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Отримані ліцензії, їх номер і дата переоформлення 
СТРАХУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ АВ № 584717 18.07.2011 

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ АВ № 584727 18.07.2011 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АВ № 584721 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), 

ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] 

АВ № 584714 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 584723 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АВ № 584722 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] 

АВ № 584724 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ № 584719 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 584720 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 584718 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АВ № 584715 18.07.2011 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ № 584716 18.07.2011 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В 

УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА 

СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) 

АВ № 584725 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ВАНТАЖІВ 

АВ № 584726 18.07.2011 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) 
АВ № 584728 18.07.2011 

Даний звіт є рейтинговим дослідженням, яке виражає думку аналітиків РА «Експерт-Рейтинг». Звіт служить 
обґрунтуванням присвоєного рейтингу, який також є думкою аналітиків РА «Експерт-Рейтинг». 

Обмеження на використання рейтингового звіту вказані на останній сторінці звіту. 
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1. Загальна характеристика компанії 
 

Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України» (скорочена назва ПрАТ 

«СГУ»), було зареєстровано 16.11.2005 року як закрите акціонерне товариство «Страхова 
компанія «Страхові гарантії України». У 2011 році у зв’язку з приведенням установчих  

документів у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія 
змінила тип на Приватне акціонерне товариство.  

 

Основними напрямками діяльності Компанії є надання послуг зі страхування (крім 

страхування життя) і перестрахування, а також фінансова діяльність, пов’язана з 
формуванням,  розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

 

ПрАТ «СГУ» має ліцензії на здійснення 15 видів страхової діяльності, в тому числі 4 

ліцензії на здійснення обов’язкових видів страхування та 11 – на здійснення добровільних 

видів страхування. Компанія не має окремих територіальних відділень. 
 

Аналіз балансових показників ПрАТ «СГУ» за період з 30.09.2018 року по 30.09.2019 

року показав (табл. 1): 

 

- Зростання обсягу ліквідних активів Страховика (грошових коштів та їх 

еквівалентів) на 3,21% (на 1,43 млн. грн.) до 45,97 млн. грн. При цьому, 
співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями Компанії станом на 
30.09.2019 р. склало 226,47%, що говорить про дуже високий рівень забезпечення 
ПрАТ «СГУ» ліквідними активами; 

- Збільшення власного капіталу ПрАТ «СГУ» на 7,19%, що при одночасному  

зменшенні обсягу його зобов’язань призвело до зростання співвідношення між 

власним капіталом і зобов’язаннями Страховика в аналізованому періоді на 25,64 

п.п. Таким чином, коефіцієнт фінансової незалежності ПрАТ «СГУ» станом на 
30.09.2019 р. склав 187,92 п.п., що говорить про наявність у Страховика дуже 
високого запасу капіталу. 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності ПрАТ «СГУ» (тис. грн., %, п.п.) 

Показники 
9 місяців 
2019 року 
(30.09.19) 

9 місяців 
2018 року 
(30.09.18) 

Зміна 
Темп 

приросту 

Активи 58 439 57 510 929 1,62% 

Власний капітал 38 142 35 583 2 559 7,19% 

Зобов’язання 20 297 21 927 -1 630 -7,43% 

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти) 45 966 44 535 1 431 3,21% 

Співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями 226,47% 203,11% 23,36 п.п. - 

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями 187,92% 162,28% 25,64 п.п. - 

Зареєстрований (пайовий) капітал 12 000 12 000 0 - 

Валові премії 12 625 11 639 986 8,47% 

Частка перестраховиків у валових преміях, % 50,67% 45,19% 5,48 п.п. - 

Коефіцієнт виплат, % 0,79% 1,62% -0,83 п.п. - 

Рентабельність власного капіталу, % 8,90% 7,88% 1,02 п.п. - 

Чистий прибуток (збиток) 3 395 2 804 591 21,08% 

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

Брутто-премії ПрАТ «СГУ» за перші три квартали 2019 року порівняно з аналогічним 

періодом 2018 року виросли на 8,47% і склали 12,63 млн. грн. Страховик має низький рівень 
виплат – 0,79%, що в значній мірі обумовлено спеціалізацією Компанії на страхуванні 
великих ризиків, зокрема страхуванні вантажів та повітряного транспорту. 
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Діяльність ПрАТ «СГУ» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, три 

квартали 2019 року Компанія завершила з чистим прибутком 3,395 млн. грн., що на 21,08% 

перевищило обсяг її прибутку за три квартали 2018 року. 

 

Частка перестраховиків у валових преміях ПрАТ «СГУ» за підсумками діяльності 
впродовж дев’яти місяців 2019 року склала 50,67%. Перестраховиками ПрАТ «СГУ» є 
провідні українськи страхові компанії (60,9%) та перестраховики-нерезиденти (39,1%). 

Ризики, які передаються в перестрахування нерезидентам, станом на 30.09.2019 р. були 

розподілені між 34 синдикатами Ллойдс, що зареєстровані у Великобританії та мають 
рейтинг фінансової надійності (стійкості) «А» від міжнародного рейтингового агентства 
A.M. Best. 

 

Таким чином, ПрАТ «СГУ» відноситься до розряду невеликих, але таких, що стабільно 

розвиваються, страхових компаній. Компанія підтримує дуже високі рівні капіталізації та 
ліквідності, а її діяльність є прибутковою. 

 

 

 

2. Ділова активність компанії 
 

ПрАТ «СГУ» за три квартали 2019 зібрала 12,63 млн. грн. валових страхових премій, 

що на 0,99 млн. грн. або на 8,47% більше, ніж за підсумками 9 місяців 2018 року (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Показники ділової активності компанії ПрАТ «СГУ» (тис. грн., %) 

Показники 
9 місяців  
2019 року 
(30.09.19) 

9 місяців  
2018 року 
(30.09.18) 

Зміна 
Темп 

приросту 

Валові страхові премії, тис. грн. 12 625 11 639 986 8,47% 

Чисті страхові премії, тис. грн. 6 228 6 379 -151 -2,37% 

Чисті зароблені страхові премії 6 657 5 753 904 15,71% 

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

В клієнтському портфелі Страховика переважали юридичні особи: надходження від 

страхувальників-фізичних осіб становили 4,63% в структурі валових премій Компанії. Обсяг 
чистих премій ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2019 року склав 6,23 млн. грн., що на 2,37% 

менше, ніж за той самий період 2018 року. При цьому Страховик показав приріст зароблених 

страхових премій, які за три квартали 2019 року склали 6,66 млн. грн., що на 15,71% вище, 
ніж роком раніше. 

 

Таким чином, аналіз ділової активності ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2019 і 2018 

років показав, що Компанія поступово нарощує обсяги бізнесу: зростання показали два з 
трьох показників, які характеризують ділову активність Страховика. 

 

 

 

3. Диверсифікація страхової діяльності 
 

Для оцінки рівня диверсифікації клієнтського портфеля за видами страхування, РА 

«Експерт-Рейтинг» використовувало дані звітності страховика перед Нацкомфінпослуг. За 
підсумками дев’яти місяців 2019 року пріоритетними напрямками бізнесу для Приватного 

акціонерного товариства «Страхові гарантії України» були (табл. 3): 
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• Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

• Страхування повітряного транспорту; 
• Страхування наземного транспорту (крім залізничного). 

 

Таблиця 3 

Валові надходження ПрАТ «СГУ» від ТОП-5 видів страхування  

(тис. грн., %) 

 Види страхування 
9 місяців 2019 року 9 місяців 2018 року 

Зміна, 
 тис. грн. 

Темп 
приросту, 

% 
тис. грн. % тис. грн. % 

1. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 8 531 67,57% 9 338 80,23% -807 -8,64% 
2. Страхування повітряного транспорту 3 034 24,03% 1 352 11,62% 1682 124,41% 

3. 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

568 4,50% 636 5,46% -68 -10,69% 

4. Страхування медичних витрат 250 1,98% 130 1,12% 120 92,31% 
5. Страхування від нещасних випадків 158 1,25% 73 0,63% 85 116,44% 
 Інші види 84 0,67% 110 0,95% -26 -23,64% 
 Всього: 12 625 100,00% 11 639 100,00% 986 8,47% 

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

Найбільший вид страхування ПрАТ «СГУ» – Страхування вантажів та багажу – в 
звітному періоді приніс Компанії 67,57% від зібраних премій (8,53 млн. грн.). Обсяги 

надходжень від другого за обсягами премій виду страхування – Страхування повітряного  

транспорту – показали в аналізованому періоді найбільший приріст, збільшившись в 2,24 

рази, і склали 3,03 млн. грн. 

 

В сукупності, на три найбільших види страхування за дев’ять місяців 2019 року 

припадало 96,1% валового бізнесу ПрАТ «СГУ», а роком раніше цей показник дорівнював 

97,31%. В 2019 році показали суттєвий приріст надходження валових премій від таких видів 
страхування, як страхування медичних витрат та страхування від нещасних випадків (на 
92,31% та на 116,44% відповідно), хоча їх сукупні обсяги залишились незначними. 

 

Таким чином, РА «Експерт-Рейтинг» зазначає, що диверсифікація бізнесу ПрАТ 

«СГУ» за видами страхування є невисокою. Компанія спеціалізується на страхуванні 
вантажів та багажу, страхуванні повітряного транспорту та страхуванні наземного 

транспорту, хоча поступово нарощує надходження від інших видів страхування. 
 

 

 

4. Якість активів 
 

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 
30.09.2019 становив 45,97 млн. грн., що на 3,21% вище, ніж роком раніше (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Структура дохідних активів ПрАТ «СГУ» (тис. грн., %) 
№ 
п/п 

Види активів 
30.09.2019 30.09.2018 Темп 

приросту тис. грн. % тис. грн. % 

1. Довгострокові та інші фінансові інвестиції 0 0 0 0 - 

2. Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 - 

3. Грошові кошти та їх еквіваленти 45 966 100,00% 44 535 100,00% 3,21% 

 Дохідні активи, всього: 45 966 100,00% 44 535 100,00% 3,21% 

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

 

 В аналізованому періоді Страховик не здійснював фінансових інвестицій, а грошові 
кошти зберігав на рахунках в провідних банках України, що мають кредитний рейтинг на 
рівні не нижче за «АА» за національною рейтинговою шкалою. 



 

©2019 Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»                                                                                                         Рейтинговий звіт ПрАТ «СГУ» 

5 

В цілому, станом на 30.09.2019 року грошові кошти на поточних та депозитних 

рахунках ПрАТ «СГУ» складали 78,66% від сукупного обсягу його активів. При цьому, 

20,16% грошових коштів Страховик зберігав в касі та на поточних рахунках в банках,  

79,84% – на депозитних рахунках зі строком погашення до трьох місяців. Процентні доходи 

Страховика за депозитами та залишками на поточних рахунках за дев’ять місяців 2019 року 

склали 3,515 млн. грн., що на 34,78% перевищило обсяг процентних доходів за аналогічний 

період 2018 року. 
 

Таким чином, дохідні активи ПрАТ «СГУ» були на 100% представлені 
високоліквідними активами у вигляді грошових коштів на поточних і короткострокових 

депозитних рахунках. Їх обсяг в 2,26 рази перевищував обсяг зобов’язань Страховика, що 

позитивно характеризує його здатність швидко виконувати свої зобов’язання. 
 

 

 

5. Достатність капіталу та підтримка акціонерів 
 

Аналізуючи структуру капіталу Компанії, Агентство зазначає, що на кінець третього 

кварталу 2019 року зареєстрований (пайовий) капітал ПрАТ «СГУ» становив 12,0 млн. грн. і 
займав 31,46% у структурі власного капіталу. Позитивним фактором є те, що вагому частку в 
структурі власного капіталу в розмірі 51,77% станом на 30.09.2019 р. займав нерозподілений 

прибуток, частка якого порівняно з 30.09.2018 р. збільшилась на 4,71 п.п., а сукупний обсяг 
виріс на 17,93%. Саме зростання обсягу нерозподіленого прибутку призвело до збільшення 
розміру власного капіталу Страховика в аналізованому періоді на 7,19% (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Структура власного капіталу ПрАТ «СГУ» (тис. грн., %) 
№ 
п/п 

Структура капіталу 
30.09.2019 30.09.2018 Темп 

приросту тис. грн. % тис. грн. % 

1. Зареєстрований капітал 12 000 31,46% 12 000 33,72% 0,00% 

2. Резервний капітал 3 000 7,87% 3 000 8,43% 0,00% 

3. Нерозподілений прибуток 19 748 51,77% 16 746 47,06% 17,93% 

4. Додатковий капітал 0 0,00% 0 0,00% - 

5. Інші резерви 0 0,00% 0 0,00% - 

- Власний капітал, всього: 38 142 100,00% 35 583 100,00% 7,19% 

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 
 

Аналіз структури власного капіталу Страховика показує, що він на 100% складався з 
внесків акціонерів – фізичних осіб, зареєстрованих на території України. 

Також Агентство звертає увагу, що за станом на 30.09.2019 рівень капіталізації ПрАТ 

«СГУ» становив 187,92%, тобто власні кошти страховика перевищували його зобов'язання в 
1,88 рази, що говорить про високий запас капіталу в Компанії. 

 

На момент присвоєння рейтингу ПрАТ «СГУ» мало наступну структуру акціонерів 
(табл. 6): 

Таблиця 6 

Структура акціонерів, які мають понад 5% у статутному капіталі ПрАТ «СГУ» 

ПІБ фізичної особи 
Частка у статутному капіталі, 

тис. грн. 
Частка у статутному капіталі, 

 % 

Яцько Вячеслав Васильович 5 400 45% 

Гаманков Володимир Іванович 2 400 20% 

Гусєва Ірина Олександрівна 1 200 10% 

Гладуш Яніна Вікторівна 1 080 9% 

Лушнікова Катерина Віталіївна 1 080 9% 

Лушніков Володимир Володимирович 840 7% 

Всього 12 000 100% 
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Таким чином, на думку РА «Експерт-Рейтинг», на момент присвоєння рейтингу 

Страховик мав високий запас капіталу, який був достатнім для того, щоб відповідати за 
прийнятими ризиками протягом найближчих 12 місяців. Рівень підтримки акціонерів 
Агентство відзначає, як невизначений, що є традиційним визначенням для страховиків, 
контрольованих фізичними особами-громадянами України. 

 

 

 

 6. Інші фактори, що враховуються при рейтинговій оцінці 
 

 

Перевірка інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 
показала, що протягом січня–листопада 2019 року проти ПрАТ «СГУ» не було висунуто 

жодного позову ані зі сторони клієнтів чи партнерів Компанії, ані зі сторони регулюючих 

органів. В цілому, станом на 25.11.2019 року в судах України не було судових позовів проти 

ПрАТ «СГУ» щодо виконання Страховиком зобов'язань за договорами страхування 
(перестрахування), що позитивно характеризує діяльність Компанії. 

 

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби 

показала, що на момент підготовки Звіту ПрАТ «СГУ» перебувало на обліку в органах 

доходів та зборів та не мало заборгованості зі сплати податків. 
 

 

 

 7. Висновки 
 

За результатами рейтингового дослідження Приватному акціонерному товариству 

«Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) рейтинговим комітетом РА «Експерт-
Рейтинг» було присвоєно рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг за 
національною шкалою на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується дуже 
високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. 

Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними 

висновками: 

 

ПрАТ «СГУ» було зареєстровано 16.11.2005 року та має ліцензії на здійснення 15 

видів страхової діяльності, в тому числі 4 ліцензії на здійснення обов’язкових видів 
страхування та 11 – добровільного страхування. ПрАТ «СГУ» відноситься до розряду 

невеликих, але таких, що стабільно розвиваються, страхових компаній. Компанія підтримує 
дуже високі рівні капіталізації та ліквідності, а її діяльність є прибутковою. 

 

За три квартали 2019 Компанія зібрала 12,63 млн. грн. валових страхових премій, що 

на 8,47% більше, ніж за підсумками 9 місяців 2018 року. Страховик поступово нарощує 
обсяги бізнесу: зростання показали два з трьох показників, які характеризують його ділову 

активність. 
 

Диверсифікація бізнесу ПрАТ «СГУ» за видами страхування є невисокою. Компанія 
спеціалізується на страхуванні вантажів та багажу, страхуванні повітряного транспорту та 
страхуванні наземного транспорту, хоча поступово нарощує надходження від інших видів 
страхування. В сукупності, на три найбільших види страхування за дев’ять місяців 2019 року 

припадало 96,1% валового бізнесу ПрАТ «СГУ». 

 

Дохідні активи ПрАТ «СГУ» складали 78,66% від сукупного обсягу активів Компанії. 
Дохідні активи Страховика були на 100% представлені високоліквідними активами у вигляді 
грошових коштів на поточних рахунках і на депозитних рахунках в банках строком до трьох 
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місяців. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів ПрАТ «СГУ» в 2,26 рази перевищував 

обсяг зобов’язань Страховика, що позитивно характеризує його здатність швидко 

виконувати свої зобов’язання. 
 

На момент присвоєння рейтингу Страховик мав високий запас капіталу, який був 

достатнім для того, щоб відповідати за прийнятими ризиками протягом найближчих 12 

місяців. Рівень підтримки акціонерів Агентство відзначає, як невизначений, що є 
традиційним визначенням для страховиків, контрольованих фізичними особами-

громадянами України. 

 

Станом на 25.11.2019 року в судах України не було жодних судових позовів проти 

ПрАТ «СГУ» щодо виконання Страховиком зобов'язань за договорами страхування 
(перестрахування), що позитивно характеризує діяльність Компанії. 

 
Повне обґрунтування рейтингової оцінки РА «Експерт-Рейтинг» міститься в рейтинговому звіті 
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Додаток А 

 

Обмеження на використання рейтингового звіту 
 

Даний звіт є інтелектуальною власністю ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». Всі інтелектуальні права ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» 

охороняються законодавством України. Жодна частина цього Звіту не може продаватися, відтворюватися або розповсюджуватися третіми 

особами без письмової згоди ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». Вся інформація, що міститься в цьому Звіті, отримана ТОВ «РА «Експерт-
Рейтинг» з джерел, які в ТОВ «РА Експерт-Рейтинг» вважають достовірними. У зв'язку з можливістю людської чи технічної помилки, а 
також інших факторів, ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не гарантує абсолютної надійності представленої інформації. Рейтинг стійкості 
страхової компанії, а також будь-яка частина інформації, що міститься в Звіті, повинні розглядатися виключно як думка про ступінь 
опірності фінансового інституту несприятливим факторам впливу, а не як рекомендація до купівлі чи продажу цінних паперів або 

рекомендація щодо використання послуг страховика. ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, 

інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно з урахуванням інформації про рейтинги, визначені ТОВ «РА 

«Експерт-Рейтинг». 

Вкладники, страхувальники, інвестори, використовуючи даний рейтинговий звіт, автоматично погоджуються з тим, що зміст 
даного рейтингового Звіту є думкою аналітиків Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг». 

 

Сприймаючи результати оцінки рівня стійкості страхової компанії, слід розуміти, що ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» не оцінює 
ймовірність дефолту. При оцінці до уваги беруться чинники, які позитивно або негативно можуть вплинути на стійкість страхової компанії. 
Таким чином, ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» оцінює рівень опірності страхової компанії несприятливим факторам впливу. Для страховиків 
оцінка проводиться відповідно до шкали ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» (таблиця А). Переведення в національну (і) шкалу можна вважати 

таким, що відбулося тільки після письмового підтвердження присвоєння рейтингу за національною шкалою ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг». 

Рейтинги за шкалою Агентства присвоюються за запитом клієнта, в усіх інших випадках рейтингова оцінка проводиться за національною 

рейтинговою шкалою, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007. 
Таблиця А 

Рейтингова шкала Агентства рівня стійкості для страхових компаній  

Рейтинг Рівень стійкості Значення рівня стійкості 

aaa Найвищий 
Найвища ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом несприятливих 
факторів. Компанія відповідає рівню аа, але додатково її зобов'язання перед 
страхувальниками гарантовані іноземними акціонерами або державою. 

aa Дуже високий 
Дуже висока ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом 
несприятливих факторів. 

a Високий 
Висока ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом несприятливих 
факторів. 

bbb Добрий 
Нормальна ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом 
несприятливих факторів. 

bb Прийнятний 
Прийнятна ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом 
несприятливих факторів. 

b Задовільний 
Задовільна ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом 
несприятливих факторів. 

ccc Сигнальний 
Сигнальна ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом 
несприятливих факторів. 

cc Низький 
Низька ймовірність того, що компанія вистоїть під впливом несприятливих 
факторів. Як правило, знімається з рейтингування. 

 

Кожній буквеній категорії відповідає три види прогнозу:  

 

Позитивний (+); 

Нейтральний ( ); 

Негативний (–).  

 

Даний додаток є невід’ємною частиною будь-якого рейтингового звіту. 


