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ВСТУП 
  

Значну роль у захисті прав споживачів фінансових послуг у більшості країн світу відіграє держава. Це 
або органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, або спеціалізовані урядові 
агентства й відомства, наділені широким спектром нормативних, контрольних і правозастосовних 
повноважень для захисту інтересів споживачів. Окрім зазначених повноважень, такі органи/урядові 
агентства виконують функції розгляду звернень та скарг споживачів. 

Світ рухається у напрямі збільшення повноважень таких державних органів, а також посилення ролі 
інститутів, які працюють над альтернативним вирішенням спорів між споживачами та фінансовими 
установами. 

Правові основи для захисту інтересів українських споживачів страхових послуг визначено в Законі 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон про 

фінансові послуги). Закон передбачає, що захист прав споживачів небанківських фінансових послуг є 

завданням Нацкомфінпослуг і має реалізовуватись з допомогою вживання нею заходів впливу з метою 

запобігання та припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг. З цією ж метою 

Нацкомфінпослуг розглядає звернення громадян із питань щодо небанківських фінансових послуг, 

зокрема страхових1. 

У сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам (далі – ОСЦПВ), розглядає скарги споживачів 
Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі – МТСБУ), яке є об'єднанням страховиків, що 
здійснюють цей вид страхування.  

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Української федерації убезпечення (далі – УФУ), це 
об’єднання страховиків здійснює розгляд скарг споживачів на дії страховиків – Членів УФУ.  Публічної 
інформації про функціонування механізмів розгляду скарг споживачів в інших професійних об’єднаннях 
на ринку страхування нема.   

Окрім цього, розгляд звернень споживачів страхових послуг здійснюють безпосередньо самі страхові 
компанії. Закон про фінансові послуги передбачає, що фінансова установа до укладення з клієнтом 
договору про надання фінансової послуги надає йому інформацію про механізм захисту його прав та 
порядок урегулювання спірних питань із фінансовою установою, що виникають у процесі надання 
фінансової послуги, реквізити Нацкомфінпослуг (адресу, номер телефону тощо), а також реквізити 
органів із питань захисту прав споживачів.  

Водночас, за дослідженнями USAID, майже 50% людей не знають, куди звертатись у разі, коли їхні 
права та інтереси як споживачів фінансових послуг порушуються. 80% людей взагалі нікуди не бажають 
звертатися, щоб вирішити свої фінансові спори, оскільки не довіряють наявним каналам або вважають 
їх малоефективними. Чому ж так відбувається? 

Закон про фінансові послуги не регулює власне процедуру розгляду скарг у фінансових установах, а 
стосується розкриття ними інформації про: наявність механізму розгляду скарг; ПІП/б працівника 
фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фінансовою установою 
протягом року скарг щодо надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та 
кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг 
фінансовою установою та результати їхнього розгляду. Також можна констатувати, що наявність та 
якість процедур розгляду скарг у компаніях не контролюються належним чином ані з боку 
Нацкомфінпослуг, ані з боку акціонерів страхових компаній, що підриває довіру споживача до ринку 
страхування.  

Методом пошуку рішення стосовно вирішення спору між споживачем і страховою компанією у такому 
разі є адміністративний тиск Нацкомфінпослуг щодо можливості вживання нею заходів впливу на 
страхову компанію, якщо нема достатніх повноважень для пруденційного регулювання ринку 
небанківських фінансових послуг. 

Що стосується об’єднань страховиків та їхніх функцій у розгляді скарг споживачів, то треба вказати на 
наявність певного конфлікту інтересів. Третейські суди, покликані вирішувати фінансові спори, зазвичай 
створювали фінансові установи чи їхні об’єднання, тому не могли вважатися незалежними. З цієї 

                                                           

1 12 вересня 2019 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-ІХ, яким передбачено 
передання з 1 липня 2020 року повноважень та функцій з державного регулювання та нагляду у сфері страхування 
від Нацкомфінпослуг до Національного банку України.   
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причини 2011 року на законодавчому рівні було припинено практику вирішення спорів між споживачами 
та фінансовими установами, яку здійснювали третейські суди.  

З огляду на цю ситуацію Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» у період березень – 
травень 2019 року було проведено національне дослідження з питань врегулювання скарг споживачів 
страхових послуг.  

Метою цього дослідження було розглянути наявні процедури розгляду скарг у страхових компаніях і 
напрацювати рекомендації, що сприятимуть вдосконаленню їхніх внутрішніх механізмів та процесів; 
проаналізувати передумови й перспективи запровадження ефективнішого механізму вирішення спорів 
між споживачами та страховими компаніями. У результаті все це має стимулювати довіру українців до 
страхових компаній та активізувати зростання ринку страхових послуг. 

Звіт за результатами дослідження містить такі основні частини: 

Розділ 1. Огляд ринку страхування України; 

Розділ 2. Аналіз наявних процедур роботи страхових компаній та інших установ зі скаргами 
споживачів в Україні; 

Розділ 3. Аналіз міжнародного досвіду розгляду скарг клієнтів, що здійснюють страхові компанії; 

Розділ 4. Рекомендації щодо вдосконалення процедур врегулювання скарг споживачів і вирішення 
спорів між споживачами та страховими компаніями на ринку страхування України. 

Додатки. 
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РЕЗЮМЕ 
 

У цьому звіті наведено результати дослідження практик урегулювання скарг споживачів, що здійснюють 
страхові компанії. В документі узагальнено висновки й рекомендації для страхових компаній щодо 
підходів, які сприятимуть вдосконаленню внутрішніх механізмів та процедур роботи зі скаргами 
споживачів і підвищенню довіри українців до страхових компаній. Також у звіті проаналізовано 
передумови запровадження ефективніших механізмів вирішення спорів між споживачами та 
страховими компаніями. 

ДОБІР СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОСЛІДЖЕННІ   

В Україні страховий ринок представлено компаніями, що належать до двох великих сегментів: 
страхування життя (Life) та іншого ризикового страхування, окрім страхування життя (Non-Life). 

Станом на момент проведення дослідження сектор Non-Life за обсягом страхових платежів переважає 
сектор Life. За 2018 рік обсяг страхових премій Non-Life зріс на 24,6%, до 31,9  млрд грн, а в сегменті 
Life – на 34,1%, до 3,9 млрд грн. Але ці показники не можна прирівнювати безпосередньо, оскільки в 
секторі Non-Life частина страховиків виконує функції, невластиві природі страхування, страхуючи окремі 
ризики.  

На ринку страхування життя (Life) в 2018 році відзначаєтья значний приріст страхових виплат щодо 
валових страхових премій, до того ж це виплати за договорами, термін дії яких  закінчився. Ситуація 
свідчить про те, що ринок Life увійшов у фазу «зрілості», коли настає період виплат за 
накопичувальними довгостроковими договорами страхування життя.  

Загалом для участі в дослідженні було дібрано 33 страхові компанії – основних гравців роздрібного 
ринку страхування (retail), що представляють ринок ризикового страхування (Non-Life) та страхування 
життя (Life) в Україні, а саме: 

- 25 компанії  сектору Non-Life страхування, на частку яких припадає майже 80% усіх премій від 
страхування КАСКО, понад 77% премій від страхування ОСЦПВ, понад 65% усіх премій за медичним 
страхуванням та страхуванням тих, хто подорожує за кордон. Загалом частка цих компаній на ринку 
страхування споживачів-фізичних осіб становить понад 65%; 

- 8 компаній-страховиків життя (Life), на частку яких припадає понад 85% усіх страхових премій, зібраних 
на цьому ринку в 2018 році (абсолютна більшість премій припадає на споживачів-фізичних осіб).  

  
ВИСНОВКИ ЩОДО ЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ У СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЯХ 

22 страхові компанії (67%) з 33 тих, що взяли участь у дослідженні, мають документ, в якому 
регламентовано роботу зі скаргами споживачів (наказ, стандарт роботи компанії, опис бізнес-процесу 
тощо). У 11 компаніях (33%) є навіть окремий документ, присвячений опису процесу роботи компанії 
саме зі скаргами споживачів. Лише у незначної кількості компаній (18%) роботу зі скаргами описано як 
окремий розділ бізнес-процесу роботи зі зверненнями клієнтів або як окрему частину в загальному 
документі щодо корпоративних стандартів взаємодії з клієнтами. 

Найчастіше згадуваним каналом надходження скарг до компанії є звернення через контакт-центр.  

Як правило, у досліджуваних компаній використовується предметна класифікація скарг за такими 
критеріями: 

- скарги, пов’язані із сумами виплат, термінами, порядком розрахунку тощо; 

- скарги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів у точках продажу; 

- скарги, пов’язані з порушенням бізнес-процесів або стандартів надання послуг. 

Що стосується визначення в компанії підрозділу (посадової особи), відповідального за ухвалення 
остаточного рішення за скаргою, то зазвичай компанії використовують один із трьох типових підходів, 
або їх комбінацію: 

- рішення ухвалює керівник департаменту з виплат; 

- рішення ухвалює безпосередньо топ-менеджер компанії або заступник першої особи за певним 
напрямом роботи (наприклад, заступник голови правління із сервісу або правових питань); 
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- рішення ухвалює колегіальний орган, наприклад, комітет із розгляду скарг, компромісний комітет, рада 
компанії, комітет із виплат тощо. 

При цьому звернення, які надходять до компанії від Нацкомфінпослуг та МТСБУ, мають інший порядок 
розгляду. Зазвичай такі звернення відразу надсилають до юридичних департаментів страхових 
компаній.  

Практика складання обов’язкової звітності щодо роботи компанії зі скаргами є у менш ніж  половини 
опитаних компаній. Загалом у страхових компаніях нема повних статистичних даних щодо роботи зі 
скаргами клієнтів. 

Проте майже всі страхові компанії, що взяли участь у дослідженні, відстежують необґрунтовані скарги 
та можуть констатувати той факт, що кількість необґрунтованих скарг, що надходять до компаній, наразі 
доволі значна. Страховики впевнені, що це відбувається через низький рівень страхової культури 
клієнтів, через їхню недостатню обізнаність з правилами страхування та умовами договору, особливо 
за масовими видами страхування. 

Дані щодо загальної кількості скарг доступні не в усіх компаніях, що пов’язано з особливостями 
реєстрації скарг і консолідації даних за ними у різних компаніях. Крім того, не всі страховики зголосилися 
надати цю інформацію під час дослідження.  

Загальною проблемою страхових компаній України можна назвати брак системної практики з 
відслідковування остаточної реакції клієнтів після задоволення або відхилення їхніх скарг. Майже ніхто 
з досліджених компаній не веде відповідну статистику і не здійснює її аналіз. Чи не єдине, що турбує 
компанії, – це подальша публічна реакція клієнта після опрацювання його скарги.   

Більшість страхових компаній погодилися з тим, що робота зі скаргами може вважатися витратною 
процедурою. Серед причин, окрім необхідності фінансових інвестицій в побудову відповідних бізнес-
процесів, вони назвали ще й необхідність фінансових витрат на залучення кваліфікованих фахівців для 
роботи зі скаргами та навчання персоналу.  

Позитивним трендом можна вважати те, що більша частина страхових компаній висловили свою 
готовність вдосконалювати роботу з урегулювання скарг споживачів, щоб запобігти появі скарг та 
сприяти підвищенню задоволеності клієнтів роботою та послугами страхових компаній. 

Окрім цього, дослідження продемонструвало позитивне сприйняття ідеї створення офісу фінансового 
омбудсмена як альтернативного (позасудового) механізму врегулювання спорів між споживачами 
страхових послуг та страховими компаніями.   

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛЮВАННЯ 
СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ  

На підставі проведеного дослідження, аналізу міжнародного досвіду та з урахуванням вимог 
законодавства було сформульовано перелік рекомендацій, які дають змогу страховим компаніям 
покращити взаємодію з клієнтами.  

Передусім, страховим компаніям доцільно врегулювати свою роботу зі скаргами споживачів окремим 
нормативним  документом (Положенням, Порядком, Процедурою, Наказом тощо), в якому визначити: 

- порядок реєстрації та обробки звернень клієнтів у компанії; 

- відповідальну особу/підрозділ за ведення загального реєстру скарг компанії; 

- підрозділ, який здійснює первинний розгляд скарг; 

-  класифікацію скарг; 

- порядок урегулювання скарг, зокрема механізм ескалації питань та ухвалення рішень; 

- відповідальну особу/орган за розгляд скарг у компанії, що ухвалює рішення за результатами розгляду 
скарг; 

- систему оцінки роботи компанії зі скаргами та порядок складання та ведення звітності щодо роботи зі 
скаргами. 

Якщо найвищий орган із розгляду скарги у компанії (Відповідальна особа чи Комітет) відмовляє клієнту 
в задоволенні його скарги, доцільно передбачити у відповідному документі правило щодо необхідності 
інформування клієнта про можливість оскарження відповідного рішення компанії до суду або, у разі 
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наявності на страховому ринку альтернативного механізму вирішення спорів, про можливість звернення 
до такого органу.  

Оскільки проєкт Закону України «Про установу фінансового омбудсмена» реєстр. № 8055 Верховна 
Рада України не розглянула та в цілому не ухвалила, пропонується запровадити на страховому ринку 
як пілотний проект механізм альтернативного (позасудового) вирішення спорів між споживачами та 
страховими компаніями на базі громадської організації (Проєкт ADR). 

 

ПРОЄКТ ADR 

Проєкт ADR передбачає добровільну домовленість між страховими компаніями, з одного боку, і 
громадською організацією, з іншого, про надання відповідній громадській організації (далі – ГО) мандата 
на вирішення спорів між споживачами та страховими компаніями. Ця домовленість реалізується за 
допомогою підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю, в якому зазначено основні 
принципи, за якими відбуватиметься реалізація Проєкту ADR, та першочергові дії сторін для 
запровадження цього механізму. Меморандум підписують ГО й страховики, що погодились брати участь 
у Проєкті ADR. Меморандум є відкритим для приєднання страховиків, які мають чинні ліцензії та 
здійснюють діяльність на роздрібному ринку страхування (retail). 

Правила та процедури подання споживачами звернень про вирішення спору, строки їхнього розгляду 
та ухвалення рішень за спорами між споживачами та страховими компаніями закріплюються в 
Регламенті розгляду звернень споживачів про вирішення спору у сфері страхування.  

Запуск Проєкту ADR матиме для страхових компаній і страхового ринку загалом низку переваг. 
Професійне, швидке та якісне вирішення спорів між споживачами і страховими компаніями, яке 
здійснюватиме незалежний арбітр, сприятиме зростанню довіри споживачів до страхового ринку. Це 
дасть змогу страховим компаніям вивільнити певну частину фінансового ресурсу, яку вони наразі 
витрачають на роботу зі скаргами. До того ж зворотній зв’язок, що консолідуватиметься за результатами 
вирішення спорів, може  стати унікальним джерелом інформації про клієнта для керівництва компанії 
та допоможе підвищити рівень його лояльності та задоволеності страховими послугами. Крім цього, 
завдяки появі загальновідомого та поширеного у світі механізму позасудового вирішення спорів 
підвищуватиметься імідж страхового ринку країни, що також сприятиме його зростанню загалом. 

За результатами реалізації Проєкту ADR будуть підготовлені відповідні висновки, які матимуть 
практичну цінність для органів державної влади в процесі ухвалення рішення щодо інституційної 
формалізації механізму альтернативного вирішення спорів між споживачами та фінансовими 
установами, а саме створення на фінансовому ринку установи фінансового омбудсмена. 
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1. ОГЛЯД РИНКУ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

1.1 Макроекономічні передумови для розвитку ринку страхування (retail) 

 

За часи незалежності Україна стикалася з низкою фінансових та політичних криз, які мали негативний 
вплив на доходи громадян. За даними МВФ2, показник ВВП на одну особу, розрахований за паритетом 
купівельної спроможності (Purchasing power parity – РРР, вимірюється в розрахункових одиницях – 
міжнародних доларах), за період з 1992 по 2018 рік зріс на 51% (з 6 164,4 до 9 283,4 розрахункових 
одиниць – міжнародних доларів). Водночас він і далі лишається на значно нижчому рівні, ніж у країнах 
ЄС, де за вказаний період цей показник зріс майже на 143% (з 17 761,1 до 43 148 міжнародних доларів). 
Цей розрив збільшується. Якщо у 1992 році цей показник в Україні був у 2,9 раза меншим, ніж середній 
у країнах ЄС, то в 2018 році різниця зросла ще більше – у 4,6 раза. 

Рис. 1. ВВП НА ОСОБУ 

 

 

1.2 Сегмент Non-Life страхування (retail)  

 

На ринку небанківських фінансових послуг України страховий ринок охоплює значну частку. За 
показниками 2017–2018 років, це понад 50% власного капіталу всіх небанківських фінансових установ, 
понад 30% їхніх активів, майже 10% обсягу наданих ними послуг, приблизно 40% їхніх витрат на оплату 
праці та понад 85% сплаченого ними податку на прибуток3. 

В Україні страховий ринок представлений компаніями, що належать до двох великих сегментів: 
страхування життя (Life) та іншого страхування, крім страхування життя (Non-Life). Інших наявних в 
міжнародній практиці сегментів – страхування здоров’я (Health) та перестрахова діяльність як 
виключний вид діяльності (Reinsurance) – нема в Україні. Діяльність страховиків у секторах Non-Life та 
Life не перетинається, оскільки страхові компанії отримують ліцензії або на провадження діяльності за 
видами страхування Non-Life, або на страхування Life. При цьому ліцензія на страхування за певним 
видом дає також право займатися перестраховою діяльністю за цим видом страхування. 

За результатами 2018 року загальний обсяг страхових платежів у секторах Non-Life та Life становив 
майже 35,8 млрд грн. При цьому сектор Non-Life за обсягом страхових платежів переважає сектор Life. 
За 2018 рік обсяг страхових премій Non-Life зріс на 24,6%, до 31,9  млрд грн, а сектор Life  –  на 34,1%, 
до 3,9 млрд грн4.  

                                                           

2 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx 
3 Огляд ринків https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html. 
4 Показники діяльності за даними фінансової звітності https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-
nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html 
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На жаль, ці показники не можуть прирівнюватися напряму, оскільки в секторі Non-Life частина 
страховиків виконує функції, невластиві природі страхування. Тож сектор Non-Life  є частка страхових 
премій, які не є платою за страховий ризик, бо насправді такого ризику нема. Щодо такої частки ринку 
часто використовується поняття «некласична частина», «некласика», хоча цей термін ще не є 
загальновизнаним. За оцінкою експертів, у 2017–2018 роках щорічний обсяг таких некласичних 
«страхових премій» становив понад 5 млрд грн. 

Розподіл сектору Non-Life на класичну і некласичну частину здійснюється експертно з використанням 
показників, як-от рівень перестрахування (частка страхових премій,  переданих перестраховикам) та 
рівень страхових виплат (відношення обсягу страхових виплат до обсягу страхових премій за 
відповідний період).  

У нашому прикладі до некласичної частини зараховано страховиків, у яких рівень перестрахування 
перевищує 70%, а рівень виплат не перевищує 20%. Інші страховики належать до класичної частини. 

Показово, що за результатами 2018 року в ТОР-15 страховиків Non-Life за обсягом підписаних 
страхових премій увійшли вісім страховиків – компаній некласичного ринку, що посіли 1-шу, 2-гу, 3-тю, 
9-ту та 11-14-ту позиції. 

Стан доходів громадян України впливає на їхню здатність страхувати свої ризики. За період з 2012 по 
2018 рік обсяг страхових премій за договорами з фізичними особами (retail) зменшився майже на 40% 
(з 896 до 536 млн в еквіваленті USD). При цьому, якщо загальна кількість договорів із фізичними 
особами у 2018 році (187 млн) вже перевищила рівень 2012 року (167,6 млн), то середня вартість полісу 
зменшилась з 5,3 до 2,9 USD (-46%), що і призвело до падіння обсягу платежів. За цей самий період 
розмір ВВП на одну особу в поточних цінах трохи знизився – з 3 872,5 до 2 963,5 USD (-23,5%). Це 
вкотре підтверджує тезу: попри те, що середня вартість страхового полісу становить лише 0,1% від ВВП 
на одну особу, фізична особа вимушена “економити” на “некритичних”, на її погляд, послугах. 

 

РИС. 2. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. ПЛАТЕЖІ 

 

РИС. 3. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. ВАРТІСТЬ ПОЛІСА 

 

-

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ти
с
. 

U
S

D

Платежі ф/о резидентів

Ринок Retail у 2012-2018 роках. Вартість поліса

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S

D

Вартість поліса резидента



10 

За показником “щільність” ситуація має не кращий вигляд. Вартість страхових послуг, сплачених 
фізичними особами, щодо кількості населення України за період з 1992 по 2018 рік (за даними МВФ та 
Нацкомфінпослуг) зменшилася з 19,8 до 12,7 USD (-36%). 

Порівняймо: на ринку ЄС Property and Casualty (P&C) показник “щільність” для послуг, наданих фізичним 
та юридичним особам, зріс до 621 Євро у 2017 році (+17% за 10 років). 

 

РИС. 4. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. ЩІЛЬНІСТЬ 

 

Показник “рівень проникнення” страхування з фізичними особами як відношення обсягу страхових 
премій від фізичних осіб до ВВП за період з 2012 по 2018 рік (за даними МВФ та Нацкомфінпослуг) 
зменшився з 0,5% до 0,4% (-16%). 

Порівняймо: на ринку ЄС Property and Casualty (P&C) показник “рівень проникнення” для послуг, 
наданих фізичним та юридичним особам, лишався майже незмінним і становив 2,22% у 2017 році (+0,04 
п.п. за 10 років). 

РИС. 5. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. РІВЕНЬ ПРОНИКНЕННЯ 

 

За цей самий період обсяг страхових виплат за договорами з фізичними особами (retail) зменшився 
майже на 35% (з 296 до 192 млн в еквіваленті USD). Рівень виплат (відношення обсягу страхових виплат 
до обсягу страхових премій) за договорами з фізичними особами дещо виріс: з 33% до 36%. Розмір 
страхової виплати за договорами з фізичними особами в розрахунку на одну особу населення становив 
4,6 USD у 2018 році. 

Порівняймо: на ринку ЄС Property and Casualty (P&C) показник “рівень виплат” для послуг, наданих 
фізичним та юридичним особам, становив 64% у 2017 році. Розмір страхових виплат в розрахунку на 
одну особу населення становив майже 400 Євро. 

Ринок Retail у 2012-2018 роках. Щільність

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

U
S

D

Щільність

Ринок Retail у 2012-2018 роках. Рівень проникнення

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

Рівень проникнення



11 

 

РИС. 6. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. ВИПЛАТИ 

 

РИС. 7. РИНОК RETAIL У 2012–2018 РОКАХ. РІВЕНЬ ВИПЛАТ 

 

Частка роздрібного ринку страхування (retail) за період з 2012 по 2018 рік у загальному обсязі страхових 
платежів (Direct Insurance) від резидентів зросла з 40% до 46%. Водночас в обсязі страхових виплат 
резидентам – зменшилася за цей період з 50% до 45%.  

РИС. 8. ЧАСТКА РИНКУ RETAIL У СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖАХ ТА ВИПЛАТАХ СТРАХОВИКІВ-
РЕЗИДЕНТІВ 
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1.3 Cегмент Life страхування 

 
В Україні упродовж останніх 5 років після кризи 2013 року сегмент страхового ринку Life 
характеризувався зменшенням кількості страхових компаній через вихід із ринку іноземних гравців, 
анулювання ліцензій для страховиків, які не ведуть страхової діяльності, та штучного банкрутства 
діючих страхових компаній. Протягом 2016–2018 рр. наявні ознаки концентрації гравців на ринку 
страхування життя. І як результат станом на кінець 2018 року на ринку Life страхування залишилося 30 
зареєстрованих лайфових компаній. Але тенденція до скорочення спостерігатиметься й далі. 
Починаючи із січня 2019 року ліцензії ще трьох лайфових компаній було анульовано. При цьому на ТОП-
20 страхових компаній сегмента Life припадає 100% валових страхових премій, а на ТОП-10 – 97,4% 
відповідно, що свідчить про те, що третина страхових компаній взагалі не укладає договори страхування 
життя та не веде активну страхову діяльність. 

Серед лідерів страхування життя, які входять до ТОП-5, лише одна компанія з національним капіталом, 
чотири інших належать до брендових міжнародних страхових груп. Однак варто зазначити, що 
починаючи з 2008 року провідні міжнародні групи залишають український  ринок страхування (Generali, 
AEGON, Fortis, SEB, AXA). Це свідчить про те, що український страховий ринок перестає бути 
привабливим для професійних іноземних інвесторів, попри те, що рівень щільності (вартість страхової 
послуги Life на душу населення) у 2018 році становив 92 грн (або 2,9 Євро на душу населення). 
Порівняймо: такий показник у середньому у Європі становив 1 188 Євро на душу населення і був 
найвищим у Данії (3830 Євро) та найнижчим у таких країнах, як Латвія (27 Євро) та Болгарія (22 Євро).  

Рівень проникнення в секторі страхування життя в Україні ледве сягає 0,1%, тоді як середній показник 
у Європі становить 4,44%, а в таких країнах, як Данія та Великобританія, – 7,6% і 8,5%. Найнижчі 
показники рівня проникнення у Болгарії – 0,3% та Латвії – 0,2%. І хоча статистика, яку надає 
Нацкомфінпослуг, свідчить про те, що кожен десятий українець має поліс страхування життя (4,5 млн 
застрахованих осіб станом на 31.12.2018 року5), лише майже півмільйона застрахованих осіб оформили 
накопичувальні договори страхування життя. 

На відміну від страхового ринку Non-Life, який орієнтований як на фізичних, так і на юридичних осіб, 
ринок Life не поділяється на класичний та некласичний і орієнтований на  

фізичних осіб. Так, за даними Нацкомфінпослуг у 2018 році, обсяг страхових премій, що надійшли від 
страхувальників – фізичних осіб, становить 3 787,1 млн грн (97%).  

Потрібно зазначити, що страховики розрізняють зазвичай кілька основних каналів продажів страхових 
продуктів: через банки, через власні агентські мережі та незалежні мережі прямих продажів, так звані 
MLM структури, через які зазвичай просуваються роздрібні страхові продукти. 

Частка таких продуктів, як Group Life Insurance (коли роботодавець укладає договори страхування життя 
на користь своїх працівників), нині є критично низькою. Так, за, обсяги валових страхових платежів зі 
страхування життя, що надійшли від юридичних осіб, у 2011 році становили 163,6 млн грн (20,5 млн 
дол. США), а потім почали поступово зменшуватися: у 2016 році становили 119,2 млн грн (4,5 млн дол 
США), у 2017 році – 100 млн грн (3,6 млн дол. США), а у 2018 році – 112,5 млн грн (4,13 млн дол. США). 
Тобто відбулось п’ятикратне зменшення обсягів валових премій (у дол. США), що передусім 
пояснюється змінами у законодавчому полі, а саме скасуванням пільг на сплату ЄСВ за 
довгостроковими договорами страхування життя6.  

Графік нижче (за даними Нацкомфінпослуг) демонструє стабільний приріст валових страхових премій 
за індивідуальними договорами страхування життя. 

  

  

                                                           

5 За даними Нацкомфінпослуг та The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa 
6 За даними Нацкомфінпослуг https://www.nfp.gov.ua/# 
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РИС. 9. РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ, 2014–2018 РОКИ (СТРАХОВІ ПРЕМІЇ) 

 

 

Динаміка розвитку ринку страхування життя завжди випереджала темпи розвитку економіки країни 
загалом. Але суттєвого поштовху від страхового ринку економіка, на жаль, так і не дістала. На відміну 
від своїх західноєвропейських колег, поки що українські страховики не є потужними інвесторами 
економіки країни. Інвестиції українських страховиків у державні цінні папери у 2017 році становили 6,6 
млрд грн, зокрема Life – 6,1 млрд грн (92,4%).  

За даними Нацкомфінпослуг, за підсумками 12 місяців 2018 року розмір інвестицій у цінні папери, що 
емітує держава, зріс на 1,3 млрд грн та становить 7,9 млрд грн, зокрема Life – 7,5 млрд грн (94,9%). 
Традиційно страховики розміщують кошти страхових резервів у банківські депозити, частка яких 
становить понад 42% від усіх вкладень, що свідчить про відсутність достатньої кількості фінансових 
інструментів для інвестування. 

З огляду на рівень страхових виплат на ринку страхування життя помітний значний приріст страхових 
виплат щодо валових страхових премій. Так, у 2016 році рівень страхових виплат становив 15,2%, а у 
2018  році – 18,0%, тобто 704,9 млн грн, 271,9 млн грн з яких – це виплати за договорами, термін дії 
яких минув. Це означає, що ринок Life увійшов у фазу «зрілості», коли настає період виплат за 
накопичувальними довгостроковими договорами страхування життя.  

Отже, ринок страхування в Україні має високий потенціал для зростання та може стати 
важливим сегментом економіки країни. Страхування (на випадок смерті, захворювання, 
втрати майна тощо) повинне стати для кожного домогосподарства потрібним 
інструментом мінімізації фінансових втрат. Підвищення попиту на соціально значущі види 
страхування, як-от страхування життя (Life), медичне страхування (health) та інші види 
особистого страхування, можна очікувати лише за наявності належного пруденційного 
нагляду за страховиками та наявності цілісної  системи захисту прав споживачів. 
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2. АНАЛІЗ НАЯВНИХ ПРОЦЕДУР РОБОТИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
ТА ІНШИХ УСТАНОВ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ  

 

2.1 Методологія дослідження 

 

Дослідження наявних практик роботи страхових компаній України зі скаргами споживачів було 
проведено з березня по травень 2019 року вперше і не має аналогів за метою, методологією та 
охопленням страховиків.  

Базова методологія дослідження передбачає його реалізацію в межах однієї дослідницької хвилі, метою 
якої є розуміння поточної практики роботи українських страховиків зі скаргами споживачів (зріз ринкової 
ситуації AS IS).   

Для участі у дослідженні було дібрано 33 страхові компанії – основних гравців роздрібного ринку 
страхування (послуги для споживачів-фізичних осіб), що представляють сегменти ризикового 
страхування (Non-Life) та страхування життя (Life) в Україні (див. перелік страхових компаній у Додатку 
1), а саме:  

- 25 компанії  сегменту Non-Life страхування, на частку яких припадає майже 80% усіх  премій від 
страхування КАСКО,  понад 77% премій від страхування ОСЦПВ, понад 65% усіх премій за медичним 
страхуванням та страхуванням тих, хто подорожує за кордон. Загалом частка цих компаній на 
роздрібному ринку страхування становить понад 65%; 

- 8 компаній-страховиків життя (Life), на частку яких припадає понад 85% усіх страхових премій, зібраних 
у цьому сегменті ринку у 2018 році (абсолютна більшість премій припадає на споживачів-фізичних осіб).  

Критерії внесення страхової компанії до вибірки дослідження: 

1) її частка на роздрібному ринку страхування; 

2) її значна ринкова частка за основними видами страхування, зокрема КАСКО, ОСЦПВ, страхування 
тих, хто подорожує за кордон, добровільне медичне страхування (корпоративні договори, за якими 
страховий захист та обслуговування надаються саме фізичним особам); 

3) для компаній-страховиків життя: наявність у її загальному портфелі значної частки накопичувальних 
довгострокових договорів, укладених із фізичними особами.  

Для реалізації зазначеної мети дослідження складалося з таких етапів:  

1-й етап. Експертні інтерв’ю з топ-менеджментом страхових компаній, що входять до вибірки 
дослідження, до повноважень яких, зокрема, належить контроль за процедурами розгляду скарг 
споживачів. 

2-й етап. Експертні інтерв’ю з відповідальними фахівцями та/або керівниками лінійних і функціональних 
підрозділів у зазначених страхових компаніях, які безпосередньо виконують функції з опрацювання 
скарг споживачів згідно зі своїми посадовими обов’язками.  

3-й етап. Кабінетне дослідження, що полягало у вивченні та порівнянні документів страхових компаній, 
які регламентують їхні процедури роботи зі скаргами (внутрішня документація), а також їхніх офіційних 
звітів, в яких описано певні складові практики роботи зі скаргами.  

Перші два етапи дослідження були обов’язковими для всіх вибраних для участі у дослідженні страхових 
компаній. Третій етап був додатковим, з огляду на готовність та можливості страхових компаній-
учасників дослідження надати необхідні документи на запит дослідницької команди проєкту. 

2.2 Опис наявного порядку роботи страхових компаній зі скаргами споживачів 

 

2.2.1 Види скарг та статистичні дані  

 

У більшості досліджуваних страхових компаній використовується дуже широке визначення скарги як 
такої. Зазвичай українські страховики розглядають як скаргу будь-яке звернення, що містить негативну 
оцінку або незадоволеність клієнта роботою компанії. В окремих випадках як скарги розглядаються 
звернення навіть не від клієнтів, а від потенційних споживачів чи широкого кола осіб, ігнорування яких 
може зашкодити репутації компанії.  
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Загалом можна відзначити, що у досліджуваних страхових компаніях експерти вдавалися до 
максимально простих визначень, трактуючи скаргу як: 

1) аргументоване або обґрунтоване невдоволення споживача – так зване широке визначення, 
використовується у 27 із 33 досліджених компаній; 

2) звернення щодо повного чи часткового невиконання зобов’язань компанії, передбачених страховою 
угодою – так зване звужене визначення, використовується лише у 6 страхових компаніях. 

 

РИС. 10. ВИЗНАЧЕННЯ СКАРГИ ПРЕДСТАВНИКАМИ СТРАХОВОГО РИНКУ: ДВА ПІДХОДИ (розподіл 
компаній у вибірці) 

 

Що стосується класифікації скарг споживачів, то українські страхові компанії демонструють дуже 
різнопланові підходи до її побудови. Загалом можна виділити шість практик щодо класифікації та 
категоризації скарг у страхуванні: 

1) У більшості із досліджуваних компаній використовується предметна класифікація скарг за 
різноманітними критеріями. Хоча підходи до класифікації або категоризації таких скарг суттєво 
відрізняються й у більшості компаній не відповідають загальноприйнятим міжнародним класифікаціям;  

2) 1/3 компаній не має класифікації споживчих скарг як такої. Зазвичай ця практика пов’язана з 
незначною кількістю скарг, що надходять у компанію від споживачів (до 10 скарг на місяць, здебільшого 
3-4 скарги), отже, неактуальністю запровадження будь-яких класифікацій;  

3) Ще у 1/3 компаній використовується формальна класифікація скарг – наприклад, за каналами 
надходження скарги в компанію або формою подання скарги (електронні й паперові, офіційні та 
неофіційні, прямі або такі, що надійшли через регулятора та МТСБУ). При цьому така класифікація може 
поєднуватися з будь-якою іншою предметною класифікацією або бути єдиною, що використовується в 
компанії; 

4) У кожній п’ятій компанії використовується продуктова класифікація скарг, тобто за видами 
страхування. Варто зазначити, що цей підхід є актуальним лише для компаній ризикового (Non-Life) 
страхування. Лише у декількох компаній така класифікація за видами страхування є єдиною 
класифікацією, за допомогою якої ведеться реальна робота з клієнтами: скарги адресуються у 
відповідний підрозділ чи до профільного фахівця, який може надати предметну та обґрунтовану 
відповідь стосовно проблеми; 

5) Деякі українські страховики додатково використовують класифікацію скарг за рівнями ризику або 
можливими наслідками для компанії. Цей підхід практикують лише 4 досліджувані страхові компанії. 
Така класифікація допомагає зрозуміти можливий масштаб негативних наслідків для репутації компанії 
або ж потенційних фінансових витрат на задоволення скарг споживачів; 

6)  Лише у двох досліджуваних компаніях використовуються нетрадиційні для ринку страхування 
підходи до класифікації скарг – за регіональним принципом або за каналом продажів. 
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РИС. 11. ВИБІРКА ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КАТЕГОРИЗАЦІЇ СКАРГ (розподіл компаній у вибірці) 

 

Найбільший практичний інтерес у межах цього дослідження являє собою предметна класифікація скарг, 
що застосовують 42% українських страховиків (14 із 33 досліджуваних страхових компаній). Відповідно 
до такої класифікації, вони поділяють скарги за причинами/джерелами їхнього виникнення або за 
сутністю самої скарги.  

Предметна класифікація є індивідуальною у межах кожної компанії. Це стосується як кількості 
категорій/класів, так і об’єктів класифікації скарг. Наприклад, у низці компаній скарги діляться на 2 групи 
– «пов’язані з виплатами та всі інші», тоді як є приклади з використанням класифікації на 10 та більше 
категорій скарг. Зазвичай українські страховики виділяють такі найтиповіші групи скарг:  

Таблиця 1. Поширені типи скарг у предметній класифікації українських страхових компаній 

Тип скарги 
Кількість 

страхових 
компаній 

Примітка 

Скарги, пов’язані з виплатами: 

сумами, термінами, порядком 
розрахунку тощо 

15 
У деяких компаніях є різні категорії/класи скарг щодо 
виплат, а також категоризація проблемних виплат за 
видами страхування (вторинна продуктова класифікація) 

Скарги, пов’язані  
з обслуговуванням клієнтів 

персоналом у точках продажів  

12 

У межах цієї класифікації страховики використовують 
різні підходи стосовно віднесення скарги до цієї категорії. 
Наприклад, якщо в одних компаніях до цієї групи входить 
лише порушення стандартів персональної комунікації з 
клієнтом, то в інших – неповне інформування клієнта 
щодо умов страхування, яке призвело до непорозумінь 
на етапі виплат 

Скарги, пов’язані з порушенням 
бізнес-процесів або стандартів 

надання послуг 

7 

Скарги щодо порушення процедур як персоналом 
страхової компанії, так і її партнерами (СТО, служба 
медичного асистансу у закордонних подорожах, 
партнерські клініки) 

 

Дані щодо загальної кількості скарг є доступними не в усіх компаніях, що пов’язано з особливостями 
їхньої реєстрації та консолідації даних у різних компаніях (див. опис процесу далі). Крім того, є 
страховики, які не зголосилися надати цю інформацію під час проведення дослідження. 

Таблиця 2. Загальна статистика скарг, що отримали українські страхові компанії, за 
результатами дослідження 

№ страхової 
компанії 
у вибірці 

Кількість скарг за період 
(відповідь респондента) 

Середня кількість скарг за місяць 
(уточнена або розрахункова) 

1 2-3 на місяць 3 

2 20-25 на місяць 25 

3 2-3 на місяць 0 

4 60 за квартал 20 

5 1 на місяць 0 

42%

33% 33%

21%

12%
6%

предметна 
класифікація скарг

класифікація  
відсутня

формальна 
класифікація: за 

каналами 
надходження та 

комунікації 
(включаючи 

регулятора та 
МТСБУ), формою 

надання тощо

продуктова 
класифікація / за 

видами страхування

класифікація  за 
рівнем ризику або 

складності 

інше: за 
регіональним 
принципом, за 

каналом продажів
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№ страхової 
компанії 
у вибірці 

Кількість скарг за період 
(відповідь респондента) 

Середня кількість скарг за місяць 
(уточнена або розрахункова) 

6 н/д н/д 

7 н/д н/д 

8 н/д н/д 

9 12-20 на місяць 15 

10 1-2 на місяць 2 

11 н/д 2 

12 до 10 на місяць 10 

13 от 0 до 8 на день 100 

14 н/д н/д 

15 н/д н/д 

16 5-7 на день 120 

17 30-50 на місяць 40 

18 н/д 40 

19 1-3 на місяць 2 

20 1-3 на місяць 1 

21 н/д н/д 

22 н/д н/д 

23 10 на рік 1 

24 н/д н/д 

25 50 на рік 4 

26 до 3 на тиждень 12 

27 1-2 на місяць 2 

28 1 на рік 0 

29 14 на місяць 14 

30 1-2 на місяць 2 

31 5-6 на місяць 6 

32 н/д н/д 

33 н/д н/д 

Загалом за вибіркою Від 360 на місяць 

 

2.2.2 Наявна процедура розгляду скарг споживачів  страховими компаніями 

 
Оцінюючи процедури роботи українських страхових компаній зі скаргами споживачів, можна назвати їх 
достатньо формалізованими. Так, 67% (22 із 33) досліджуваних компаній описали свої принципи роботи 
зі скаргами та задокументували процес їхнього опрацювання у певному документі – наказі, стандартах 
роботи компанії, бізнес-процесі тощо. 

РИС. 12. РІВЕНЬ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЯХ (розподіл компаній у вибірці) 
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Серед цієї більшості страхових компаній можна виділити 2 основні підходи до формалізації процесу 
роботи зі скаргами: 

1)  У першої групи компаній розроблено окремий документ, який набув чинності та регламентує 
процес роботи компанії саме зі скаргами. Типова відповідь представників страхових компаній, що 
характеризує зміст такого документу: «У нас прописані всі терміни, всі відповідальні особи – хто, куди, 
до кого і з яких питань звертається (під час опрацювання скарг. – Ред.). Прописані компетенції всіх 
департаментів і конкретних співробітників, що з цим працюють». Такого підходу дотримуються в 11 
страхових компаніях, які брали участь у дослідженні; 

2) У інших страховиків роботу зі скаргами задокументовано як окрему частину загального бізнес-
процесу роботи зі зверненнями клієнтів або як окремий розділ у загальному документі про 
корпоративні стандарти взаємодії з клієнтами. Підхід цієї групи компаній якнайкраще характеризує 
цитата представника однієї зі страхових компаній: «Для нас скарга – це кінцевий статус звернення 
клієнта. Коли ми не змогли задовольнити його потреби, побудувати ефективну комунікацію та 
розв’язати проблему». Цей підхід практикують у 6 компаніях. 

Що стосується організації роботи зі скаргами, то можна стверджувати, що нині в українському 
страхуванні нема єдиної практики побудови відповідного процесу і типової організаційної структури для 
його запровадження.  

РИС. 13. ПІДХІД УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ЗІ 
СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ (розподіл компаній у вибірці) 

 

Важливо зауважити, що централізація функції роботи зі скаргами споживачів не тотожна централізації 
рішень щодо задоволення чи незадоволення скарг споживачів. 

У страхових компаніях України нема усталеної чи універсальної моделі ухвалення остаточних 
рішень щодо задоволення чи відхилення вимог у скаргах споживачів. Є приклади, коли компанія 
має спеціалізований підрозділ або відповідальну особу за роботу зі скаргами, але її повноваження 
зводяться лише до організації процесу опрацювання скарг та надання зворотного зв’язку клієнтам.  

До того ж підходи страхових компаній до організації процесу роботи зі скаргами в структурі компанії 
також відрізняються. 

Таблиця. 3. Організація процесу роботи зі скаргами в українських страхових компаніях 

Як організовано роботу зі скаргами  
у страхових компаніях?  

Кількість 
страхових 
компаній  

Централізована, є основним функціоналом  підрозділу або фахівця, що спеціалізуються на 
цих питаннях 

7 

Централізована, але входить до функціоналу іншого підрозділу 9 

Децентралізована, але є координатор процесу 9 

Розпорошена між різними підрозділами та фахівцями 8 

 

При цьому в окремих компаніях, навіть за умов децентралізації функції роботи зі скаргами, координатор 
процесу або інші його учасники цілком можуть мати широкі права щодо ухвалення компромісного 
рішення на користь клієнта у спірних ситуаціях. Представники таких компаній коментують це так: «У 
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нашій компанії здійснюються компромісні виплати за скаргою. Цей процес може ініціювати тільки 
співробітник служби продажів. Звичайно, є положення щодо компромісних виплат, в якому зазначено, 
коли ми їх можемо зробити, а коли не можемо». 

РИС. 14. ПОВНОВАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ, ЩО 
ОПРАЦЬОВУЮТЬ СКАРГИ СПОЖИВАЧІВ  (розподіл компаній у вибірці) 

 

Процедури роботи зі скаргами на ринку страхування, звісно, не є ідентичними і відрізняються залежно 
від компанії. Але загальний бізнес-процес опрацювання скарг споживачів, який може вважатися 
типовим для більшості страхових компаній, можна описати за такою схемою: 

 

9%

55%

36%

самостійне прийняття рішення щодо 
задоволення скарги

можливість впливу  на рішення щодо 
задоволення скарги - у т.ч. компромісна 

виплата

лише комунікація з клієнтом та 
інформування про прийняте рішення 
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РИС. 15. ЗАГАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПРОЦЕС РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ (СТАН AS IS)  

Прийом / виявлення 
скарги

Визначення 
змісту та попередня оцінка 

обґрунтованості скарги 

Аналіз скарги та 
формування висновків

за скаргою  профільним підрозділом / 
фахівцем

Переадресація скарги 
до профІльного підрозділу / фахівця

Перегляд рішення та 
задоволення скарги

з додатковим інформуванням клієнта

Надання обґрунтованої 
відмови клієнту

Прийняття 
та реалізація рішення 

щодо  задоволення скарги 

Моніторинг задоволеності 
клієнта рішенням 

за скаргою 

Повідомлення регулятора 
та МТСБУ

для скарг, що надходять за цим каналом

Зміни у процесах 
та продуктах СК

за необхідності , для запобігання подібним 
обгрунтованим скаргам

є підстави вважати скаргу 
обгрунтованою

скарга вочевидь 
необґрунтована

-
+

+

Обов'язковий етап роботи

Можливий, але не 
обов'язковий  етап роботиФіксація/реєстрація скарги

Фінальний етап взаємодії 
з клієнтом

-



 
Розглянемо специфіку кожного з етапів у різних страхових компаніях.  

Етап 1. Приймання/виявлення скарги.  

Перший етап може відрізнятись за суттю залежно від страхової компанії. Можна виділити як мінімум 2 
основних підходи до його організації: 

 1-й варіант – компанія виявляє та фіксує лише ті скарги, які надходять безпосередньо до неї 
через різні канали комунікацій із клієнтами, наприклад, через корпоративний сайт, на гарячу 
лінію тощо; 

 2-й варіант – на додаток до першого варіанту виявляються та фіксуються скарги, які не 

надходять безпосередньо в компанію, їх розміщують клієнти на сторонніх онлайн- майданчиках, 
переважно на спеціалізованих страхових форумах із відгуками споживачів. 

Статистика щодо розподілу скарг за каналами їхнього надходження наявна лише в поодиноких 
випадках. Більшість страхових компаній її не веде через: 

 незначну кількість скарг;  

 брак класифікації скарг за джерелами їхнього надходження; 

 опрацювання прямих скарг та скарг, що надходять через МТСБУ та Нацкомфінпослуг, за 
різними процедурами.  

Відтак у межах цього дослідження не видається можливим надати об’єктивну статистику щодо 
популярності серед споживачів українських страхових компаній певного каналу подання скарг. 
Натомість можна надати кількісні дані самих страхових компаній щодо найпопулярніших  каналів, через 
які вони отримують скарги від своїх клієнтів (див. Рис.16 нижче).  

Очікувано, що найчастіше згадуваним каналом надходження скарг до страхових компаній є звернення 
через контакт-центр компанії.  

Але особливу увагу привертає популярність звернень зі скаргами через соціальні мережі. Фактично 
більш ніж у 1/3 компаній цей канал уважається одним із найактивніших із погляду надходження скарг 
споживачів.  

РИС. 16. КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ, ЯКІ НАЗВАЛИ ЦЕЙ КАНАЛ ПЕРШОЧЕРГОВИМ ДЛЯ НАДХОДЖЕННЯ 
СКАРГ ВІД СПОЖИВАЧІВ 

 
Тому страхові компанії, що нині ігнорують діджитал-канали або, наприклад, не готові розглядати скарги 
на facebook-сторінці своєї компанії як повноцінне звернення, можуть значною мірою втратити 
можливості оперативної та відкритої комунікації зі своїми клієнтами. Як наслідок, вони можуть зазнати 
репутаційних втрат з подальшою відмовою від користування їхніми послугами з боку найпрогресивнішої 
та молодої аудиторії клієнтів, які переважно використовують саме цифрові канали комунікації. 

Кращі практики. В одній із компаній ризикового страхування запроваджено технологію приймання та 
реєстрації звернень, зокрема скарг, за допомогою чат-ботів. Представник компанії пояснює 
докладніше: «У нас у фейсбуці, у месенджерах і на сайті додано технологію чат-ботів. Ця платформа 
автоматично розподіляє будь-які звернення за конкретними каналами, розвантажуючи у такий спосіб 
контакт-центр. Наприклад, якщо це звернення чи скарга з приводу медичного страхування, то вона 
потрапляє через чат-бота до того, хто координує цю роботу в компанії».   

17

13

11

10

10

8

6

3

контакт-центр

facebook-cторінка СК

письмове звернення

корпоративний сайт

страхові он-лайн форуми

офіційний е-mail компанії

через МТСБУ та регулятора

месенджери

кількість компаній
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Етап 2. Фіксація/реєстрація скарги. 

Окрім відмінностей у підходах до приймання та виявлення скарг, в українських страхових компаніях 
також застосовуються різні практики щодо їхньої фіксації. Зокрема, майже в кожній четвертій страховій 
компанії з вибірки клієнт має надати офіційне письмове звернення до компанії, щоб воно було 
сприйняте саме як скарга та було розпочато роботу страховика над її  опрацюванням, хоча 
першочергово можна подати скаргу в будь-який зручний для клієнта спосіб.  

РИС. 17. ПРАКТИКА ФІКСАЦІЇ СКАРГ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: ЯК МОЖНА ПОДАТИ 
СКАРГУ (розподіл компаній у вибірці) 

 

Але все-таки 2/3 компаній практикують  клієнтоорієнтований та доволі простий підхід до можливостей 
подання скарг: клієнту достатньо звернутися до компанії у будь-який зручний для нього спосіб, 
наприклад, зателефонувати до контакт-центру або написати на офіційну facebook-сторінку компанії чи 
через спеціальну форму на сайті. Це звернення-скаргу зареєструють в електронній формі й опрацюють.  

Подальша реєстрація та акумулювання скарг у страховій компанії може відбуватися у різні способи – 
від ведення паперового журналу до використання сучасних IT-рішень, спеціальних реєстрів у CRM-
системі страховика тощо. 

Кращі практики. Електронна база скарг – одне з прогресивних рішень, запроваджене ТОП-страховиком 
України на ринку КАСКО. Кожна скарга, що надходить через будь-який канал, одразу фіксується в єдиній 
системі. Обов’язковим є заповнення даних щодо скарги відповідальним співробітником компанії: 
джерело надходження (сайт, офіс, електронна пошта, фейсбук-сторінка тощо); продукт або лінія 
бізнесу, щодо яких скаржаться; предмет скарги (незгода з виплатою, некоректна поведінка 
співробітника компанії, скарга на сервіс самої страхової компанії, на сервіс підрядників страхової 
компанії, наприклад, конкретної СТО). Залежно від набору певних характеристик формується 
«маршрут» опрацювання скарги, зокрема визначається нормативний термін її опрацювання та надання 
відповіді клієнту. 

Водночас, поряд із прогресивними практиками на цьому етапі, у низки страхових компаній виникають 
організаційні складнощі. Так, понад третина компаній фактично не консолідує скарги, які 
надходять з різних джерел та каналів. Респонденти зізнаються, що це створює проблеми щодо 
отримання об’єктивних статистичних даних стосовно загальної кількості скарг, а також інколи 
призводить до ситуацій неефективного опрацювання скарг. Наприклад, запит клієнта може 
«загубитися», а повернутися вже через МТСБУ або Нацкомфінпослуг. 

РИС. 18. ПРАКТИКА ФІКСАЦІЇ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ СКАРГ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: 
ЯК АКУМУЛЮЮТЬСЯ СКАРГИ (розподіл компаній у вибірці) 
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Однією з причин, яка може зумовлювати таку практику, є наявність незначної кількості скарг у багатьох 
страхових компаніях, про що неодноразово згадували респонденти: коли компанія отримує 1-2 скарги 
на місяць, окремий реєстр не потрібен. 

Нестандартні практики. В одній із провідних компаній на ринку діджитал-страхування та гравця ТОП-
10 сектору Non-Life страхування роль електронної бази скарг виконує телеграм-чат співробітників, 
до якого залучені, зокрема, перші особи компанії. Хоча цей інструмент не надає можливості консолідації 
даних та формування звітів за скаргами, за умов певної корпоративної культури такий формат 
акумулювання та відпрацювання проблемних клієнтських запитів може бути дуже ефективним. 

Після фіксації скарги страхова компанія починає процедуру розслідування обставин її виникнення для 
того, щоб мати змогу ухвалити за цією скаргою обґрунтоване рішення. 

Розслідування скарги зазвичай складається з трьох етапів: 

 визначення змісту та попередня оцінка обґрунтованості скарги; 

 звернення за роз’ясненнями до профільного департаменту чи експерта, який може провести 
предметний аналіз скарги; 

 аналіз причин та обставин виникнення скарги, формування висновків за конкретною скаргою, 
підготовка проєкту рішення за скаргою. 

Етап 3. Визначення змісту та попередня оцінка обґрунтованості скарги. 

Визначення змісту скарги зазвичай відбувається за дуже схожою процедурою у більшості страхових 
компаній: проводиться додаткова ідентифікація клієнта (уточнюються окремі дані під час телефонного 
дзвінка до нього), знаходиться інформація у внутрішніх базах даних щодо його співпраці зі страховою 
компанією, зокрема страхова угода, матеріали страхової справи (якщо скарга стосується виплати), 
аудіозаписи його звернень на гарячу лінію страхової компанії тощо.  

Інколи вже на цьому етапі фахівець страхової компанії, відповідальний за роботу зі скаргами, може 
зробити висновки щодо обґрунтованості певної скарги та надати змістовну відповідь клієнту. Цікаво, що 
однією з типових ситуацій є така, коли клієнт переплутав страхову компанію і скаржиться не своєму 
страховику. 

Кращі практики. В одній із ТОП-компаній ринку ризикового страхування запроваджено практику 
приймання всіх звернень за виплатами, а також скаргами, що здійснюють профільні фахівці контакт-
центру. Це дало змогу компанії зменшити загальну кількість скарг на виплати, а також кількість 
«складних» скарг, які потребують залучення до розслідування фахівців профільного департаменту. 

Етапи 4, 5. Звернення за роз’ясненнями до профільного департаменту чи експерта, аналіз 
скарги та формування висновків за скаргою. 

Ці етапи є обов’язковими у більшості досліджуваних страхових компаній, оскільки зазвичай фахівці, які 
приймають, реєструють та обробляють скарги, не мають відповідних компетенцій  щодо розслідування 
їхніх причин та умов виникнення. Найчастіше для опрацювання скарги необхідно залучити юридичний 
підрозділ, підрозділ виплат, або продажів, або медичного сервісу.  

У деяких компаніях до розслідування скарги й додаткової комунікації з клієнтом в процесі розслідування 
обов’язково залучається менеджер служби продажів, що укладав угоду з незадоволеним клієнтом. 

Важливо! Отже, повноваження фахівців та служб, відповідальних за роботу зі скаргами, фактично 
зводяться до отримання і реєстрації скарг, їхнього первинного аналізу та подальшої координації 
процесу опрацювання скарги всередині компанії з транслюванням ухваленого рішення клієнту. 
Розслідування скарги й ухвалення відповідного рішення зазвичай за межами їхніх повноважень. 
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РИС. 19. ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ НА ПРЯМІ СКАРГИ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: 
СКІЛЬКИ ДНІВ НЕОБХІДНО ДЛЯ ВІДПОВІДІ КЛІЄНТУ, З ОГЛЯДУ НА ПРАКТИКИ КОМПАНІЙ (розподіл 
за кількістю компаній) 

 

Дещо інакше опрацьовуються скарги, які потрапляють до компанії від Нацкомфінпослуг та МТСБУ: їх 
зазвичай одразу розглядають профільні фахівці юридичних департаментів страхових копаній. При 
цьому зовсім не завжди такий непрямий шлях подання скарги є коротшим за пряме звернення.  

Кращі практики. У ТОП-компанії ринку ризикового страхування є положення щодо роботи зі 
зверненнями клієнтів, в якому визначено всі можливі канали отримання скарг і нормативні строки на 
врегулювання скарги, отриманої за певним каналом.  

Варто зазначити, що більшість компаній не мають додаткових стимулів за ефективне опрацювання 
скарг. Це частина повсякденної рутинної роботи співробітників.  

Досліджувані страхові компанії не застосовують практику стимулювання і для клієнтів – ані за позитивні 
відгуки, ані за негативний зворотний зв'язок. Водночас на ринку спостерігається конструктивна 
тенденція: завдяки з’яві зручних цифрових інструментів деякі компанії запроваджують технологічні 
рішення, які полегшують надання зворотного зв’язку для своїх клієнтів.  

Звичайно, основна мотивація для таких змін є цілком прагматичною: компанії прагнуть надати клієнту 
зручний інструмент прямої комунікації, щоб у нього не виникало бажання залишати скарги та негативні 
відгуки на незалежних онлайн-майданчиках та скаржитися у сторонні структури.  

Етап 6. Ухвалення рішення щодо задоволення скарги та його виконання 

Окремим етапом у роботі  зі скаргами варто вважати формування фінального рішення щодо 
задоволення скарги або відмови клієнту. Звичайно, у компаніях із невеликим штатом співробітників цей 
етап є максимально спрощеним. 

Загалом серед досліджуваних українських страхових компаній використовується один із трьох типових 
підходів щодо формування остаточного рішення за скаргою клієнта:  

 рішення ухвалює співробітник, відповідальний за певний напрямок роботи компанії – переважно 
це рівень керівників департаментів виплат тощо; 

 рішення ухвалює безпосередньо топ-менеджер компанії або заступник першої особи за певним 
напрямом роботи, наприклад, заступник голови правління із сервісу або правових питань; 

 рішення ухвалює колегіальний орган, наприклад, комітет із розгляду скарг, компромісний 
комітет, рада компанії, комітет із виплат тощо. 

Рішення про задоволення різних типів скарг не завжди ухвалює одна й та сама посадова особа. Крім 
того, є так звані складні скарги, рішення щодо яких ухвалюють на вищих рівнях страхової компанії. Тому 
в одній компанії до різних скарг можуть бути застосовані різні рівні делегування повноважень для 
ухвалення остаточних рішень за скаргою. 
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РИС. 20. ФІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ ЗА СКАРГОЮ КЛІЄНТА: ХТО УХВАЛЮЄ (розподіл за кількістю компаній) 

 

Відповідь на питання, на якому саме рівні управління компанією розглядатиметься скарга та 
ухвалюватиметься остаточне рішення за нею, зазвичай залежить від 3 основних чинників: розмір 
відшкодування за скаргою, статус клієнта, репутаційні ризики.  

РИС. 21. РІВЕНЬ ЗАЛУЧЕННЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ДО ПРОЦЕДУРИ 
РОЗГЛЯДУ СКАРГ (розподіл за кількістю компаній) 

 

 

Закриття скарг. Подальша робота з обґрунтованими скаргами 

Фінальний етап роботи зі скаргами, так зване їхнє закриття, є доволі типовим у більшості страхових 
компаній України, особливо коли йдеться про обґрунтовані скарги. По суті, якщо скарга клієнта є 
обґрунтованою, компанія переглядає своє попереднє рішення, яке оскаржується, та повідомляє про це 
клієнта – письмово або за допомогою того каналу комунікації, що використав сам клієнт під час 
звернення.  

При цьому можна виділити 3 типових підходи щодо фінальної комунікації з клієнтом у разі закриття 
обґрунтованої скарги: 

 суто офіційна комунікація з письмовим повідомленням клієнта; 

 неформальна дружня комунікація та вибачення, зазвичай на додаток до офіційного листа;  

 компенсація на доповнення до попередніх двох пунктів. Лише у 5 компаніях із вибірки 
дослідження клієнтам після задоволення їхніх скарг пропонують так званий sorry-bonus: знижки 
на купівлю наступного страхового полісу або сувенірну продукцію. Тож дії страховиків є досить 
стриманими, навіть тоді, коли компанія визнає свою провину.  

Здебільшого страховики вважають, що своєчасне розв’язання проблеми клієнта, яка виникла навіть 
через провину компанії, є достатнім результатом і не потребує інших додаткових дій. Проте в багатьох 
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інших сервісних сферах саме вміння вибачатися й компенсувати свою провину вже давно стали 
нормальною практикою та сформували очікування споживачів. 

 

Причини необґрунтованих скарг та подальша робота з ними 

Майже в усіх досліджуваних компаніях респонденти зазначають, що до їхніх компаній надходить значна 
кількість необґрунтованих скарг.   

Страховики впевнені: це відбувається через низький рівень страхової культури клієнтів, їхню 
недостатню обізнаність з правилами страхування та умовами договору, особливо за масовими видами 
страхування, як-от ОСЦПВ. У разі зі страхуванням життя типовими є ситуації, коли користувачі 
страхових послуг не знають нюансів оподаткування виплати. 

Більшість компаній обмежується наданням докладних роз’яснень за скаргою, рідше – здійснює 
додаткову персональну комунікацію з клієнтом, який дістав відмову у задоволенні своєї скарги. 

Враховуючи невисокий рівень обізнаності клієнтів, на ринку виникають ситуації, коли у разі 
відмови за скаргою клієнт не довіряє обґрунтуванню страховика. Тож у нього може виникати 
потреба в пошуку «незалежного арбітра», який надасть експертну та неупереджену 
консультацію.  

 

Складання звітності за результатами опрацювання скарг 

Ще одним можливим, але не обов’язковим для багатьох страхових компаній етапів опрацювання скарг 
є складання звітності за ними. Фактично менш ніж половина опитаних компаній виконує таку роботу.  

РИС. 22. ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ОПРАЦЬОВАНИМИ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЯХ (розподіл за кількістю компаній) 

 

Періодичність формування звітності за скаргами в компаніях, які виконують таку роботу, є різною. 
Переважно звіти формуються раз на місяць або щоквартально.   

 

Реагування за результатами опрацювання скарг 

Більш ніж половина страхових компаній готові змінюватися та вдосконалювати свою роботу, щоб 
запобігати з’яві скарг та незадоволенню клієнтів. Ці зміни можуть стосуватися суто комунікаційної 
політики страхової компанії. Але більшість компаній все-таки прагне реального покращення клієнтського 
досвіду, зокрема шляхом вдосконалення внутрішніх процесів і оптимізації співпраці з підрядниками, 
партнерами, розробки нових страхових продуктів.  
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РИС. 23. ЯКІ ЗМІНИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАПРОВАДЖЕНІ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
РОЗГЛЯДУ ТА АНАЛІЗУ СКАРГ (розподіл за кількістю компаній) 

 

 

Водночас серед досліджуваних компаній є значна кількість прикладів, коли респонденти відверто 
декларують, що скарга не може стати прецедентом для внутрішніх змін у роботі страховика.  

Цілком можливо, що компанії відмовляються від стимулювання клієнтів до надання зворотного зв’язку, 
а також від аналізу задоволеності споживачів розглядом їхніх скарг і подальшої активної комунікації з 
ними, оскільки вважають навіть наявний процес роботи зі скаргами досить витратним.  

Представники 12 із 33 опитаних компаній назвали процес роботи зі скаргами доволі витратним 
для компанії, навіть з відносно невеликою кількістю негативних оцінок та претензій. 

РИС. 24. СТАВЛЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТРАХОВИХ 
КОМПАНІЯХ: ЧИ МОЖНА НАЗВАТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС ВИТРАТНИМ (розподіл за кількістю компаній) 

 

Серед причин, через які робота зі скаргами може вважатися витратною процедурою, представники 
страхових компаній називали такі:  

 витрати робочого часу на налагодження комунікацій з опрацювання скарг всередині компанії між 
різними департаментами;  

 автоматизація процесу обробки скарг так само потребує певних фінансових інвестицій, як і будь-
які рішення, спрямовані на збір інформації через зворотний зв’язок від клієнтів,  про що йшлося 
вище; 

 для ефективного управління процесом опрацювання скарг компанії потрібен фахівець з 
достатньою кваліфікацією та досвідом, залучення якого апріорі не може бути дешевим; 

 компаніям необхідно хоча б час від часу інвестувати в навчання персоналу, який безпосередньо 
опрацьовує скарги, проводить профілактичну роботу для уникнення їхньої з’яви або відповідає 
за керування цим процесом. 

 

36%

64%

так, погоджуюсь, що робота зі скаргами -
витратний процес

ні, не вважаю роботу зі скаргами  
витратною
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2.2.3 «Проблемні зони» наявних процедур розгляду скарг споживачів страховими 
компаніями 

 
За результатами опитування представників страхових компаній можна зробити такі висновки: 

1) У страховій індустрії немає стандартного узагальненого підходу до побудови процесу роботи зі 
скаргами, а кращі практики - фрагментарні; 

2) Не всі гравці ринку усвідомлюють важливість роботи зі скаргами; 

3) У вибірці досліджуваних компаній є значна кількість прикладів, коли респонденти відверто 
декларують, що скарга не може стати прецедентом для внутрішніх змін у роботі страховика; 

4) Дії страховиків є досить стриманими, навіть у тих випадках, коли компанія визнає свою провину та 
задовольняє скаргу клієнта. Переважно страховики вважають, що своєчасне вирішення проблеми 
клієнта, яка виникла навіть через провину компанії, є достатнім результатом і не потребує додаткових 
виявів лояльності. Така позиція є спірною. У багатьох інших сервісних сферах саме вміння визнавати 
свою провину і вибачатися, компенсуючи клієнту додаткові непрямі витрати коштів і часу на подання 
скарги, вже давно стало нормальною практикою та сформувало певні очікування споживачів; 

5) У переважній більшості досліджуваних страхових компаній скарги, що надходять до компанії від 
Нацкомфінпослуг, а не безпосередньо від клієнта, опрацьовуються окремо (юридичним департаментом 
тощо) і часто не вносяться навіть до загальної статистики скарг.  Вони мають інший статус, і їхній 
розгляд відбувається за іншою процедурою. Причина проста: головна мета розгляду таких скарг – не 
задовольнити клієнта, а позбутися потенційних проблем із регулятором ринку; 

6) Навіть профільні фахівці, що працюють зі скаргами у досліджуваних страхових компаніях, не завжди 
мають повну статистику щодо всіх видів скарг. Крім того, здебільшого страховики не знають про 
подальші дії тих клієнтів, хто скаржився, не вимірюють їхній вплив на репутацію компанії і не провадять 
активних дій щодо підвищення лояльності клієнтів, які зверталися до них зі скаргами; 

7) З огляду на невисокий рівень страхової обізнаності клієнтів на ринку виникають ситуації, коли у разі 
відмови за скаргою клієнт не довіряє обґрунтуванню, що надала страхова компанія. Тож у нього може 
виникати потреба в пошуку «незалежного арбітра», який надасть експертну та неупереджену 
консультацію. Інколи страхові компанії самі скеровують таких клієнтів до регулятора чи МТСБУ, але 
здебільшого не роблять цього, адже побоюються, що це призведе до негативних наслідків у їхній 
діяльності.  

8) Загальною проблемою страхових компаній України можна назвати брак системної практики з 
відслідковування остаточної реакції клієнтів після задоволення або відхилення їхніх скарг. Майже ніхто 
з досліджених компаній не веде відповідну статистику і не здійснює її аналіз. Чи не єдине, що турбує 
компанії, – це подальша публічна реакція клієнта після опрацювання його скарги.   

Опитування показало, що загалом страхові компанії відкриті до діалогу щодо  розбудови 
системи захисту прав споживачів страхових послуг.  

 

2.3 Аналіз практики розгляду скарг споживачів на ринку страхових послуг іншими 

установами (Нацкомфінпослуг та об’єднання страховиків) 

 
Розглядають скарги споживачів на страховому ринку, окрім страхових компаній, Нацкомфінпослуг та 
об’єднання страховиків, як-от МТСБУ та УФУ, та декілька громадських організацій незначним чином.  

1. Нацкомфінпослуг  

На офіційному сайті Нацкомфінпослуг розміщено інформацію про роботу регулятора зі скаргами 
споживачів, яка складається з нормативно-правової бази, опису процедур та звітності регулятора щодо 
захисту прав споживачів і питань фінансової грамотності. 

На сайті докладно описано процедури звернення споживача до Нацкомфінпослуг у разі порушення 
фінансовою установою своїх зобов’язань, зокрема поштова адреса, час приймання звернень, робота 
напередодні святкових та неробочих днів, адреса електронної пошти, особливості подання звернення 
через веб-сайт Нацкомфінпослуг (сторінка «Електронна взаємодія» –  Електронна канцелярія) та до 
громадської приймальної Нацкомфінпослуг. 

Після отримання скарги громадянина-споживача фінансової послуги Нацкомфінпослуг може 
здійснювати такі дії: 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Elektronna-kantseliariia.html
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 надсилати вимоги до фінансової установи щодо отримання інформації та документів за 
договором, надання інформації за якими є обов’язковим для суб’єктів ринків фінансових послуг;  

 після отримання документів за відповідною вимогою від фінансової установи проводити аналіз 
документів та, у разі виявлення порушень у сфері фінансових послуг, складати акт про 
правопорушення, призначати розгляд справи, за результатами якого застосовувати відповідні 
заходи впливу; 

 повідомляти особу, що звернулась із зверненням, за результатами розгляду документів; 

 надсилати листи до правоохоронних органів щодо можливих зловживань на ринку фінансових 
послуг; 

 на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання 
її законних прав звертатися до Державної регуляторної служби щодо погодження на проведення 
позапланового заходу державного нагляду (контролю).  

Нацкомфінпослуг може застосовувати, зокрема, такі заходи впливу: розпорядження щодо усунення 
порушення; накладення штрафу; анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання 
фінансових послуг; виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ. 

При цьому застосування з боку Нацкомфінпослуг заходів впливу до фінансової установи не звільняє її 
від виконання зобов’язань за договором про надання фінансових послуг. 

Нацкомфінпослуг також оприлюднює на сайті рішення Комісії за результатами розгляду справ про 
правопорушення; інформаційні повідомлення для учасників ринку; повідомлення про роботу 
Нацкомфінпослуг із зверненнями громадян, які надходять до Нацкомфінпослуг. 

Зокрема, Нацкомфінпослуг щомісячно у підрозділі «Про скарги на фінансові установи» розміщує 
«Інформацію про роботу зі зверненнями громадян та юридичних осіб щодо дій страхових компаній» за 
відповідний період із переліком відповідних компаній, а також інформацію про страхові компанії, у яких 
анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або 
страхові компанії, виключені з Державного реєстру фінансових установ, на дії яких надходили 
звернення. 

Також у підрозділі «Матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян» щоквартально 
надається інформація про підсумки проведеної роботи зі зверненнями громадян у вигляді графічних 
даних із текстовими поясненнями. Так, за 2018 рік до Нацкомфінпослуг надійшло 5289 звернень від 
споживачів страхових послуг. 

Питання, з якими зверталися громадяни до Нацкомфінпослуг, стосувалися, передусім, додержання 
законодавства у сфері надання страхових послуг – 5 289 звернень (68,0% від загальної кількості 
звернень). Зокрема, більшість звернень від споживачів зазначеного виду послуг надійшла з таких 
питань: порушення строків виплати або зменшення суми страхового відшкодування; відмови у виплаті 
пені за несвоєчасне страхове відшкодування страховиками; безпідставної відмови у виплаті страхового 
відшкодування; незгоди страхувальника щодо визначення розміру відшкодування витрат, пов’язаних із 
відновлювальним ремонтом транспортного засобу, тощо. 

Окрім безпосередньої роботи зі скаргами, Нацкомфінпослуг намагається підвищити рівень обізнаності 
споживачів із фінансових питань: 

- У підрозділі «Діяльність Нацкомфінпослуг щодо захисту прав споживачів» опубліковано 
ПАМ’ЯТКУ споживачу фінансових послуг; 

- У підрозділі «Фінансова грамотність» надано доступ до брошури «Споживачу небанківських 
фінансових послуг» і до інформації про права та обов'язки учасників ринку страхування; 

- У підрозділі «Права та обов'язки учасників ринків небанківських фінансових послуг» наведено 
докладний опис способів захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг на всіх 
етапах взаємодії з фінансовою установою; 

- У підрозділі «Права та обов'язки учасників ринку страхування» описано порядок подання та 
розгляду скарг споживачів на страховому ринку. 

2. Моторне (транспортне) страхове бюро України  

МТСБУ розглядає скарги споживачів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. Споживач також може звернутися до 
МТСБУ, щоб отримати регламентні виплати в разі недостатності коштів та майна страховика – учасника 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Materialy-pro-orhanizatsiiu-roboty-iz-zvernenniamy-hromadian.html
https://www.nfp.gov.ua/ua/Finansova-hramotnist.html
https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%90.pdf
https://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%90.pdf
https://nfp.gov.ua/files/str-1.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/Prava1.doc
https://www.nfp.gov.ua/files/Metodolog/Prava1.doc
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МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов’язань за договором. 
При цьому споживач може звернутися до МТСБУ: поштою, особисто, телефоном, електронною поштою. 

На сайті МТСБУ наголошується, що МТСБУ, дотримуючись принципів прозорості та відкритості у своїй 
діяльності, вживає заходи, спрямовані на покращення якості надання страховиками послуг 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів. 

З 2013 року Дирекція МТСБУ почала розглядати скарги на страховиків-членів МТСБУ по суті, що дає 
можливість МТСБУ здійснювати постійний моніторинг стану роботи страховиків та оперативно виявляти 
проблеми в діяльності останніх. Законодавство не зобов’язує МТСБУ розглядати скарги потерпілих 
щодо виплати. Але якщо страховик-член МТСБУ свідомо порушує строки та умови здійснення 
страхового відшкодування, з метою досудового врегулювання спору із членом МТСБУ, споживач може 
звернутися до МТСБУ за скаргою на дії такого страховика. 

Так, у 2018 році до МТСБУ надійшло 1605 скарг від потерпілих та страхувальників на дії страховика.   

Для інформування споживачів страхових послуг щодо оцінки діяльності страховиків-членів МТСБУ на 
офіційному порталі МТСБУ розміщено відповідну інформацію щодо показників діяльності, зокрема й 
показник рівня скарг http://www.mtsbu.ua/ua/assessment/ (так званий Світлофор). 

З метою виконання рішення Загальних зборів членів МТСБУ від 31.03.2016 та з огляду на численні 
звернення представників ЗМІ в частині розкриття інформації про діяльність  страховиків-членів МТСБУ 
Президія ухвалила рішення про розширення переліку інформації, що оприлюднюється в межах 
«світлофору». 

Щоквартально за результатами діяльності страховиків оприлюдненню на сайті МТСБУ підлягає 
інформація про: 

- кількість укладених страховиком договорів обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

- суму премій за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів; 

- кількість врегульованих вимог через виплати страхового відшкодування; 

- суму сплачених страхових виплат; 

-  середній строк врегулювання вимог (за шкоду заподіяну майну) від дати ДТП; 

 - питому вагу врегульованих вимог за періоди: 

 до 90 днів від дати ДТП; 

 до 120 днів від дати ДТП; 

- суму  здійснених страхових відшкодувань та кількість  врегульованих вимог із використанням 
«європротоколу»; 

- кількість скарг від  потерпілих на дії страховика, які надійшли до МТСБУ; 

- співвідношення кількості скарг до врегульованих вимог через сплату страхової виплати. 

3. Українська федерація убезпечення 

УФУ в січні 2011 року запровадила систему розгляду скарг на дії страховиків – Членів асоціації. За 
інформацією, розміщеною на сайті УФУ, в УФУ є окрема процедура розгляду скарг на дії страховиків 
Членів асоціації, головні засади якої наводяться нижче.  

Документ, в якому було зафіксовано принципи, структуру, порядок розгляду, статус рішення, має назву 
Положення про розгляд скарг про порушення страховиками – Членами УФУ законодавства про 
фінансові послуги. Його схвалили Загальні збори Членів асоціації  наприкінці 2010 року. 

На початку функціонування Апеляційної комісії заявником могла бути будь-яка фізична або юридична 
особа, що подала скаргу у зв'язку з порушенням відповідачем її прав та інтересів, які прямо випливають 
із законодавства про фінансові послуги та/або договору страхування (перестрахування). В 2013 році 
було внесено зміни в систему розгляду скарг УФУ та передбачено, що розглядаються скарги тільки 
фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців та не приймаються до розгляду скарги, які не містять 
матеріальних вимог, а також ті, які не пройшли апеляційну процедуру безпосередньо в страховій 
компанії. 

http://www.mtsbu.ua/ua/assessment/
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Відповідач у процесі – страхова компанія, що є Членом УФУ. 

Склад Апеляційної комісії формується із представників Членів УФУ за їхніми пропозиціями. Склад 
затверджує вищий орган асоціації – Загальні збори членів. 

До Членів Апеляційної комісії висуваються досить високі вимоги, а саме Член Апеляційної комісії 
повинен:  

- обіймати посаду на рівні члена виконавчого або наглядового органу або таку, що можна 
прирівняти за повноваженнями до рівня члена виконавчого або наглядового органу; 

- мати вищу юридичну освіту та/або досвід у врегулюванні страхових випадків не менш ніж три 
роки; 

- мати бездоганну ділову репутацію. 

Від імені Апеляційної комісії у конкретній скарзі рішення ухвалюють три її члени, простою більшістю 
голосів. 

За результатами розгляду скарги Апеляційна комісія ухвалює вмотивоване рішення. 

Рішення Апеляційної комісії є остаточним і обов'язковим, у разі задоволення матеріальних вимог до 50 
тисяч гривень, для виконання Відповідачем-страховою компанією. 

З моменту запровадження механізму розгляду скарг в УФУ до кінця 2018 року надійшло 147 
скарг. Серед цих скарг є ті, що стосувались страхових компаній, які не є членами УФУ, вони становлять 
10% від загальної кількості скарг. На стадії попередньої перевірки задоволено майже 12%. Загальний 
обсяг задоволених скарг становить 20%.  

Отже, на додаток до звернення до страхової компанії, споживач не обмежений у праві 
звернутися ані до регулятора, ані до об’єднань страховиків. Також варто наголосити, що 
робота зі скаргами не є головною функцією регулятора, а функції об’єднань страховиків 
щодо розгляду скарг обмежені або окремим видом страхування, або колом страховиків, які 
входять до такого об’єднання.  
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3. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ КЛІЄНТІВ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

 

Україна поступово адаптує своє страхове законодавство до acquis Європейського Союзу. 01.09.2017 
року набрала чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом 
(далі – ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (далі – Угода з ЄС), положення якої стосуються також домовленості сторін співпрацювати у 
сфері фінансових послуг, зокрема для забезпечення ефективного й належного захисту інвесторів та 
інших споживачів фінансових послуг (пункт b статті 383).  

Згідно з частиною другою статті 127 «Ефективне та прозоре регулювання» Угоди з ЄС, Україна 
зобов’язується докласти необхідних зусиль для забезпечення впровадження міжнародних стандартів 
регулювання та нагляду в сфері фінансових послуг, які охоплюють, зокрема, Основні принципи 
страхування Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (далі – основні принципи 
IAIS). 

Відповідно до ICP 9 Supervisory Review and Reporting у процесі нагляду регулятори  мають оцінювати 
ступінь забезпечення страховиками справедливого ставлення до клієнтів, а саме оцінювати наявну в 
компанії культуру ставлення до клієнтів, зокрема політику врегулювання скарг; перевіряти адекватність, 
доцільність і своєчасність інформації, що надається клієнту; переглядати  ступінь та своєчасність 
врегулювання вимог страхувальників та інших платежів; переглядати частоту, природу скарг клієнтів, 
спорів і судових процесів тощо. 

Варто зазначити, що в питаннях справедливого ставлення до клієнтів встановлюються аналогічні 
принципи як до страховиків, так і до страхових посередників. До персоналу страховика, що здійснює 
реалізацію страхових продуктів, застосовуються такі самі підходи, як до страхових посередників. При 
цьому страхові посередники мають пройти ліцензування (авторизацію, реєстрацію) – вимога пункту 18.1 
ICP 18 Intermediaries, а персонал страховика здійснює продаж страхових продуктів на підставі ліцензії 
страховика. 

Однією з основних вимог, що стосується бізнес-поведінки відповідно до ICP 19 Conduct of Business, є 
така: щоб страховик і страховий посередник мали відповідні політики й процеси врегулювання скарг 
(пункт 19.10). 

Поняття «скарга» може бути визначено як вираження незадоволеності послугою, що надали страховик 
або страховий посередник. Вона може стосуватися вимог клієнтів щодо відшкодування фінансових 
збитків та не містити вимоги стосовно простого надання інформації. 

Накопичення скарг на страховика чи страхового посередника свідчить про існування в певних сферах 
можливої несправедливості щодо клієнта. Тому безперервний аналіз скарг страхувальників є основним 
індикатором якості ведення бізнесу страховиком або страховим посередником. 

Відповідно до політики та процедур мають зберігатися записи щодо кожної скарги та заходів, ужитих 
для їхнього вирішення. 

Деякі страховики та посередники можуть ухвалити рішення стосовно запровадження комітету з 
урегулювання скарг з метою забезпечення впровадження відповідної політики врегулювання скарг. 

Важливо мати доступний та справедливий механізм, який є незалежним від страховиків та страхових 
посередників та вирішує спори, що не вирішили страховики та страхові посередники. Такий механізм 
може охоплювати медіацію, організацію незалежного перегляду або омбудсмена. Це позасудові 
механізми. 

Медіатори, що надають послуги в межах такого механізму, мають відповідати високим стандартам щодо 
професійних знань, чесності та компетентності. Це підтверджується, наприклад, тим, що медіатор має 
кваліфікацію щодо виконання функції судді у сфері страхового права. Хоча такий механізм зазвичай 
фінансують страховики та/або страхові посередники, медіатори мають бути незалежними від них.  

Провідні страхові групи, які ведуть свою діяльність у різних країнах світу, спираються на власний досвід, 
рекомендації EIOPA, рекомендації регуляторів країн, в яких знаходяться головні офіси, тощо. 

У рамах дослідження кращого досвіду компаній, які входять до списку ТОП-20 страхових компаній у 
світі, було вибрано для аналізу 10 страховиків з європейських країн та Сполучених Штатів Америки.  До 
списку компаній, політики та досвід роботи зі скаргами яких досліджувався, було внесено такі: AXA 
(Франція), ALLIANZ (Німеччина), ERGO (Німеччина), Munich RE (Німеччина), MetLife (США), AEGON 
(Нідерланди), Generali (Італія), Transamerica (США, Нідерланди), AIG (США), Prudential (США). 
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Аналізувалися політики зазначених компаній, які знаходяться у відкритому доступі, а також інформація 
зі сторінок компаній у соціальних мережах. 

Потрібно зауважити, що провідні страхові групи працюють за стандартними процедурами не лише в 
материнських компаніях, а й намагаються впроваджувати схожі стандарти чи правила у своїх дочірніх 
компаніях, зважаючи на вимоги законодавства країн, в яких знаходяться дочірні компанії. 

Аналіз продемонстрував, що компанії використовують дуже схожі правила та підходи і зазвичай 
процедура роботи зі скаргами є частиною Кодексу Поведінки (Code of Conduct) страхової компанії. 
Кодекс Поведінки регламентує не лише правила етики в компанії, а також правила спілкування і 
взаємодії з клієнтами та партнерами. 

Для подання скарг компанії загалом використовують принцип єдиного вікна (email, телефон, поштова 
адреса). Так, наприклад, на сайті компанії ALLIANZ розміщено застереження, що інформація, яку подає 
скаржник, має бути максимально повною. При цьому скарги, не пов’язані зі страховими послугами, не 
розглядаються, як і скарги на правила діяльності компанії. Аналогічні підходи декларують також інші 
страховики. Значну увагу провідні гравці страхового ринку приділяють збереженню конфіденційності 
інформації клієнтів та покращенню клієнтського сервісу. Так, наприклад, компанії Generali та АХА 
концентруються на покращенні рівня сервісу й комунікацій із клієнтами. Значну увагу вони приділяють 
покращенню показника NPS (Net Promoter Score), який характеризує рівень задоволеності клієнтів. На 
думку компаній, саме належний рівень комунікацій із клієнтами є запорукою побудови довгострокових 
відносин із ними та зниження кількості скарг. 

Страхові гравці американського ринку також орієнтуються на покращення клієнтського сервісу й 
максимальне розкриття інформації на етапі укладання договору. Особливу увагу цьому приділяє 
компанія AIG, яка, до речі, запровадила комунікації із клієнтами за лініями бізнесу (що, на думку 
компанії, пришвидшує процедуру врегулювання страхових випадків і задоволення скарг).  

Компанія ERGO, окрім Кодексу Поведінки, має також Кодекс продажів, який регулює правила комунікації 
із клієнтами та розкриття інформації. 

Аналіз сторінок страховиків у Facebook показав, що цю соціальну мережу дуже активно використовують 
споживачі як спосіб прямого та швидкого спілкування зі страховиком, зокрема і як можливість 
поскаржитись та отримати швидку відповідь. При цьому якщо на сайтах компанії зазвичай залишити 
скаргу може лише авторизований клієнт, то на сторінці компанії у мережі Facebook скаржитися зручно 
та просто для клієнта. Це можуть бути скарга на сервіс, тарифи, незрозумілі правила та процедури, 
непрофесійних консультантів тощо. Оскільки такі скарги мають публічний характер, реагування на них 
із боку компаній здійснюється миттєво, і компанії переважно пропонують клієнтам-скаржникам 
переводити спілкування у приватну площину. 

Регулятори окремих країн намагаються також впливати на стандартизацію процесів, пов’язаних із 
врегулюванням скарг, за допомогою прийняття окремих регуляторних актів, як,  наприклад, Ірландія, 
так і через публікації окремих рекомендацій для страховиків.  

Підсумовуючи, можна сказати, що загалом для сталого ринку робота зі скаргами – це звична 
практика та невід’ємна частина бізнесу, яка вже врегульована та ведеться на високому рівні. 
Компанії, які є публічними і для яких репутаційні ризики є досить високими, намагаються 
впроваджувати політику швидкого реагування на будь-який зворотний зв’язок своїх клієнтів 
та врегулювання їхніх скарг. 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР 
УРЕГУЛЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ 
СПОЖИВАЧАМИ ТА СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ НА РИНКУ 
СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

4.1 Пропонований план дій для страхових компаній щодо впровадження 

рекомендованого процесу роботи зі скаргами споживачів з урахуванням кращих 

міжнародних практик  

За результатами проведеного дослідження щодо практики врегулювання cкарг споживачів на ринку 
страхування України можна зробити висновки, що процес роботи зі скаргами у страхових компаніях 
зазвичай не виділений в окрему процедуру, а є складовою загальних процесів діяльності компаній. Тому 
процеси розгляду скарг, реагування на них, а отже, і рівень задоволеності клієнтів залежать від 
функціонування загальних бізнес-процесів в компанії. Страхові компанії з іноземним капіталом можуть 
використовувати досвід своїх материнських компаній та впроваджувати досконаліші та перевірені 
часом процедури, тоді як український бізнес переважно розраховує на власний нетривалий досвід 
побудови бізнес-процесів.  

На січень 2020 р. українське законодавство в частині вимог до побудови системи захисту прав 
споживачів є фрагментарним. Норми про обов’язкову наявність в компанії механізму розгляду скарг (п. 
18 ч. 1 статті 122 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг») є, імовірніше, декларативними. Виконання цієї норми не контролює ані держава, ані акціонери 
компаній, ані громадські організації із захисту прав споживачів. Питання захисту прав споживачів на 
страховому ринку, як і на фінансовому ринку загалом регулює загальний закон – Закон України «Про 
захист прав споживачів». Є низка більш спеціалізованих законодавчих ініціатив, але їх ще очікує доволі 
довгий шлях проходження та прийняття в цілому у Парламенті. 

Споживачі зі свого боку не дуже обізнані з питаннями захисту своїх прав під час користування 
фінансовими послугами. За даними проведених USAID досліджень, 45% українців взагалі не знають, 
куди звертатись у разі виникнення конфліктних ситуацій із фінансовими установами. Обізнаніші зі 
способами захисту своїх прав споживачі намагаються відстоювати свої інтереси через звернення до 
суду. Але у зв’язку з великою завантаженістю судів такі спори не можуть вирішуватися швидко. Окрім 
цього, до більшості судів є питання щодо компетентності у складних фінансових питаннях та 
справедливого розгляду стосовно споживача, який є слабкою стороною цього процесу. З огляду на таку 
ситуацію украй своєчасним уважаємо запровадження в Україні механізмів позасудового вирішення 
спорів між споживачами та надавачами фінансових послуг.  

Світові тенденції свідчать про активний розвиток в Європі та за її межами альтернативних (позасудових) 
механізмів вирішення спорів між надавачами послуг та споживачами, передбачених, зокрема, 
Директивою 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2013 р. щодо 
альтернативного позасудового вирішення спорів і внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та 
Директиви 2009/22 / ЄС. Тому страховим компаніям в Україні пропонуватимуть бути в тренді й узяти 
участь у пілотному проєкті запровадження альтернативного (позасудового) механізму вирішення спорів 
між страховими компаніями та споживачами страхових послуг. 

Але паралельно із запровадженням зовнішніх механізмів для врегулювання конфліктних ситуацій на 
ринку страхування страховим компаніям важливо приділити увагу побудові всередині компанії 
комплексної роботи зі скаргами споживачів. Це означає необхідність як удосконалення наявних 
внутрішніх процесів щодо роботи компаній зі скаргами або їхньої побудови «з нуля», так і налагодження 
ефективного діалогу компанії з клієнтами. 

За результатами проведеного дослідження та з урахуванням кращих міжнародних практик і досвіду з 
цього питання можна сформулювати низку практичних рекомендацій, які допоможуть страховим 
компаніям ефективно організувати роботу зі скаргами.  

4.1.1 Практичні рекомендації щодо організації порядку роботи зі скаргами у компанії 

1. Щодо формалізації роботи страхової компанії зі скаргами споживачів 

Першочергово рекомендується врегулювати роботу компанії зі скаргами споживачів окремим, 
спеціалізованим нормативним документом. Це може бути Положення, Порядок, Процедура, Наказ 
тощо. В цьому документі мають бути визначені: 

- порядок реєстрації та обробки скарг до компанії; 
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- відповідальна особа чи підрозділ, що веде загальний реєстр скарг; 

-  класифікація скарг; 

- загальний порядок роботи зі скаргами (врегулювання скарг); 

- підрозділ, який здійснює первинний розгляд скарг; 

- відповідальна особа за розгляд скарг у компанії; 

- системи оцінки роботи компанії зі скаргами й порядок складання та ведення звітності щодо роботи зі 
скаргами.   

2. Щодо реєстрації, обробки звернень (скарг), відповідальних осіб та порядку роботи зі скаргами 

Наступна рекомендація – визначити (наказом або іншим документом компанії) осіб/посади, до 
компетенції яких належить робота зі скаргами, а також перелік підрозділів, що відповідають за 
реєстрацію та опрацювання скарг. Такими підрозділами можуть бути колцентри, відділи з 
обслуговування клієнтів, відділи з обслуговування чи підтримки продажів, відділи страхових виплат, 
відділи комплаєнсу та інші відповідальні працівники. Також компанія має сформувати окремий орган  
(Комітет) чи призначити Відповідальну особу, рівень якої має бути не нижчим ніж Член Правління, щоб 
здійснювати остаточний розгляд скарг і ухвалювати рішення у ситуаціях, коли визначений від початку 
процесу підрозділ не зміг врегулювати скаргу.  

Доцільно також описати порядок реєстрації скарг, що надходять до компанії, та порядок ведення 
журналу реєстрації скарг. Ці процеси можуть бути внесені до єдиного нормативного документа, який 
регламентує роботу компанії зі скаргами споживачів. 

Наприклад, журнал реєстрації скарг може містити такі поля:  

- Порядковий номер скарги;  

- Дата реєстрації (зазначається поточна дата); 

- Оператор, який зареєстрував скаргу (далі – оператор);  

- Статус скарги (змінюється за результатами вирішення скарги);  

- Канал зв'язку;  

- Канал продажу;  

- Підрозділ, якому передано скаргу;  

- Суть скарги;  

- Дії, здійснені для врегулювання скарги;  

- Дата закінчення розгляду скарги;  

- Рівень задоволеності заявника тощо. 

Ведення журналу реєстрації скарг може відбуватись за таким алгоритмом.  

Після того як скаргу зафіксував оператор, він вносить інформацію про неї до журналу реєстрації скарг 
та присвоює їй статус «Новий». Упродовж одного робочого дня оператор, який зареєстрував скаргу, 
надсилає інформацію про неї електронною поштою на адресу керівника відповідного підрозділу 
компанії для її вирішення. Скарзі надають статусу «Передана підрозділу». 

Підрозділ зобов’язаний протягом установленого у відповідному документі строку (далі – установлений 
строк) надати оператору відповідь та/або коментар щодо вирішення скарги. 

У разі, якщо оператор отримав від підрозділу впродовж встановленого строку відповідь та/або 
коментар, що успішно врегульовує скаргу, він робить контрольний дзвінок скаржнику для отримання 
підтвердження, що скаргу було вирішено в повному обсязі та належно, як того очікував клієнт. У разі, 
якщо оператор отримав підтвердження від скаржника, що той задоволений вирішенням скарги, він 
присвоює їй статус «Закрита» та за рівнем задоволеності ставить відмітку «Задоволений». 

У разі, якщо неможливо врегулювати скаргу на рівні підрозділів, до компетенції яких вона належить по 
суті, зокрема, якщо скарга містить матеріальні вимоги, до процесу залучають Комітет чи Відповідальну 
особу. Відповідну скаргу передають на розгляд Комітету чи Відповідальній особі і присвоюють статус 
«Передана на Комітет (Відповідальній особі)». 
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Доцільним є використання компаніями підходу, за яким будь-які скарги, що містять матеріальні вимоги, 
розглядаються за окремою процедурою. Наприклад, може встановлюватися правило, що скарги, які 
містять матеріальні вимоги до компанії, відразу після реєстрації передаються на розгляд Комітету чи 
Відповідальній особі, або для профільних підрозділів може встановлюватися певний грошовий ліміт, 
починаючи з якого скарги з матеріальними вимогами передаються Комітету чи Відповідальній особі.   

Рішення Комітету чи Відповідальної особи є обов’язковим до виконання.  

До компетенції Комітету (Голови Комітету) чи Відповідальної особи, окрім ухвалення остаточних рішень 
щодо врегулювання скарг, належать також: 

- контроль за строками, які відведені на врегулювання скарг, згідно з процедурами у компанії; 

- контроль рівня задоволеності клієнтів урегулюванням їхніх скарг; 

- надання пропозицій, спрямованих на підвищення рівня задоволеності клієнтів тощо. 

Якщо розгляд скарги Комітетом чи Відповідальною особою закінчується повним чи частковим 
задоволенням вимог скаржника, оператор присвоює їй статус «Закрита» та за рівнем задоволеності 
ставить відмітку «Задоволена» або «Частково задоволена». Якщо Комітет чи Відповідальна особа не 
задовольнили скаргу, у такому разі скаржнику повідомляють про можливість оскарження відповідного 
рішення компанії в суді чи іншому органі. У цій ситуації скарзі присвоюють статус «Відмовлено у 
задоволенні». 

Також на Комітет чи Відповідальну особу, з метою підвищення задоволеності клієнтів та забезпечення 
високої якості надання послуг, можуть бути покладені такі суміжні функції: 

- оцінка можливих ризиків для компанії залежно від отриманих скарг; 

- визначення ступеня шкоди, яка може бути завдана іміджу (репутації) та/або фінансовому стану 
компанії залежно від характеру отриманих скарг; 

- попередження проявів шахрайства керівниками, працівниками, страховими посередниками, 
агентами, партнерами компанії; 

- попередження проявів шахрайства клієнтами компанії; 

- формування пропозицій щодо удосконалення процедури роботи зі скаргами, процесу 
обслуговування клієнтів та оцінювання задоволеності клієнтів, організаційної структури 
компанії; 

- формування пропозицій щодо попередження та зменшення ймовірності проявів шахрайства та 
отримання скарг у майбутньому; 

- контроль за виконанням ухвалених рішень щодо врегулювання скарг; 

- подання керівництву компанії звітності щодо врегулювання скарг.  

3. Щодо класифікації  скарг споживачів всередині компанії 

Для ефективного розгляду скарг, надісланих до компанії, та контролю за процесом їхнього 
врегулювання, а також вимірювання задоволеності клієнтів доцільно запровадити класифікацію скарг 
за такими критеріями: 

1) за способом отримання: телефон, E-mail, Skype, Online chat,  письмове звернення; 

2) за суттю скарги (включаючи, але не обмежуючись):  

- Клієнт не укладав договір;  

- Незадоволення строками страхової виплати (відшкодування) чи виплати викупної суми; 

- Незадоволення розміром страхової виплати (відшкодування) чи викупної суми; 

- Скарга на обслуговування;  

- Некоректний продаж;  

- Інше; 
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3) за статусом виконання:  

«Нова» – присвоюється скарзі в момент її реєстрації в зазначеному журналі;  

«Передана підрозділу» – присвоюється новим зареєстрованим скаргам після передавання їх до 
підрозділу для вирішення;   

«Передана на Комітет чи Відповідальній особі» – присвоюється скаргам, які передані для вирішення 
найвищій інстанції, визначеній процедурами компанії;  

«Закрита» – присвоюється скаргам, які були успішно вирішені підрозділом або розглядались та були 
вирішені за рішенням Комітету чи Відповідальної особи. 

4) за рівнем задоволеності скаржника: Задоволений / Не задоволений / Не з’ясовано / Інше. 

Отже, наявність чітко побудованої системи роботи компанії зі скаргами споживачів, основні 
компоненти якої описано вище, не лише покращить якісні показники діяльності страхової 
компанії, а й у подальшому зменшить загальну кількість потенційних скарг. 

Рис. 25. РЕКОМЕНДОВАНА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 
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4.1.2 Пропозиція щодо участі страхових компаній у пілотному проєкті механізму 
альтернативного вирішення спорів  

 

Пілотний Проєкт передбачає добровільну домовленість між страховими компаніями, з одного боку, і 
громадською організацією (далі – ГО), з іншого, про надання мандату ГО на вирішення спорів між 
споживачами та страховими компаніями.  

Домовленість реалізується шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю, в якому 
закріплено основні принципи та правила, за якими буде відбуватись реалізація Проєкту ADR, і зазначені 
першочергові дії сторін, необхідні для його запуску. 
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Меморандум підписують ГО та страховики, що погодились брати участь у Проєкті ADR. Меморандум є 
відкритим для залучення страховиків , що мають чинні ліцензії та здійснюють діяльність на роздрібному 
ринку страхування. 

Правила та процедури подання споживачами звернень про вирішення спору, строки їхнього розгляду 
та ухвалення рішень за спорами між споживачами та страховими компаніями закріплюються в 
Регламенті ГО з розгляду звернень споживачів про вирішення спору у сфері страхування. 

Учасниками Проєкту ADR є: 

- Донор – міжнародна організація, яка надає підтримку впровадження пілотного Проєкту; 

- Виконавець – вибрана міжнародною організацією (донором) громадська організація, що має 
достатні ресурси (професійні, організаційні, матеріальні тощо) для ефективного виконання 
покладеної на неї функції з альтернативного вирішення спорів між споживачами та страховими 
компаніями; 

- Страхові компанії – страховики, що приєднались до відкритого Меморандуму про 
взаєморозуміння і співпрацю. 

Строк реалізації пілоту Проєкту ADR становить 12 місяців. 

Стадії виконання Проєкту ADR 

1) Підготовка до запуску Проєкту (строк – 1 місяць): 

- розроблення Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю та Регламенту з розгляду звернень 
споживачів про вирішення спору у сфері страхування; 

- оцінка стану готовності страхових компаній до участі у Проєкті (опитування ринку, проведення 
переговорів); 

- підписання Меморандуму; 

- організаційна підготовка ГО до запуску (налаштування програмного забезпечення, онлайн- ресурсу, 
кадрове укомплектування тощо). 

2) Активна фаза функціонування Проєкту (строк – 10 місяців): 

- ГО опрацьовує звернення споживачів та вирішує спори між споживачами та страховиками, що 
приєднались до Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю. Опрацювання звернень охоплює 
надання роз’яснень щодо наявності або відсутності підстав для звернення споживача для вирішення 
спору зі страховою компанією, щодо дій, які необхідно виконати споживачу, щоб подати звернення про 
вирішення спору, щодо статусу рішення, ухваленого за результатами процедури альтернативного 
вирішення спору, та можливих подальших дій споживача. Надіслані до ГО звернення споживачів 
розглядаються ГО відповідно до принципів, зазначених у Меморандумі, та за правилами, вказаними в 
Регламенті.  

3) Звітування та пропозиції (строк –1 місяць): 

- звітування (статистичні дані, основні проблеми, з якими звертаються споживачі, ступінь виконання 
рішень, пропонованих за результатами процедури альтернативного вирішення спорів); 

- напрацювання пропозицій для державних органів щодо створення на законодавчому рівні установи 
фінансового омбудсмена для всього фінансового ринку та/або продовження Проєкту ADR і розширення 
його периметра. 

За результатами реалізації пілотного Проєкту ADR будуть підготовлені відповідні 
висновки, які матимуть практичну цінність для органів державної влади в процесі ухвалення 
рішення щодо законодавчої формалізації механізму альтернативного вирішення спорів між 
споживачами та фінансовими установами, а саме створення на фінансовому ринку установи 
фінансового омбудсмена.  

4.2 Модель пілотного проєкту механізму альтернативного вирішення спорів між 

споживачами та страховими компаніями  

 

Пілотний Проєкт ADR передбачає надання співробітникам громадської організації (далі - ГО) 
компетенції щодо розгляду звернень споживачів і вирішення у позасудовому порядку спорів між 
споживачами та страховими компаніями, що виникають з договорів страхування (далі – процедура 
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альтернативного вирішення спорів), задля надання споживачам можливості звернутися до 
неупередженої сторони й отримати справедливе та швидке рішення щодо свого спору зі страховою 
компанією.  

Процедура альтернативного вирішення спорів має відбуватись з дотриманням принципів, визначених у 
Меморандумі про взаєморозуміння та співпрацю учасників страхового ринку щодо створення механізму 
позасудового вирішення спорів між споживачами та страховими компаніями, а саме: 

Принцип 1. Незалежність  

Принцип 2. Забезпечення довіри: професіоналізм та прозорість 

Принцип 3. Забезпечення рівності прав сторін  

Принцип 4. Добровільність участі у Процедурі альтернативного вирішення спорів 

Принцип 5. Рекомендаційний характер рішення  

Принцип 6. Гарантія права на судовий захист  

Принцип 7. Забезпечення конфіденційності інформації 

Наявність на ринку страхування альтернативного механізму вирішення спорів між 
споживачами і страховими компаніями на базі незалежної організації посилить довіру 
споживачів страхових послуг до страхових компаній та сприятиме зростанню страхового 
ринку, що є взаємовигідним для всіх учасників процесу. 
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Додаток № 1. Методологія дослідження 
 

► Методологія проведення 1-го етапу дослідження: експертні інтерв’ю з топ-менеджментом 
страхових компаній. 

Мета етапу: проаналізувати загальний підхід компанії до роботи зі скаргами клієнтів, стратегічне 
бачення керівництвом проблеми ефективного опрацювання скарг і можливих напрямків її вирішення на 
загальноринковому рівні, а також бачення керівництвом необхідності створення нового, незалежного 
механізму врегулювання спорів між споживачами та страховими компаніями (через позасудові 
механізми). 

Метод збирання даних:  персональні (face-to-face) інтерв’ю з топ-менеджерами страхових компаній 
України. Як резервний метод збору даних, з урахуванням належності респондентів до важко досяжної 
групи (високий рівень зайнятості), може бути використаний формат особистих дистанційних інтерв’ю за 
допомогою сучасних засобів комунікації: skype-call тощо.  

Вимоги до респондентів, яких запрошують на інтерв’ю: керівники страхових компаній вищої ланки 
– перша особа та /або її заступники з питань клієнтського сервісу, врегулювання збитків, операційної 
діяльності тощо. 

Очікувана тривалість інтерв’ю: 30-45 хвилин. 

Інструменти збирання даних: формалізований сценарій інтерв’ю (див. Додаток 2). Сценарій інтерв’ю 
є ідентичним для обох форм його проведення – як для особистої зустрічі, так і для дистанційного 
спілкування з респондентом. 

Вихідні дані етапу:  

 первинні форми з відповідями респондентів (заповнює інтерв’юер); 

 аудіозаписи інтерв’ю з респондентом (за умови згоди респондента на такий запис);  

 зведена таблиця відповідей респондентів відповідно до сценарію;  

 початковий звіт за результатами етапу, із проміжними статистичними розрахунками, 
висновками та первинними рекомендаціями.  

► Методологія проведення 2-го етапу  дослідження: експертні інтерв’ю з відповідальними 
фахівцями. 

Мета етапу: проаналізувати наявні бізнес-процедури компаній, що працюють зі скаргами, дослідити 
внутрішні проблеми, з якими стикаються компанії під час опрацювання скарг, та бачення профільних 
спеціалістів щодо можливих напрямків їхнього вирішення на рівні СК. 

Метод збирання даних: персональні (face-to-face) інтерв’ю з фахівцями, що безпосередньо 
опрацьовують скарги клієнтів страхової компанії відповідно до своїх посадових обов‘язків та внутрішніх 
процедур компанії. Як резервний метод збирання даних може бути використано формат особистих 
дистанційних інтерв’ю за допомогою сучасних засобів комунікації: skype-call тощо. Але при цьому 
дистанційні інтерв’ю не бути можна проводити більш ніж із 30% респондентів цієї групи. 

Вимоги до респондентів, яких запрошують на інтерв’ю: провідні фахівці, керівники лінійних та 
функціональних підрозділів, наприклад, фахівці з менеджменту якості послуг, керівники сервісних 
центрів, контакт-центрів страхової компанії тощо. 

Очікувана тривалість інтерв’ю: 45-90 хвилин. 

Інструменти збирання даних: формалізований сценарій інтерв’ю (див. Додаток 3). Сценарій інтерв’ю 
є ідентичним для обох форм його проведення – як для особистої зустрічі, так і для дистанційного 
спілкування з респондентом. 

Вихідні дані етапу:  

 первинні форми з відповідями респондентів (заповнює інтерв’юер); 

 аудіозаписи інтерв’ю з респондентом (за умови згоди респондента на такий запис);  

 архів додаткових матеріалів (регламентуючі документи, накази, посадові інструкції, карти 
процесів, звіти тощо), до яких респондент звертається ході під час інтерв’ю та з якими може 
ознайомлювати інтерв’юера в процесі відповіді на запитання інтерв’ю; 
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 зведена таблиця відповідей респондентів відповідно до сценарію;  

 початковий звіт за результатами етапу, з проміжними статистичними  розрахунками, 
висновками та первинними рекомендаціями.  

► Методологія проведення 3-го етапу дослідження: вивчення та порівняння документів 
страхових компаній, що регламентують їхні процедури роботи зі скаргами. 

Мета етапу: уточнити опис наявних бізнес-процедур страхової компанії, що працює зі скаргами клієнтів, 
отримати додаткову інформацію (затверджені/регламентуючі документи), щоб порівняти з усними 
відповідями експертів, отриманими протягом двох попередніх етапів дослідження. 

Метод збирання даних:   

 запит на отримання додаткових документів від респондентів, які беруть участь у 1-му та 2-
му етапах дослідження; 

 збирання даних із відкритих джерел, наприклад, офіційних сайтів страхових компаній, що 
внесені до вибірки дослідження.  

Вихідні дані етапу:  

 архів додаткових матеріалів (регламентуючі документи, накази, посадові інструкції, карти 
процесів, звіти тощо), які відправлять представники страхової компанії у відповідь на запит 
інтерв’юерів; 

 зведена таблиця, що містить результати контент-аналізу наданих документів; 

 початковий звіт за результатами етапу з  висновками та первинними рекомендаціями.  

Звіт за результатами всіх етапів дослідження має на меті: 

- визначити типові підходи страховиків до врегулювання скарг споживачів; 

- вибрати bestpractices, які можуть бути взірцем для підготовки рекомендацій щодо 
побудови ефективних процесів роботи зі скаргами на страховому ринку; 

- надати рекомендації стосовно побудови ефективної системи роботи зі скаргами на 
страховому ринку; 

- визначити потреби ринку у функціонуванні незалежного механізму, який займатиметься 
позасудовим врегулюванням спорів між споживачами та страховими компаніями. 

 

Опитування керівників рівня ТОП-менеджменту проводиться у вигляді співбесіди, спрямованої на 
розкриття нижче зазначених кількісних та якісних показників. 

Кількісні показники щодо внутрішнього механізму розгляду скарг споживачів: 

1) наявність/відсутність механізму; 

2) кількість поданих у компанію скарг у відсотках відносно поданих заяв про здійснення страхового 
відшкодування (виплати) за рік; 

3) кількість задоволених компанією скарг у відсотках відносно всіх поданих скарг за рік; 

4) кількість судових спорів (без звернення у компанію зі скаргою) у відсотках відносно поданих заяв 
про здійснення страхового відшкодування (виплати) за рік; 

5) кількість судових спорів (що були предметом поданих у компанію скарг) у відсотках відносно 
загальної кількості незадоволених скарг. 

 

Якісні показники щодо внутрішнього механізму розгляду скарг споживачів: 

1) Чи є в компанії окремий внутрішній документ, який регламентує процедуру розгляду скарг, чи 
можна з ним ознайомитись? 

2) Якщо такого документу немає, як відбувається розгляд скарги у разі її надходження? 
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3) Які скарги ідентифікує компанія: скарги, пов'язані зі страховими виплатами (відшкодуваннями), 
неправильний продаж договору (misselling), неякісне обслуговування? 

4) Чи ведеться єдиний реєстр скарг у компанії? Якщо ні, то яка процедура реєстрації скарг?  

5) Чи визначено в компанії фізичну особу, відповідальну за розгляд скарг споживачів? Якщо ні, то 
як відбувається розгляд скарги? 

6) Чи бере участь фізична особа, яка розглядає скарги, у процесі розгляду заяв споживачів про 
виплату страхового відшкодування (виплати)? 

7) Чи має особа ексклюзивні повноваження щодо вирішення спорів, чи має обмеження та які? 

8) Чи інформують клієнтів під час укладення договору страхування про можливість подання скарги 
до компанії? Якщо так, то в якому вигляді та як? 

9) Чи розглядав Регулятор скарги споживачів на Вашу компанію? 

10)  Чи задовольняє Вашу компанію робота Регулятора зі скаргами? 

11)  Чи вважаєте Ви за потрібне наявність у державі установи, інституту (державного чи 
громадського) з розгляду скарг споживачів? 

12)  Чи має бути така установа окремо для фінансових послуг? Чи це має бути єдиний орган із 
розгляду скарг споживачів різних товарів (послуг)? 

13)  Чи має така установа бути органом державної влади, що фінансується з державного бюджету, 
чи установою, яка утримується за рахунок членських внесків фінансових установ? 

14)  Чи є для Вас принциповою різниця каналів фінансування такої установи, наприклад, Ви 
сплачуєте податки і їх без Вашої участі розподіляє держава, зокрема на фінансування установи 
із захисту прав споживачів, або Ви сплачуєте цільові внески на фінансування відповідної установи 
та враховуєте суму відповідного внеску як витрати у формуванні фінансового результату компанії 
до оподаткування? 

15)  Чи погодились би Ви на добровільних засадах брати участь у розгляді скарг на вашу компанію, 
що проводить незалежна Громадська організація, яка має грантове фінансування? Якщо так, то 
які умови для вас є прийнятними та будуть мати вирішальне значення під час ухвалення рішення 
про таку участь (економічні, репутаційні тощо)? 

16)  Чи можна очікувати, що в майбутньому (протягом наступного року) Ви зможете визначитись 
щодо можливості фінансування такої ГО на добровільних засадах? 

17)  Чи можете Ви гарантувати, що під час добровільної участі будете виконувати рішення 
відповідної установи? 
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Додаток № 2. Опитувальні листи для учасників страхового ринку 
 

ОПИТУВАЛЬНИК ЩОДО НАЯВНОЇ ПРАКТИКИ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ 
ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 
 Блок 1, вступний – знайомство з респондентом, ознайомлення з метою дослідження та 
етапами його проведення, подяка за згоду на участь в інтерв’ю. 
Зміст блоку залежить від конкретної СК, її показників роботи, має містити «компліменти», 
наприклад:  
«Ваша компанія є одним із провідних учасників ринку, тож ми будемо вдячні за можливість дізнатися 
про Ваш досвід та підходи завдяки яким, на наш погляд, багато в чому розвивається українське 
страхування як таке…  
Ваша компанія відома своєю гідною репутацією, високими рейтингами, зокрема щодо якості роботи. Ми 
чуємо багато позитивних клієнтських відгуків...» 
Метою цього дослідження є сприяння вдосконаленню страховими компаніями внутрішніх механізмів та 
процедур розгляду скарг споживачів, підвищення довіри українців до страхових компаній і 
запровадження ефективнішого механізму вирішення спорів між споживачами та страховими 
компаніями. Результат – зростання ринку страхових послуг. 
Перший етап дослідження – проведення опитування страхових компаній щодо наявних у них процедур 
розгляду скарг споживачів. У зв’язку з цим запрошуємо Вашу компанію взяти участь в цьому опитуванні. 
 
Загалом дослідження буде складатися з трьох основних етапів: 
1) опитування страхових компаній та аналіз зібраної під час зустрічей інформації щодо наявних у 
страхових компаніях процедур розгляду скарг споживачів; 
2) розробка рекомендацій стосовно удосконалення системи розгляду скарг споживачів у страхових 
компаніях в Україні відповідно до кращих міжнародних практик; 
3) запуск пілотного проєкту з позасудового врегулювання спорів між споживачами і страховими 
компаніями (через позасудові механізми). 
 
 Блок 2, перехідний – аналіз загальних практик роботи компанії з клієнтами, перехід до 
основних запитань опитування. 

 
1.  Розкажіть, будь ласка, якою є практика Вашої компанії щодо отримання зворотного зв’язку з 

клієнтами. Чи проводите Ви заміри задоволеності клієнтів роботою компанії?  
 

Якщо відповідь на питання № 1 негативна: 
1А. Поясніть, будь ласка, чому не застосовуєте заміри задоволеності? Чи був такий досвід 
раніше? 
Якщо відповідь на питання № 1 позитивна: 
1B. Як саме вимірюєте рівень задоволеності? За якою методикою?  
 Які основні запитання ставите клієнтам?  
 Хто здійснює ці заміри?  
 Як часто вимірюєте задоволеності роботою компанії?  
 Які заходи проводите за результатами замірів, як використовуєте їх у щоденній роботі? 
Які останні значення показників задоволеності клієнтів Ви могли б навести?  

 
 Блок 3, основні питання – аналіз безпосередньо практики роботи компанії зі скаргами 
споживачів, відповідно до завдань опитування. 

 
2. Що саме у Вашій компанії вважається скаргою?  
 
3. Чи має Ваша компанія класифікацію скарг від споживачів? Якщо має, опишіть її, будь ласка. 

 
Додаткове питання для представників компаній із life-страхування:   

 
3А. Чи бувають у Вашій компанії скарги, пов’язані з неякісним інформуванням клієнта щодо умов 
довгострокового договору страхування життя? Як Ви класифікуєте цю групу скарг? Якою є 
частка схожих скарг у загальному обсязі скарг споживачів? 
 

4. Як у Вашій компанії побудовано роботу зі скаргами споживачів? Будь ласка, розкажіть про 
загальний підхід до такої роботи. 

 
Додаткове питання для представників компаній із life-страхування:  
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4А. Чи має Ваша компанія додаткові механізми реагування на скарги, пов’язані з неякісним 
інформуванням клієнта щодо умов довгострокового договору страхування життя?  
 
4В. Як зазвичай діє Ваша компанія, щоб запобігти з’яві таких скарг?  
 
4С. Як діє компанія у разі, коли клієнт уважає, що його рішення про купівлю довгострокового 
полісу страхування життя було помилковим, відбулося внаслідок неправильного інформування 
щодо умов страхування, і прагне достроково припинити договір?  
 

5. Коли Ваша компанія розбудовувала свій власний підхід до роботи зі скаргами споживачів, чи 
використовували Ви вже наявний досвід страхової галузі?  
Уточнення: Чи використовували узагальнені європейські практики й рекомендації? Чи було 
використано досвід материнської компанії? Можливо, застосовували кращі практики української 
страхової галузі або спиралися на власне бачення цього процесу експертами компанії?  
 

Узагальнені європейські практики  

Досвід материнської компанії  

Досвід українського ринку   

Власне бачення процесу експертами компанії  

 
6. Чи формалізовано процедуру роботи зі скаргами клієнтів в якомусь документі? 
 
7. Хто саме в компанії відповідає за роботу зі скаргами споживачів? Чи є відокремлений підрозділ, 

що працює зі скаргами (яка кількість людей), або посадова особа, відповідальна за цей процес?  
 
8. Які повноваження щодо вирішення спорів має співробітник, відповідальний за роботу зі скаргами 

споживачів? А які обмеження він має? 
 

9. Чи стимулює компанія своїх співробітників за ефективне опрацювання скарг за затвердженим 
алгоритмом? А своїх посередників та партнерів? Якщо так, як саме? 
 

10. Чи стимулює Ваша компанія клієнтів ділитися враженнями про роботу компанії, залишати 
зворотний зв'язок, негативний також? Якщо так, як саме відбувається таке стимулювання? 

 
11. Чи проводить Ваша компанія додаткові заходи моніторингу ситуації після задоволення вимог 

клієнта у скарзі або відмови йому? Чи виконує компанія заміри задоволеності клієнтів 
розглядом їхніх скарг? Чи є в компанії практика додаткових виявів лояльності до клієнтів, чиї 
скарги визнані обґрунтованими? А чи є така практика щодо роботи з клієнтами, чиї скарги не 
були задоволені з об’єктивних причин? 

 
12. Чи створює робота зі скаргами споживачів додаткове навантаження на фахівців компанії? Чи 

можна назвати цей процес витратним для Вашої компанії – щодо часу, зусиль або коштів, які 
витрачаються на організацію роботи зі скаргами? 

 
13. Чи хотіли б Ви якось покращити/автоматизувати наявний механізм роботи зі скаргами 

споживачів у Вашій компанії? Якщо ні, чому? Якщо так, які саме зміни хотіли б запровадити й 
чому?  

 
14. Чи залучає Ваша компанія сторонні організації чи фахівців для роботи зі скаргами (наприклад, 

моніторинг скарг на онлайн-форумах)? Якщо так, для яких саме робіт?   
 

15. Чи залучає Ваша компанія сторонні організації для проведення незалежних досліджень 
задоволення клієнтів компанії? Якщо так, розкажіть докладніше про ці дослідження. 

 
 

 Блок 4, завершальний – аналіз стратегічного бачення респондента щодо можливостей 
удосконалення ринкової практики роботи зі скаргами. 
 

16. Чи задовольняє Вашу компанію загалом система захисту споживачів страхових послуг, зокрема 
й робота зі скаргами споживачів Регулятора та інших інституцій (МТСБУ, УФУ)? Якщо ні, чому 
та де Ви бачите необхідність удосконалення та змін? 

 
17. Чи вважаєте Ви доцільним створення нового, незалежного інституту для вирішення спорів між 

споживачами і страховими компаніями? Йдеться про механізм, який намагатиметься 
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врегулювати спір між клієнтом та страховою компанією, якщо це не вдалося зробити на 
першому етапі – після звернення клієнта до страхової компанії? Якщо ні, чому? 

Якщо відповідь «Так», блок додаткових запитань: 
17A. Чи має така установа функціонувати окремо для страхового ринку, чи Ви бачите 
доцільним створення єдиного органу для вирішення спорів щодо різних фінансових послуг? 
Обґрунтуйте свою думку, будь ласка. 
 
17B. Чи вважаєте Ви доцільною модель, яка утримується за рахунок членських внесків 
фінансових установ? Чому Ви так уважаєте?  
 
17С. Чи погодилась би Ваша компанія на добровільних засадах взяти участь у пілотному 
проєкті, що полягає у створенні механізму позасудового вирішенні спорів  між споживачами та 
страховими компаніями (якщо компанії не вдалося врегулювати конфлікт із клієнтом 
самостійно) на базі незалежної громадської організації, яка має грантове фінансування, доки 
не ухвалено законопроєкт про запровадження в Україні інституту фінансового омбудсмена 
(реєстр. № 8055)? Якщо так, які саме умови участі в роботі такої структури матимуть для Вашої 
компанії принципове значення? 
 
17D. Як загалом Ви ставитесь до створення нового інституту позасудового вирішення спорів 
між споживачами та страховими компаніями, який передбачено  законопроєктом про 
запровадження в Україні інституту фінансового омбудсмена (реєстр. № 8055)? 

 
18. На завершення нашої розмови ми хотіли б зустрітися з фахівцями, які безпосередньо залучені 

до процесу роботи зі скаргами споживачів, та поставити їм докладніші запитання щодо бізнес-
процедур роботи зі скаргами у компанії. До кого Ви порадите нам звернутися? 

 
ОПИТУВАЛЬНИК ЩОДО НАЯВНОЇ ПРАКТИКИ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ 

ДЛЯ ПРОФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 
 Блок 1, вступний – знайомство з респондентом, ознайомлення з метою дослідження та 
етапами його проведення, подяка за згоду на участь в інтерв’ю. 
«Ваша компанія є одним із провідних учасників ринку, і Ваші практики роботи є еталоном для багатьох 
компаній… Ми розуміємо, що саме завдяки роботі таких компаній і таких фахівців зростає довіра 
споживачів до нашого страхового ринку і взагалі є можливим надання якісних страхових  послуг. Тож 
ми будемо вдячні за можливість дізнатися про Ваш досвід...» 
Метою цього дослідження є сприяння вдосконаленню страховими компаніями внутрішніх механізмів і 
процедур розгляду скарг споживачів, підвищення довіри українців до страхових компаній та 
запровадження ефективнішого механізму вирішення спорів між споживачами і страховими компаніями. 
Результат – зростання ринку страхових послуг. 
Перший етап дослідження – проведення опитування страхових компаній щодо наявних у них процедур 
розгляду скарг споживачів. У зв’язку з цим запрошуємо Вашу компанію взяти участь в цьому опитуванні. 
 
Загалом дослідження буде складатися з трьох основних етапів: 
1) опитування страхових компаній та аналіз зібраної під час зустрічей інформації щодо наявних у 
страхових компаніях процедур розгляду скарг споживачів; 
2) розробка рекомендацій стосовно удосконалення системи розгляду скарг споживачів у страхових 
компаніях в Україні відповідно до кращих міжнародних практик; 
3) запуск пілотного проєкту з позасудового врегулювання спорів між споживачами та страховими 
компаніями (через позасудові механізми). 
 
 Блок 2, основні питання – аналіз безпосередньо практики роботи компанії зі скаргами, 
відповідно до завдань опитування. 
 

1. Нам представили Вас як експерта, відповідального за роботу зі скаргами споживачів у компанії. 
Які повноваження Ви маєте як співробітник, відповідальний за роботу зі скаргами споживачів? 
Чи є у Вас якісь обмеження (щодо суми вимог у скарзі, щодо ухвалення рішень тощо)? 
 

2. Чи цей напрям основний у Вашій роботі (працюєте тільки зі скаргами)? Якщо ні, які ще завдання, 
крім роботи зі скаргами, входять до Вашої сфери відповідальності у компанії?  
 

3. Які знання, навички або персональні компетенції допомагають Вам ефективно виконувати цю 
роботу? 
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4. Хто ще з фахівців Вашої компанії залучений до процесу роботи зі скаргами споживачів? У яких 
підрозділах компанії вони працюють? Чи є вони Вашими підлеглими? Як організовано Вашу 
взаємодію з ними? 

 
5. Що саме у Вашій компанії вважається скаргою споживача? А що не вважається скаргою 

споживача?  
 

6. Хто найчастіше скаржиться на роботу страховиків (вік, економічний статус, освіта)? 
 

7. На що зазвичай скаржаться у роботі страховиків?  
 

8. Як у Вашій компанії побудовано роботу зі скаргами? Будь ласка, розкажіть про загальний підхід 
до такої роботи. Чи є чітко сформульована процедура роботи зі скаргами? Якщо є, у якому 
вигляді вона формалізована (наказ, інструкція, бізнес-процес тощо)? 
 

9. Якими каналами/з яких джерел найчастіше надходять скарги від споживачів до Вашої компанії 
(звернення на гарячу лінію, звернення в регіональні офіси, звернення через форму на сайті, 
письмова скарга на офіційну адресу компанії, повідомлення у соціальних мережах)? 
 

10. Як саме у Вашій компанії відбувається реєстрація скарг? Чи ведеться єдиний реєстр скарг у 
компанії та в якому вигляді? Якщо ні, де і як саме консолідується інформація щодо отриманих 
від споживачів скарг? 
 

11. Як відбувається класифікація  скарг? Чи взагалі має Ваша компанія класифікацію скарг від 
споживачів? Якщо має, яку саме? Опишіть її, будь ласка. 
 
Додаткове питання для представників компаній з life-страхування:  
 
11А. Чи бувають у Вашій компанії скарги, пов’язані з неякісними продажами накопичувальних 
договорів страхування життя (miss-selling)? Як Ви класифікуєте цю групу скарг? Якою є частка 
подібних скарг серед загального обсягу скарг споживачів? 
 

12. Як саме у Вашій компанії відбувається розслідування причин скарги? Опишіть цей процес та 
його учасників. Якими є Ваші повноваження й обмеження у цьому процесі?  
 

13. Хто в компанії ухвалює остаточне рішення щодо задоволення або незадоволення вимог клієнта, 
відображених у його скарзі? Чи ухвалюються рішення щодо задоволення різних вимог у скаргах 
однією й тією самою посадовою особою/особами? Чи можна сказати, що рішення щодо 
задоволення різних типів скарг ухвалюються на різних рівнях управління компанії? Якщо так, від 
чого залежить, на якому рівні управління компанією розглядатиметься скарга та 
ухвалюватиметься остаточне рішення за нею?  
 

14. У якому вигляді компанія надає клієнту відповідь на його скаргу (письмово, телефоном тощо)? 
 

15. Як швидко Ваша компанія реагує на скарги (вкажіть середній час надання клієнту відповіді)? Чи 
зафіксовані у Вашому алгоритмі роботи зі скаргами конкретні часові рамки реакції на скаргу та 
надання остаточної відповіді за нею? Чи вдається дотримуватися цих «таймінгів»? Хто та як 
перевіряє їх дотримання? 
 

16. Якщо скарга клієнта визнається обґрунтованою, як саме відбувається подальший процес її 
задоволення? Як компанія відслідковує, що скаргу було закрито?  
 

17. Як часто та з яких причин клієнту відмовляють у задоволенні його вимог? Як часто клієнт 
повторно звертається до компанії з цією скаргою? 
 

18. Чи бувають випадки, коли клієнта відправляють зі скаргою до іншого органу/організації? Якщо 
так, куди саме та з яких причин? 
 

19. Чи є в компанії практика складання звітності за результатами опрацювання скарг споживачів? 
Якщо так, яким є її зміст? З якою періодичністю вона формується? Хто її розглядає? Які рішення 
можуть бути ухвалені за результатами розгляду такої звітності?  
 

20. Чи знають співробітники Вашої компанії, які так чи інакше взаємодіють із клієнтами, про 
наявність процедури роботи зі скаргами? Чи дотримуються її у своїй роботі? 
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21. Як саме співробітники компанії дізнаються про процедуру роботи компанії зі скаргами 
споживачів? Чи проводить компанія навчання/тренінги для своїх фахівців по роботі з можливими 
скаргами споживачів?  
 

22. Чи знають посередники та партнери Вашої компанії, які так чи інакше взаємодіють із клієнтами, 
про наявність у компанії цієї процедури/алгоритму роботи зі скаргами? Як саме вони дізналися 
про цей алгоритм? Чи дотримуються його у своїй роботі? 
 

23. Чи маєте Ви окремий алгоритм взаємодії з посередниками чи партнерами, до яких надходить 
скарга споживача на роботу Вашої компанії? Якщо так, розкажіть, будь ласка, про цей процес. 

24. Чи маєте Ви окремий алгоритм взаємодії з посередниками чи партнерами, якщо компанія 
отримує скаргу, спрямовану на самого посередника чи партнера? Якщо так, розкажіть, будь 
ласка, про процес врегулювання такої скарги?  

25. Як саме Ви контролюєте дотримання співробітниками / партнерами й посередниками компанії 
затвердженої в компанії процедури роботи зі скаргами? 
 

26. Чи інформуєте клієнтів під час укладення договору страхування про  можливість подання скарги 
у компанію? Якщо ні, то як саме вони дізнаються про таку можливість? У якій формі компанія 
інформує клієнта? 
 
Додаткові запитання для представників компаній з life-страхування:  
 
26А. Чи має Ваша компанія додаткові механізми реагування на скарги, пов’язані з неякісним 
інформуванням клієнта щодо умов накопичувального договору страхування життя?  
 
26В. Як зазвичай діє Ваша компанія, щоб запобігти неякісному інформуванню клієнта щодо умов 
накопичувального договору страхування життя?  
 
26С. Як діє компанія у разі, коли клієнт уважає, що його рішення про купівлю довгострокового 
полісу страхування життя було помилковим, відбулося внаслідок неправильного інформування 
щодо умов страхування, і прагне достроково припинити договір?  
 
26D. Як побудовано алгоритм взаємодії з посередниками та партнерами щодо підвищення 
якості продажів накопичувальних договорів страхування життя? Чи є механізм санкцій, 
спрямований на мінімізацію кількості скарг, пов’язаних із «неправильними» продажами? 
 

27. Чи вважаєте Ви процедури роботи зі скаргами у Вашій компанії ефективними? Якщо ні, що саме 
Ви вважаєте неефективним та чому? 
 

 Блок 3, завершальний – аналіз стратегічного бачення респондента щодо можливостей 
удосконалення практики роботи компанії зі скаргами. 
 

28. Чи вважаєте Ви цілком задовільною та ефективною систему захисту споживачів страхових 
послуг, зокрема роботу зі скаргами споживачів Регулятора та інших інституцій (МТСБУ, УФУ)? 
Якщо ні, де та чому Ви бачите необхідність удосконалення та змін? 
 

29. Чи хотіли б Ви якось змінити наявну процедуру роботи зі скаргами у Вашій компанії? Якщо так, 
які саме зміни Ви б запропонували впровадити та чому (оптимізація процесу, діджиталізація 
тощо)?  
 

Блок запитань до компанії у разі позитивних результатів інтерв’ю та готовності 
поділитися внутрішньою інформацією (додатковий запит):  
 

1. Яку кількість скарг Ваша компанія отримала за останні 12 місяців? 
2. За скількома з цих скарг вимоги клієнтів було задоволено/частково задоволено /відхилено? 
3. Чи розглядав Регулятор скарги споживачів на Вашу компанію за останній рік? 
4. Чи є нині «відкриті» скарги на роботу компанії і якщо так, то яка їхня кількість та розподіл за 

видами страхування? 
5. Яка зазвичай середня сума вимог у скарзі?  
6. Який середній строк розгляду скарги компанією і надання відповіді клієнту? 

 
Дякуємо! Ми обов’язково надамо Вам результати цього дослідження та запросимо на його 
презентацію після завершення. 


