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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки усі фінансові

установи ведуть досить жорстоку боротьбу за клієнтів і
постійно тяжіють до створення нових продуктів та можли'
вих шляхів їх реалізації. Приймаючи ці умови, банки та стра'
хові компанії утворили спільний бізнес.

Активна інтеграція бан'
ківської та страхової діяль'
ності протягом останніх
трьох десятиріч є одним з
найбільших революційних та
вагомих перетворень у сфері
світового фінансового бізне'
су. Маючи всі передумови
для побудови ефективного,
взаємовигідного партнер'
ства, банки та страхові ком'
панії здатні зробити вагомий
внесок у підвищення со'
ціального добробуту насе'
лення, оскільки участь у за'
гальному русі суспільного
капіталу і мають змогу спри'
яти динамічному зростанню
національної економіки.

Вітчизняний фінансовий
сектор також піддається
цим перетворенням і актив'
но долучається до впровад'
ження спільних банківсько'
страхових продуктів на ри'
нок. Зважаючи на особли'
вості розвитку національної
економіки, можна визначити
індивідуальні переваги та не'
доліки концепції bancas'
surance в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І

ПУБЛІКАЦІЙ
Оскільки обрана тема є

досить актуальною, існує ве'
лика кількість новітніх еко'
номічних досліджень, при'
свячених саме розвитку тех'
нології bancassurance. Серед
авторів таких праць варто
зазначити Залєтов О., Козь'
менко С., Ніколенко Н.,
Приказюк Н. тощо.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ

ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуті проблеми та перспективи впровадження продуктів bancassurance у вітчизняний

спектр фінансових послуг. Для дослідження застосований метод SWOT5аналізу. Проаналізовані сучасні

можливості просування страхових продуктів через банківські канали збуту на прикладі вітчизняного

банку.

The article deals with the problems and prospects of bancassurance products in the home range of financial

services. To study the method of SWOT5analysis. Modern possibilities of promotion the insurance products

through bank distribution channels are studied on the example of domestic bank.
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НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Не дивлячись на велику кількість досліджень з даної

тематики, поза увагою залишився аналіз перспектив та
проблем впровадження таких технологій саме у вітчизня'
ний фінансовий сектор. Також раніше не був розглянутий
стан ринку bancassurance на прикладі вітчизняної банкі'
вської установи.

Таблиця 1.* Матриця SWOT$аналізу для технології bancassurance

*Джерело: складено авторами на основі даних [1].
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Метою статті є проблеми та перспективи впровадження
продуктів bancassurance у вітчизняний спектр фінансових
послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш ніж перейти безпосередньо до визначення силь'
них та слабких сторін співпраці банків та страхових ком'
паній, варто дати визначення основним поняттям. Справа в
тому, що на сьогоднішній день дефініція bancassurance до'
сить часто перекладається самими страховиками як банкі'
вське страхування. Однак такий переклад є не досить ко'
ректним, оскільки технологія банківського страхування пе'
редбачає як продаж страхових продуктів через банківські
канали збуту, так і комплексне страхування банківських ри'
зиків страховиками'партнерами або ж навіть створення бан'
ком власної страхової компанії. В той же час категорія
bancassurance є більш вузькою і включає в себе тільки роз'
повсюдження банківсько'страхових продуктів через спільні
канали збуту. Дана стаття присвячена проблемам та перс'
пективам розвитку саме технології bancassurance в сучас'
них умовах.

У світовій практиці для оцінки сильних та слабких сторін
досліджуваного об'єкта активно використовується метод
SWOT'аналізу (Strengths — "сильні сторони", Weaknesses —
"слабкі сторони", Opportunities — "можливості", Threats —
"загрози" [4]. Отже, матриця SWOT допомагає виявити всі
переваги і основні проблеми продукту, а також обрати оп'
тимальний шлях його просування та розвитку, використо'
вуючи всі наявні у розпорядженні ресурси і враховуючи
можливі загрози (табл. 1).

Для того, аби швидко та ефективно впровадити техно'
логії bancassurance в українську економіку, необхідно, спи'
раючись на сильні сторони, наведені в матриці SWOT'анал'
ізу, максимально ефективно використати можливості цих
продуктів. Також, зважаючи на наведені слабкі сторони та
загрози, намагатись звести до мінімуму їх негативний вплив
на просування досліджуваних продуктів, і не допустити на'
стання найбільших загроз.

Розглядаючи сучасний стан українського ринку
bancassurance на основі матриці SWOT'аналізу, можна заз'
начити, що його розвиток відбувається достатньо високи'
ми темпами, навіть не дивлячись на ряд значних перешкод.
Це твердження доводить великий вітчизняний банк — пуб'
лічне акціонерне товариство комерційний банк "Приват'
Банк".

Перш ніж розглянути "Приватбанк" як активного грав'
ця на ринку bancassurance, зазначимо, що він є лідером про'
даж банківських послуг в Україні (рис. 1).

Володіючи значною часткою українського банківсько'
го ринку, "ПриватБанк" також укріплює
власні позиції на міжнародному просторі та
має дочірні банки в таких країнах, як Росія,
Латвія і Грузія. Його представництва є у
Китаї, Кіпрі, Казахстані, Португалії та Італії
[5].

Світові процеси розвитку технологій
bancassurance не оминули і "Приват". Ко'
ристуючись масштабною клієнтською ба'
зою та широкою мережею філій та
відділень, банківські експерти очікують, що
доходи від продажу страхових продуктів
можуть скласти до 15% від загальних до'
ходів банку.

"ПриватБанк" активно співпрацює з де'
кількома страховими компаніями, серед
яких: "Інгосстрах", "Credo", "Chartis", "Ар'
сенал". Основною метою такої співпраці є
створення нових страхових продуктів, які
володіють як банківськими, так і страхови'
ми ознаками.

Страхові продукти, які реалізуються че'
рез банківські канали, характеризуються
певною специфікою, оскільки при їх ство'
ренні та впровадженні враховуються на'
ступні фактори:

— потреба клієнта в отриманні якісної
комплексної послуги (банківської та страхо'
вої) з економією часу і витрат;

— набуття послугою нових властивос'
тей, притаманних як банківському, так і
страховому продукту;

— рівень підготовки фахівців, що будуть реалізовува'
ти даний вид послуг, повинен відповідати підвищеним ви'
могам;

— інтерес банку, який полягає в отриманні додатково'
го доходу від реалізації комплексних послуг (рис. 2).

Варто також звернути увагу, що на створення комплек'
сної послуги впливає саме інтерес бізнес'власника, яким
може бути як банк, так і страхова компанія, оскільки спільні
продукти можуть реалізовуватись і через банківські, і че'
рез страхові канали. Однак в контексті прикладу "Приват'
Банку", доцільніше розглянути саме банківську зацікав'
леність від впровадження продуктів bancassurance. Отже,
банк, який виконує посередницькі функції для страхової
компанії, отримує певну винагороду.

Завдячуючи наступним чинникам, "ПриватБанк" достат'
ньо високими темпами збільшує обсяги реалізації страхо'
вих продуктів (рис. 3):

— висока технологічність пропонованих продуктів (об'
слуговування клієнтів за допомогою програмного комплек'
су "Промінь");

— ефективна маркетингова політика банку;
— велика кількість каналів комунікації, що дозволяють

охопити усі сегменти споживачів;
— якість та швидкість надання послуг (у всіх відділен'

нях банку ведені у продаж страхові продукти, оформити які
здатен кожен працівник протягом 3 хвилин).

Серед найпоширеніших каналів комунікацій "Привату"
можна зазначити наступні.
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Рис. 1.* Часка "Приватбанку" на банківському ринку

України, 2011 р.

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].
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Рис. 2.* Модель створення комплексної банківсько$страхової послуги

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

5 9www.economy.in.ua

1. Відділення, в яких клієнту можуть бути запропоно'
вані до 5 страхових продуктів, а також оформлення, оплата
та друк полісу.

2. Кол'центри, через які можна подати заявку на пере'
оформлення полісу на новий строк, отримати пропозицію
на нові страхові продукти, подати заявку чи проконсульту'
ватися з приводу настання страхового випадку.

3. Банкомати, через які можна отримати пропозицію
щодо переукладання страхового договору.

4. СМС'сервіс, що повідомляє клієнтів банку про вип'
лату страхового відшкодування.

5. Система Приват24, що дозволяє
слідкувати за станом всіх рахунків та
здійснювати операції через інтернет.

При настанні страхового випадку клієнти
можуть звернутися як до відділення банку,
так і зателефонувати до кол'центру. Поря'
док дій при урегулюванні страхових випадків
показано на рис. 4.

Варто зазначити, що "ПриватБанк" кон'
тролює продаж страхових продуктів методом
IRV'опитування на етапах: через 10—20 хви'
лин після підписання угоди (чи задоволений
клієнт якістю обслуговування при оформ'
ленні паперів), а також після настання стра'
хового випадку (чи задоволений клієнт роз'
міром страхової виплати).

Важливо відмітити, що протягом остан'
нього року відбулося 3871 звернення до
"ПриватБанку" з приводу настання страхо'
вої події, загальна сума виплат склала 52 млн
грн., середня сума страхового відшкодуван'
ня склала 6058, 40 грн.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищесказане, можна заз'

начити, що використання методу SWOT доз'
волило проаналізувати переваги та недоліки
банківського продажу страхових продуктів і
структурувати їх у вигляді наведеної вище
матриці. Як бачимо, на користь розвитку
bancassurance в Україні говорять досить ва'
гомі аргументи, такі як: зростання доходів
банків та страхових компаній, отримання до'
даткових конкурентних переваг, а також не'
реалізований потенціал вітчизняного страхо'
вого ринку. Однак впровадження страхових
продуктів крізь банківські мережі пов'язане
із певними проблемами, вираженими в заз'
наченій матриці як "слабкі сторони" та "заг'
рози". І якщо негативні фактори, такі як не'
достатній рівень автоматизації обох фінансо'
вих установ, несумлінність страховиків, а та'
кож розголошення банківської чи страхової

таємниці, здатні подолати самі банки та страхові компанії,
то такі макроекономічні фактори, як низька купівельна
спроможність та недостатній рівень фінансової культури на'
селення, вирішуються тільки на державному рівні.

На прикладі "ПриватБанку" можна побачити, що тех'
нології bancassurance, дійсно, мають місце на сучасному
етапі розвитку вітчизняного фінансового сегменту. Однак
варто пам'ятати, що розглянутий банк є лідером банківсь'
кого сектора України і займає передові позиції у впровад'
женні страхових продуктів до власних мереж. Отже, його
показниками є одними з найвищих по Україні і не дають об'
'єктивної оцінки стану розвитку банківського страхування
в цілому.
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Рис. 3.* Ріст кількості страхових договорів, 2010—2011 р.
* Джерело: складено авторами на основі даних [5].

Рис. 4.* Порядок урегулювання страхових випадків

* Джерело: складено авторами на основі даних [5].


