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«ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ»
ЯК НОВИЙ КАНАЛ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Анотація. У статі розглянуто специфічний канал продажу страхових послуг — «пряме страхування». 

Проаналізовано його сутність та особливості розвитку. На основі наведеного матеріалу та поточної ситу-

ації на вітчизняному страховому ринку розглянуто можливості розвитку «прямого страхування» в Україні.
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Summary. «Direct insurance», the specific sales channel of insurance services, is viewedin this article. Its main 

point and development specific are analyzed. Basing on given material and current situation on the market, possibilities 

of «direct insurance» development in Ukraine are determined.
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дження свідчать про позитивне ставлення до ньо-

го потенційних споживачів та можливість його за-

стосування в продажі товарів та послуг [2; 3]:

— станом на червень 2011 року он-лайн ау-

диторія України становила 13,08 млн. чол. (у віці 

14 р.+) та збільшилась у порівнянні з червнем 

2010 року більше ніж на 30 %;

— 48 % користувачів Інтернету позитивно 

ставляться до процесу здійснення покупок;

— кожний п’ятий інтернет-користувач вва-

жає визначальною перевагою інтернет-магазинів 

економію грошей, а кожен десятий — економію 

свого часу;
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Постановка проблеми. В поточних умовах 

жорсткої конкуренції на страховому ринку Укра-

їни утримання рівня надходження страхових 

премій, а відповідно й стабільності страхової 

компанії вимагає розвитку нових, що раніше не 

використовувалися, каналів продажу страхових 

послуг [1].

Страховики, що найбільш прискіпливо сте-

жать за ринковими тенденціями, вже давно звер-

нули увагу на можливість збільшення обсягів 

продажів через побудову нових каналів продажу 

із застосування інформаційних технологій, а саме 

Інтернету. І це не дивно, адже маркетингові дослі-
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— 100 % інтернет-користувачів знають про 

можливість здійснення покупок в Інтернеті, 52 % 

їх здійснювали;

— кожний п’ятий інтернет-користувач, що не 

здійснював покупок в інтернет-магазинах раніше, 

планує їх здійснювати в майбутньому.

Не дивлячись на такі позитивні тенденції, на-

прямок Інтернет-продажів у страховиків розви-

нутий слабко. Переважна більшість українських 

страхових компаній не використовує при продажі 

своїх послуг мережу Інтернет [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

гальнотеоретичні аспекти функціонування кана-

лів продажу глибоко висвітлені в працях багатьох 

авторів з проблематики маркетингу. Так, значний 

внесок у дослідження цієї проблематики зробили 

В. Я. Кардаш, Є. В. Крикавський, А. Ф. Павленко, 

А. О. Старостіна. В свою чергу, проблемні питан-

ня електронної комерції та Інтернет-маркетингу в 

своїх працях розглядали А. М. Береза, В. В. Дер-

гачова, I. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. Про-

те ґрунтовне поєднання цих двох тематик у сфері 

страхування — реалізація страхових послуг через 

канали продажу, засновані на використанні ін-

формаційних послуг, — практично відсутнє. В 

окремих працях описується лише загальна схема 

функціонування таких каналів продажу, яка, до 

того ж, є віддаленою від реальності.

Невирішені частини проблеми. Ідея організації 

Інтернет-продажів страхових послуг уже довгий 

час обговорюється у відділах маркетингу страхо-

вих компаній. Проте прикладів вдалої реалізації 

на ринку майже не існує — завжди присутня де-

таль, яка перекреслює усю маркетингову концеп-

цію здійснення продажів страхових послуг через 

Інтернет (так, наприклад, після дистанційного 

спілкування клієнт запрошується до офісу для 

укладення договору страхування).

Тому головною невирішеною частиною про-

блеми залишається побудова на вітчизняному 

страховому ринку моделі Інтернет-продажів стра-

хових послуг у «західному розумінні», а саме коли 

від клієнта для отримання страхового захисту не 

потребується нічого, крім сплати страхової пре-

мії, а страховик від такого ведення бізнесу отри-

мує значну економію ресурсів. Автор пропонує 

трансформувати продаж страхових послуг із за-

стосуванням Інтернет-технологій в окремий ка-

нал продажу, що на західних страхових ринках 

здобув назву «прямого страхування».

Мета дослідження полягає в аналізі «прямого 

страхування» як окремого каналу продажу страхо-

вих послуг, огляді його специфіки та особливос-

тей, переваг, що надає його функціонування як 

страховику, так і страхувальнику.

Виклад основного матеріалу. Пряме страхуван-

ня передбачає продаж страхових послуг без участі 

посередника, таким чином забезпечуючи еконо-

мію грошових коштів клієнта за рахунок відсут-

ності необхідності сплати комісійної винагороди 

посереднику. Для прямого страхування також є ха-

рактерним значно вагоміший рівень застосування 

інформаційних технологій та більш високий рівень 

сервісу на всіх стадіях обслуговування клієнта, ніж 

при прямому продажі в офісі страховика. Пряме 

страхування як канал продажу страхових послуг 

має ряд визначальних особливостей, що роблять 

його кардинально відмінним від традиційних ка-

налів продажу страхових послуг.

Батьківщиною прямого страхування є Вели-

кобританія, де 65 % автовласників страхуються у 

компаніях прямого страхування. У Франції цей 

показник сягає 40 %. Як правило, компанії пря-

мого страхування, продають прості, коробочні 

продукти: КАСКО, автоцивілку, туристичне та 

майнове страхування для фізичних осіб. На жаль, 

український страховий ринок є набагато менш 

розвиненим, ніж європейський — в Україні пряме 

страхування робить лише перші кроки.

До цих пір особливості прямого страхування 

погано зрозумілі не тільки українським страху-

вальникам, але навіть і професійним страховикам, 

на ринку панує ряд неоднозначних тверджень. 

Безперечно, можливості Інтернет-технологій та їх 

використання в маркетинговій діяльності страхо-

вих компаній дозволяють розширити межі збуто-

вої та комунікаційної політики [5].

Оглянемо визначальні характеристики пря-

мого страхування, що відрізняють його від кла-

сичних каналів продажу.

Пряме страхування являє собою новий тип 

бізнесу. На перший погляд, основною особли-

вістю прямого страхування є відносно низька 

ціна страхового полісу, що зумовлена відсутніс-

тю агентських комісій, що сплачуються посеред-

никам. Поряд з цим визначальною відмінністю 

прямого страхування є нові страхові технології та 

потужні інформаційні системи компаній прямого 

страхування, що дозволяють страховику виходи-

ти на якісно новий рівень обслуговування клієн-

та. Так, наприклад, ці специфічні риси прямого 

страхування для страхувальників виявляються в 

наступному:

— можливість віддаленого оформлення стра-

хового полісу

— можливість віддалено вносити зміни в умо-

ви договору страхування

— можливість віддалено проводити частину 

операцій з урегулювання збитків

— скорочення часу на укладення договору 

страхування

— можливість отримувати спеціальні цінові 

пропозиції завдяки більш детальній сегментації 

клієнтів

За великим рахунком, все це можливо завдяки 

застосуванню сучасних інформаційних техноло-
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гій: веб-портали з розширеними 

можливостями для клієнтів, ба-

гатофункціональні кол-центри 

(отримання розширеної інфор-

мації про страхові продукти, під-

бір варіантів страхування, підго-

товка документів, необхідних для 

укладання договору, оперативне 

супроводження дії договору стра-

хування), які дають можливість 

дистанційно розпочати та супро-

воджувати договір страхуван-

ня. Зазначимо, що близько 40 % 

страховиків у всьому світі вже 

використовують центри обробки 

телефонних викликів (call-centre) 

для організації комунікацій зі 

страхувальниками [6]. Треба ска-

зати, що пряме страхування на 

Заході не має нічого спільного з 

консультаціями через кол-центр 

або попереднім розрахункам та-

рифу на сайті, що практикується 

у вітчизняному розумінні. Пряме 

страхування — це новий тип по-

слуги для страхувальників, нові 

стандарти бізнесу страховиків.

Схематично відмінність 

прямого страхування від інших 

каналів продажу страхових по-

слуг фізичним особам можна 

зрозуміти, проаналізувавши 

рис. 1–3.

Отже, пряме страхування — 

це не просто застосування кол-

центрів та Інтернет-магазинів у 

діяльності страховика — це нові 

технології ведення бізнесу та ро-

боти з клієнтами. В порівнянні 

із традиційними технологіями 

страхування пряме страхування 

надає страхувальникам дві ви-

значальні переваги:

— більш низька вартість страхування за раху-

нок економії на агентській комісії

— можливість віддалено працювати зі страхо-

виком на різних стадіях співробітництва (оформ-

лення договору, внесення змін та доповнень у до-

говір, урегулювання збитків), що зумовлює більш 

високий рівень сервісу та економію часу

Пряме страхування дозволяє страховику скоро-

тити свої витрати на ведення справи в довгостроко-

вій перспективі. Однією з переваг прямого страху-

вання для страховика є економія витрат на ведення 

справи, проте вона має специфічний характер — ре-

алізується лише в довгостроковій перспективі.

Сенс моделі прямого страхування полягає 

в тому, що страховик веде справи з клієнтом ви-

Рис. 1. Прямі продажі страхових послуг фізичним особам 

(авторська розробка)

Рис. 2. Продаж страхових послуг фізичним особам через посередника 

(авторська розробка)

Рис. 3. Продаж страхових послуг фізичним особам у прямому 

страхуванні (авторська розробка)

ключно без участі посередника, відповідно в ціну 

поліса не включається винагорода агентові, броке-

рові, консультантові, тобто будь-якому посередни-

ку, що стоїть між клієнтом і страховиком. Ця сума 

коливається в межах 15–30 % страхової премії в 

залежності від страхового продукту, об’єму бізне-

су, що приносить компанії посередник, та деяких 

інших факторів. Страховик, що працює виключ-

но в сегменті прямого страхування, також може 

скоротити адміністративні витрати, адже відпадає 

необхідність в утриманні офісів продажів і вели-

чезної кількості обслуговуючого персоналу. Третє 

джерело зниження вартості страхування — це нова 

система андерайтингу, що передбачає ретельний 

відбір страхувальників за рядом характеристик.
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чином, для прямого страхування є зручна можли-

вість для розвитку, оскільки в умовах вимушеної 

економії люди уважніше придивляються до при-

вабливої цінової пропозиції. На сьогодні в Украї-

ні існує одна страхова компанія, яка активно себе 

позиціонує як компанія прямого страхування. 

Ще близько 10–20 компаній намагаються розви-

вати напрямок Інтернет-продажів, що є першим 

кроком до розвитку прямого страхування у влас-

Треба зазначити, що тільки в довгостроко-

вій перспективі частка витрат на ведення спра-

ви у прямих страховиків виявляється нижчою за 

середньоринковий рівень. Це пов’язано з посту-

повим поверненням інвестицій, спрямованих в 

інформаційні системи та маркетингові заходи. 

Поки прямі страховики є інвестиційними про-

ектами, їх витрати істотно перевищують серед-

ньоринкові показники. Наочно про це свідчать 

дані російського страхового ринку (див. табл. 1), 

де компанії з прямого страхування існують вже 

більше 6 років. У довгостроковій перспективі за 

належного рівня пролонгації договорів і розвитку 

крос-продажів рівень витрат прямих страховиків 

нижчий, ніж у класичних компаній.

Можливості розвитку прямого страхування в 

Україні. Нові канали продажу, такі як пряме страху-

вання, стають більш значущими у всіх розвинених 

країнах. Розвиток прямого страхування є тенден-

цією розвитку як мінімум двох суміжних страхових 

ринків Польщі та Росії, що неодмінно позначиться 

на розвитку прямого страхування в Україні. Проте 

сьогодні треба бути обережним у прогнозах термі-

ну та обсягу розвитку прямого страхування.

Варто врахувати, що під час економічної не-

стабільності українці потягнулися до дешевших 

рішень у сфері страхування, які сьогодні може 

запропонувати саме пряме страхування. Таким 

ній структурі. На думку експертів, в найближчі 

декілька років ніша прямого страхування в Украї-

ні може досягти 1–2 % страхового ринку.

Основною складністю розвитку прямого 

страхування в Україні, крім низького рівня стра-

хової культури та довіри населення до страхуван-

ня, є стереотип віртуальності послуги. А саме — 

неготовність страхувальника отримувати послугу, 

не відвідуючи офіс або відділення. Потенційним 

гравцям ринку доведеться адаптувати модель пря-

мого страхування під український ринок та по-

треби клієнта. Треба зазначити, що хоч сучасні 

технології дозволяють здійснити всі дії з укладен-

ня договору без фізичної присутності сторін пра-

вочину, проте використання паперових бланків і 

форм у страховому процесі не піддається швид-

ким змінам [8].

У випадку розвитку дистанційних продажів у 

цілому по роздрібному сегменту товарних ринків 

пряме страхування в першу чергу складе конкурен-

цію таким каналам продажів страховиків, як агент-

ський канал та прямі продажі в офісах страховиків.

Висновки. За результатами проведеного до-

слідження можемо зробити наступні висновки:

1. Пряме страхування є цілком новим кана-

лом продажу страхових послуг для України. Осно-

вна його ідея полягає не стільки в нижчій ціні 

страхового полісу для клієнта (завдяки економії 

на комісійні винагороди посередника), скільки у 

використанні нових технологій, що забезпечують 

якісно новий рівень обслуговування. Для страху-

вальника пряме страхування — це висока якість 

обслуговування та новий тип взаємин зі страхови-

ком, де можна частково дистанційно, без додат-

кових витрат часу, оформити договір страхування, 

внести зміни до нього, врегулювати збиток. Для 

страховика пряме страхування — це по-перше, 

нові стандарти андерайтингу (якісніша сегмента-

ція ринку, врахування більшого числа тарифних 

чинників, можливість оперативно оцінювати по-

пит на різні страхові продукти та його еластич-

ність, велика гнучкість у ціновій політиці), по-

друге — нова технологія дистанційного ведення 

бізнесу із страхувальником.

2. Витрати на ведення справи компаній із 

прямого страхування в довгостроковій перспек-

тиві є нижчими, ніж у класичних страхових ком-

паній. Джерелами зниження витрат є відсутність 

агентської винагороди посереднику, економія на 

адміністративних витратах, нові стандарти анде-

райтингу, що дозволяють зменшити збитковість. 

Час виходу на точку беззбитковості залежить від 

рівня пролонгацій договорів і розвитку крос-

продажів страховика. Поки прямі страховики є 

інвестиційними проектами (за рахунок первин-

них витрат на інформаційні технології та марке-

тингові заходи), їх витрати істотно перевищують 

середньоринкові показники.

Таблиця 1

Долі витрат на ведення справи в страхових преміях 
компаній з прямого страхування та страхового ринку 

Росії в цілому [7]

Період

Усереднені показники долі 

витрат на ведення справи 

у страховій премії, %

Середнє зна-

чення по рин-

ку в цілому 

Компанії 

з прямого 

страхування

2008 40,8 164,6 

1-е півріччя 

2009 44,0 92,5

2009 42,6 111,1

1-е півріччя 

2010 42,0 86,3
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«сімейні господарства». Найбільш уживаним є тер-

мін «особисті селянські господарства». При цьому 

зазначається: «Особисті селянські господарства — 

це особлива, заснована на приватній власності 

форма господарювання селян (як фізичних осіб), 

що здійснює виробництво, переробку, споживан-

3. Ринок прямого страхування в нашій кра-

їні є практично не розвинутим, проте на ринку 

працює близько 450 компаній, що займаються 

традиційним страхуванням, шукають альтерна-

тивні шляхи розвитку бізнесу і утримання част-

ки ринку. В найближчі роки пряме страхування 

в Україні буде розвиватися: в багатьох компаніях 

іде інтенсивне формування напрямів Інтернет-

продажів, що дозволяє мінімізувати витрати на 

розвиток і утримання точок продажів і є першим 

кроком у розвитку прямого страхування. Мож-

ливо, що дрібні компанії, які не зможуть знайти 

своє місце в класичному страхуванні, перепрофі-

люватимуться і будуть намагатися зайняти нішу 

в прямому страхуванні, оскільки з кожним днем 

конкуренція на ринку загострюється.

4. Головною перспективою подальших дослі-

джень напрямку «прямого страхування» є форму-

вання у вітчизняному страхуванні нового вектора 

у здійсненні продажів страхових послуг, що завдя-

ки своїм перевагам як для страховиків, так і для 

страхувальників має значний потенціал для роз-

витку на ринку.
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могосподарства», «господарства населення», «до-

могосподарства в сільській місцевості», «господар-

ства сільських жителів», «селянські господарства», 

© Ю. П. Макаренко, 2012


