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Страхування майна та нерухомості
забезпечує стабільність ведення бізнесу

Євгеній Калитюк 
генеральний директор ТДВ «Страхове товариство «Мегаполіс»
– Більшість людей в Україні справді нехтують страхуванням майна. 
Так, звісно, такі погодні умови, як гучні урагани «Сенді», «Катрін» та інші, 
– не є загрозою в нашому регіоні. Однак, на жаль, статистика показує, 
що досить часто відбуваються інші природні лиха, зокрема пожежі та 
потопи, а також побутові події, а саме: займання електроприладів, ава-
рії водопровідних і газових систем. Тим не менш, не маючи можливості 
передбачити біду, людина може бути впевненою в тому, що страхування 
покриє витрати на відновлення пошкодженого майна. Якщо зіставити рі-
вень інформованості та зацікавленості споживачів, стає очевидним  
те, що в майновому страхуванні переважає корпоративний сегмент. Од-
нак є глибоке переконання в тому, що з часом цей вид страхування по-
чне активно розвиватися й рівень довіри до нього зросте, як це відбуло-
ся й продовжує відбуватися в розвинених країнах.

Ця тенденція визначена тим, що біль-
шість власників бізнесу сьогодні на-
вчилися рахувати свої гроші та нама-
гаються мінімізувати витрати, знизити 
ризики, які виникають у разі неперед-
бачених обставин і подій.

Дещо інша ситуація на роздрібному 
ринку майнового страхування: аналізу-
ючи ринок, стає помітно, що більшість 
людей не замислюються про необхід-
ність захисту власного майна за допо-
могою страхування.

Страхування не є важливим для лю-
дини, крім тих випадків, коли це є 
обов’язковою умовою для оформлення 
договорів оренди або купівлі-продажу. 
Так само страхування майна стає ак-
туальним у тому випадку, якщо людина 
оформляє іпотечний кредит.

Нині практично всі банки вимагають 
від клієнта оформлення страхового 
покриття, щоб останній міг претенду-
вати на отримання кредиту. Для поді-
бних вимог існує безліч причин, однак 
немає жодних сумнівів – страхування 
майна стає все більш популярною тен-

денцією в нашій країні, і заперечувати, 
що майнове страхування має багато 
позитивних сторін, не доречно.

Серед незначних переваг можна ви-
окремити те, що багато компаній бу-
дуть пропонувати привабливі зниж-
ки, якщо клієнт придбає відразу кілька 
програм страхування. Наприклад, ку-
пуючи більш ходовий товар, скажімо, 
страхування автомобіля, застрахува-
ти будинок в деяких випадках можна із 
суттєвою знижкою.

Одні з основних проблем, які поста-
ють перед людьми після катастрофи, – 
як оплатити ремонт і як відновити все, 
що було втрачено. В такому випадку 
наявність страхового покриття допома-
гає позбавитися від подібних турбот. Із 
професійно дібраною програмою стра-
хування страхувальник може пода-
ти позов на отримання страхового від-
шкодування та бути впевненим у тому, 
що з ремонтом і відновленням пошко-
дженого майна не виникне клопоту.

Істотним фактором при цьому є 
отримання «правильного» покриття. 

Це передбачає проведення досліджень 
регіону, де знаходиться застрахова-
не майно, типи очікуваних погодних 
умов. Усе це здійснюється для того, 
щоб забезпечити оптимальне покрит-
тя та максимально захистити майно. 
Кожен пункт покриття, обраний під час 
оформлення страхування, допомагає 
знизити витрати на його придбання.

Ще одна важлива перевага, яку 
пропонує страхування, – це відновна 
вартість нерухомості й майна. Як пра-
вило, багато людей відштовхуються 
від базової вартості майна і не врахо-
вують його відновної вартості. Таким 
чином, під час виникнення страхо-
вих випадків, які призводять до повної 
втрати майна та власності, людина 
хоче бути впевненою в тому, що в неї 
достатньо коштів, щоби повністю по-
крити всі витрати, та зробити все не-
обхідне для відновлення будинку.
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Нині за кордоном спостерігається активний розви-
ток страхування майна як серед приватних осіб, так 
і в корпоративному сегменті. Однак у нашій країні 
такий вид страхування, на жаль, перебуває лише 
на рівні становлення. Серед основних факторів –
рівень поінформованості населення та довіри до 
страхування. Страхування майна в корпоративно-
му сегменті країни розвинене дещо вище, оскільки 
покриття дає можливість відшкодувати всі збитки 
або пошкоджене майно, що, як не можна краще, 
забезпечує стабільність ведення бізнесу. Окрім того, 
нині орендодавець має право вимагати забезпечен-
ня страховим покриттям будь-якого устаткування, 
яке знаходиться в лізингу, і кількість компаній, які 
страхують не лише майно, що перебуває в оренді, 
але й власне обладнання, з кожним днем зростає


