
 

 
 

ВАТ «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЕ» 
Бізнес-довідка 

 
ВАТ  «СТ «Іллічівське» є відкритою компанією, що динамічно розвивається та постійно демонструє 
зростання страхових платежів, а також стабільні рейтинги фінансової стійкості та надійності. Компанія 
є взірцем публічності, постійно займає місце в ТОР10 рейтингу активності прес-служб, що проводить 
Ліга страхових організацій України.   

  
1. Результати діяльності та фінансові показники ВАТ «СТ «Іллічівське» у 2009 році 

1.1. Незважаючи на загальне падіння платежів страхового ринку України Страхове товариство 
«Іллічівське» зуміло в складних економічних умовах забезпечити приріст страхових платежів 
у 2009 році порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 31%. За 2009 рік компанією було 
зібрано 106,2 млн.грн. страхових платежів.   

2. Ліквідність активів та забезпечення покриття зобов’язань 

2.1. Пріоритетом діяльності компанії було створення великого запасу стійкості, і за офіційними 
даним, ліквідних активів значно більше ніж потрібно для підтвердження технічних резервів. 
Сьогодні технічні резерви складають 52,9 млн. грн., ліквідні активи, які можуть брати участь у 
підтвердженні технічних  резервів (грошові кошти на поточних та депозитних рахунках, 
нерухомість та лістингові цінні папери) – 60,61 млн. грн., а з урахуванням долі 
перестрахування ця сума складає 76,51 млн. грн. Перестрахування як актив представлений 
поточними зобов’язаннями таких відомих перестраховиків як SCOR (Франція) та Partner Re 
(Швейцарія) - рейтинги фінансової надійності цих компаній: A.M.Best “A+”, Fitch “AA” (Insurer 
financial strength rating), Moody`s “Aa3” (Insurance financial strength rating), S&P”AA-“ (Stable)) за 
договорами страхування КАСКО та майна, ВАТ «РОСНО» «Baaa1» та синдикатів Lloyds перед 
ВАТ «Страхове товариство «Іллічівське» за виконаннями своїх зобов’язань по виплатах 
страхових відшкодувань клієнтам ВАТ «СТ «Іллічівське» складають понад 7 млн. грн. 
Таким чином, ми маємо більше ніж 1,45-кратне покриття активами технічних резервів. 

2.2. Фактичний запас платоспроможності складає 85,81 млн.грн. Ми маємо 5-кратне перевищення 
фактичного запасу платоспроможності над нормативним.  

2.3. Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими коштами страхових резервів 
(відношення суми інвестиційних активів та грошових коштів до розміру страхових резервів) 
характеризує ступінь розміщення коштів, за рахунок яких покриваються страхові зобов’язання 
страхувальника. Має дорівнюватися або бути більше 1.  У СТ «Іллічівське» цей показник 
дорівнює 1,37 та є одним з самих високих на ринку.  

2.4. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (відношення власних коштів до розміру 
страхових резервів) характеризує ступінь забезпеченості власними коштами страхових 
зобов’язань.  У СТ «Іллічівське» цей показник дорівнює 1,47.  

2.5. В структурі портфеля доля високоризикових видів страхування таких як страхування 
наземного транспорту (КАСКО) та страхування обов’язкової цивільної відповідальності 
власників авто складає лише 24,5  %, що свідчить про збалансований страховий портфель та 
вірно обрану стратегію розвитку усіх видів страхування, в т.ч. малоризикових. 

2.6. Визнання колег та довіра наших клієнтів була досягнута завдяки професійній команді високого 
класу, фінансової потужності та безперечним виконанням взятих на себе зобов’язань. ВАТ 
«Страхове товариство «Іллічівське» є унікальною компанією , яка за кількістю виплат конкурує 
з лідерами страхового ринку України за виконанням своїх зобов’язань перед клієнтами. 127124 
– це кількість закритих страхових випадків за 2009 рік, з яких 125000 закритих випадків за 
договорами добровільного медичного страхування. За рік компанія виплатила своїм клієнтам 
45,8 млн.грн. страхових відшкодувань, рівень виплат склав 43,5% від валових доходів. 

3. Рейтинги та позиціонування компанії: 

3.1. За результатами 9-и місяців 2009 року згідно даних галузевих  фахових видань  «Іnsurance 
ТОР» та «Страхова справа»  ВАТ «Страхове товариство «Іллічівське» займає 25 місце за 



об’ємом зібраних страхових платежів серед страхових компаній України (за результатами 1 
кварталу компанія посідала 43 місце за цим показником). 
За показниками зібраних премій СТ «Іллічівське» посіло:  
• 6-е місце по добровільному медичному страхуванню; 
• 8-е місце у сфері авіаційного страхування. 

3.2. За даним української рейтингової агенції «Експерт Рейтинг» ВАТ «СТ «Іллічівське» за 
результатами аналізу та рейтингування за 2008 рік присвоєно рейтинг  стійкості на рівні «А» - 
стійких і найбільш відкритих страхових компаній України. Методика визначення рейтингу 
базується на розрахунку показників, що враховують фінансовий стан компанії, диверсифікацію 
діяльності, ділову активність, якість активів, розкриття фінансової звітності, масштаб роботи 
тощо (розрахунок рейтингу може бути наданий окремо).  

3.3. За даними рейтингу «Найдорожчі компанії й корпорації України» рейтингового агентства 
«Гвардія» Страхове товариство «Іллічівське» займає провідні позиції в корпоративному 
страхуванні, а саме: 
22-е - в загальному рейтингу 
16-е - по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності водіїв 
14-е - в рейтингу по страхуванню вантажів 
6-е - по страхуванню авіаційних ризиків 
3-є - по добровільному медичному страхуванню. 

3.4. За даними видання «Гвардія Брендів» вартість бренду СТ «Іллічівське»  оцінюється в 88,13 
млн. грн. та входить до числа тридцяти найдорожчих брендів українських страховиків. 

3.5. Вищезазначене у поєднанні з відповідальністю при виконанні страхових зобов’язань створили 
умови для того, що сьогодні ми є бажаним партнером для багатьох відомих фінансових 
установ України. Сьогодні ми працюємо з найбільш відомими банками України, так  
Укрексімбанк, Промінвестбанк та банк «Фінанси і Кредит» включають нас у склад  
декількох компаній, які не просто розміщують активи, але й беруть участь в спільному бізнесі. 

3.6. Згідно дослідження компанії ДАГДА «Страховий ринок України: погляд в майбутнє» Страхове 
товариство «Іллічівське» увійшло в ТОР20 найбільших учасників ринку класичного 
страхування в Україні. 

3.7. Страхове  товариство «Іллічівське» перемогло в дослідженні, яке провів портал tristar.com.ua 
за найкращими пропозиціями українських страхових компаній з добровільного медичного 
страхування для фізичних осіб. Для дослідження було відібрано п'ять українських компаній, що 
активно займаються даним видом страхування. Дослідження проводилось шляхом 
телефонного опитування всіх учасників, збору статистичних даних про компанії, дослідження 
відгуків опублікованих в Інтернеті. Переможець визначався шляхом аналізу ціни, фінансових 
показників, часу існування компанії на ринку і розвиток регіональної мережі. Крім того, 
враховувалась робота call-центру та відгуки клієнтів.  

3.8. За даними журналу «Банкир» та Ліги Страхових Організацій України Страхове товариство 
увійшло до трійки компаній-лідерів України за плідністю співпраці з комерційними банками 
та визнано лауреатом конкурсу "Краща страхова компанія - партнер банку-2008" у номінації 
"Збереження й розвиток клієнтської бази банку". Переможці конкурсу визначалися 
методом персоніфікованого, конфіденційного анкетування фахівців фінансового ринку - 
співробітників українських банків, страхових компаній, фінансових посередників, серед яких 54 
страхові компанії й 57 банків. 

3.9. У вересні 2009 року Київська міська адміністрація нагородила підприємства, які своєю роботою 
довели, що в цей непростий період можна успішно вести бізнес. СТ «Іллічівське» перемогло 
одразу в двох номінаціях – «Кращий платник податків» та «Кращий роботодавець року».  

3.10. За даними видання «Гвардія керівників» директор Товариства займає 23 місце у рейтингу 
керівників страхового ринку України. 

3.11. Виважена фінансова політика диверсифікувала ліквідні активи по таких категоріях як депозитні 
вклади в надійних банках, банківські метали, нерухоме майно, інвестиції в економіку України 
по напрямкам передбаченим  КМУ, що дозволяє попередити знецінення таких активів. 

 
4. Страхування великих корпоративних ризиків та ризик-менеджмент 

4.1. Наша компанія має довготривалий досвід роботи з великими ризиками та ризиками великих 
підприємств. Завдяки чітко побудованій системі ризик-менеджменту і професійному 



андерайтингу ми маємо в структурі портфеля страхування таких ризиків як: страхування 
авіаційних ризиків служби повітряного руху 500 млн. дол. США, страхування майна корпорації 
«Континіум» - 2 млрд.грн.   

4.2. Страхове товариство «Іллічівське» співпрацює з провідними промисловими підприємствами та 
фінансовими установами, тобто має практичний досвід роботи з великими ризиками. 
Яскравим прикладом є комплексне страхування усіх підприємств групи «КОНТІНІУМ».  
Наприклад, з метою обслуговування даного проекту банком «Укрексімбанк» для  СТ 
«Іллічівське» був затверджений ліміт відповідальності у розмірі 900 000 000 грн, АКБ 
«Укрсиббанк» - 57 800 000 USD.    

4.3. Іншим прикладом є страхування відповідальності перед третіми особами Служби повітряного 
руху України (ДП «Украерорух»). Загальна страхова сума по договору страхування складає 
500 000 000 USD. 

4.4. Страхування таких великих ризиків стало можливим тільки завдяки співпраці з провідним 
перестраховим брокером «MAРШ Юроп С.А.». Результатом співпраці стало отримання 
найнижчих котировок, які дозволяють ВАТ «СТ «Іллічівське» приймати на страхування великі 
ризики на більш вигідних умовах, і розміщувати їх у синдикатах Lloyds 

 
4.5. Ще одним підтвердженням надійності компанії, її фінансової стабільності і якості послуг, що 

надаються, є грамотна і надійна перестрахувальна політика, а саме укладення договору 
облігаторного перестрахування наземного транспорту та майна з відомими лідерами світового 
ринку такими як SCOR (Франція) та Partner Re (Швейцарія) - рейтинги фінансової надійності 
цих компаній: A.M.Best “A+”, Fitch “AA” (Insurer financial strength rating), Moody`s “Aa3” 
(Insurance financial strength rating), S&P”AA-“ (Stable)).  Крім того, найбільш крупні ризики 
додатково перестраховуються на ринку Lloyds за сприяння брокера «Oakeshott Insurance 
Consultants Ltd». 

 
5. Наші відомі партнери: 

Відкрите акціонерне товариство «Страхове товариство «Іллічівське» отримало визнання колег 
та завоювало довіру провідних промислових підприємств, серед яких:  
Корпорація «Контініум» (Торгові марки: «КОМО», «Гурманіка», «Молочна родина», 
«Викрутас», «Економ», АЗС «WOG»), Державне підприємство з обслуговування 
повітряного руху України, Корпорація «Еталон», АТ «НОРД»,  ТОВ „Аудиторська Фірма 
„ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, Swissport, ВАТ «Tikurilla», ТОВ «Барлінек»,  SHELL (ТОВ 
«Альянс Холдинг»), з якими укладені договори страхування.  
 

6. Членство в об’єднаннях 

ВАТ «СТ «Іллічівське» є членом:  
 

•    Ліги страхових організацій України 
•    Моторно-транспортного страхового бюро України 
•    Українського сільскогосподарського Страхового пулу 
•    Українського Ядерного Страхового пулу України. 

 
7. Лідер страхового ринку 2008 року - загальнонаціональної програми 

21 березня 2009 року  директор Страхового товариства «Іллічівське» Юрій Гришан визнаний 
переможцем тринадцятої загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ 2008»  у номінації 
«Лідер страхового ринку року». Це вже друге визнання заслуг Юрія Гришана. В 2007 році він 
став лауреатом цієї загальновизнаної програми. У відборі лауреатів і переможців програми 
брали участь більше 700 експертів. Остаточне рішення виносить Вища академічна рада в яку 
входять 43 відомих фахівця з різних галузей знань. З 469 страхових компаній України було 
відібрано 26, з них визначені три лауреати.  

 

      Директор ВАТ «СТ «Іллічівське»
  

Ю.П. Гришан 


