Банком до співпраці, Кредитним Комітетом Банку. 

4. Укладення між страховою компанією та Банком договору доручення (на здійснення агентської 

страхової діяльності). 

 

Максимальний термін проведення другого етапу складає 45 днів з моменту відправки листа 

щодо проходження першого етапу, та за умови, що між банком та страховою компанією будуть 

погоджені типові договори страхування та укладено договір доручення. 

 
Перелік документів, що надаються СК до Банку для прийняття рішення щодо включення СК до 

переліку рекомендованих Банком СК до співпраці: 
Баланс (форма №1) станом на 31 грудня попереднього року та поквартальні за попередні 2 роки;  
Звіт про фінансові результати (форма №2) станом на 31 грудня попереднього року та поквартальні за 
попередні 2 роки; 
Звіт про рух грошових коштів (форма №3) (тільки для річної звітності) станом на 31 грудня  
попереднього року та попередні 2 роки; 
Звіт про власний капітал (форма №4)  (тільки для річної звітності) станом на 31 грудня попереднього 
року та попередні 2 роки; 
. 
 
Звітні дані страховиків станом на 31 грудня попереднього року та поквартальні за попередні 2 роки: 
• Звіт про доходи та витрати страховика; 
• Пояснювальна записка до звітних даних страховика; 
Розділ 1_ Коротка характеристика страховика та його діяльності; 
Розділ 2 _ Показники діяльності із страхування життя; 
Розділ 3 _ Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя; 



 

 

Розділ 4 _ Показники діяльності з видів обов'язкового страхування; 
Розділ 4.1_ Показники діяльності з державного обов'язкового страхування; 
Розділ 5 _ Пояснення щодо операцій перестрахування; 
Розділ 6 _ Умови забезпечення платоспроможності страховика; 
6.1._ Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду;  
6.2 _ Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності; 
6.3 _ Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та страхових 
відшкодувань; 
6.3.1 _ Розрахунок незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій 
на кінець звітного періоду; 
6.3.2 _ Розміщення страхових резервів; 
6.3.3 _ Розшифровка окремих статей балансу; 
 
Детальна розшифровка активних вкладень страхової компанії, що перевищують 5% загальних активів; 
Аудована річна звітність за останні три роки; 
Річні звіти за останні три роки; 
Статут; 
Установчий договір (за наявності); 
Свідоцтво про державну реєстрацію; 
Перелік акціонерів (учасників) із зазначенням частки в статутному капіталі компанії; 
Протокол загальних зборів про призначення керівника СК; 
Доручення, або будь-який інший/і документ/и, оформлений/і у відповідності до установчих документів 
компанії, що надає право уповноваженій/им особі/ам страхової компанії підписувати угоди 
страхування (надається за вимогою Банку); 
Ліцензія/ї на право здійснення страхової діяльності; 
Детальна розшифровка видів страхових продуктів, частка яких в страхових зобов'язаннях перевищує 
10%, із зазначенням сум страхових зобов'язань та частки перестрахових компаній; 
Перелік страхувальників, на яких припадає понад 5% загальних страхових зобов'язань страхової 
компанії, із зазначенням сум страхових зобов'язань та частки перестрахових компаній; 
Копія паспорта та копія ідентифікаційного номеру керівника СК. 
  
Перестрахування 
• копія діючих облігаторних договорів перестрахування майна з перестраховиками, що мають 

рейтинг не нижче інвестиційного згідно Moody's, Fitch, S&P, AMBest та копія діючих облігаторних 
договорів перестрахування авто з перестраховиками;  

• історія співробітництва з перестраховиками за останні 3 роки. 
 

Застереження: Будь-які документи, що надаються СК до АТ «ОТП Банк» з метою погодження СК 
до співпраці з АТ «ОТП Банк» повинні бути завірені печаткою страхової компанії та підписом 
уповноваженої особи. 

 
 


