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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ У ПЕРЕСТРАХОВИКА-НЕРЕЗИДЕНТА 

 

В Україні державний нагляд спрямовано на встановлення вимог до 

перестраховиків, оскільки страхові компанії передають частину ризику за 

договорами перестрахування, що, в свою чергу, впливає на здатність 

перестраховика відшкодувати свою частку страхового відшкодування, 

виплаченого страхувальникові та є умовою забезпечення платоспроможності 

компанії, що перестрахувала свої ризики.  

До нормативного забезпеченням, що регулює перестрахування в 

страхових компаніях України належать Розпорядження Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

України «Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків 

та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження» [1] та 

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок та вимоги щодо здійснення 

перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» [2].  

У розпорядженні та постанові загальні вимоги до перестраховиків 

спрямовані на посилення захисту інтересів страхувальників, забезпечення 

платоспроможності перестраховиків та їх надійності, безпечності та 

диверсифікованості розміщення страхових резервів та ін.  

Страховики можуть укладати договори перестрахування за межами 

України із страховиками (перестраховиками) нерезидентами, загальні вимоги 

до яких наведено на рис. 1. 
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Вимоги при укладанні страховиками договорів перестрахування за межами 

України із страховиками (перестраховиками) нерезидентами 

Законодавством країни, в якій 

зареєстрований страховик (перестраховик) 

нерезидент, передбачений державний 

нагляд за cтраховою і перестраховою 

діяльністю

Відсутні факти порушення страховиком (перестраховиком) 

нерезидентом законодавства про страхову і перестрахову діяльність і з питань запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з тероризмом 

країни його реєстрації

Страховик (перестраховик) нерезидент 

провадить безперервну страхову 

(перестрахову) діяльність не менше ніж 

три роки до дати укладення договору 

перестрахування

Рис. 1. Вимоги при укладанні страховиками договорів перестрахування 

за межами України із страховиками (перестраховиками) нерезидентами 
Джерело : розробка авторів за джерелом [2] 

 

Крім основних вимог при укладанні страховиками договорів 

перестрахування за межами України із страховиками (перестраховиками) 

нерезидентами (рис. 1) страховим компаніям заборонено укладати договори 

перестрахування із перестраховиками-нерезиденти, що мають відповідну 

реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні, яка включена до 

переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України, чи 

країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової 

надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів.  

Можливість виконання страхових зобов’язань перестраховиком-

нерезидентом повинна бути підтверджена відповідним рейтингом його 

фінансової надійності (стійкості), який повинен бути оприлюднений в 

бюлетенях міжнародних рейтингових агентств або розміщений на офіційних 

веб-сайтах відповідних агентств у Інтернеті. Вимоги до рівня рейтингу 

перестраховика нерезидента наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Вимоги до рівня рейтингу перестраховика нерезидента 

Джерело: розробка авторів за джерелом [1] 

 

Загальні вимоги до рівня рейтингу не нижче встановлених (рис. 2) 

доцільно здійснювати моніторинг змін цього рейтингу, зокрема, якщо під час 

дії договору страхування або перестрахування рейтинг фінансової надійності 

(стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента знизився, 

то до закінчення строку дії відповідного договору їхній рейтинг уважається 
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таким, як і на дату укладення цього договору. У разі внесення змін або 

продовження строку дії (пролонгації) договору страхування або 

перестрахування враховується рейтинг страховика-нерезидента та 

перестраховика-нерезидента, присвоєний на дату такого продовження або 

внесення змін. 

Для укладення договору перестрахування із страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових брокерів-

нерезидентів їх постійні представництва подають страховикам (цедентам, 

перестрахувальникам) засвідчені в установленому порядку копії документів. 

Перелік документів, що необхідні для укладення договору перестрахування із 

страховиками (перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових 

брокерів-нерезидентів наведено на рис. 3. 

Документи, що необхідні для укладення  договору перестрахування із  страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових брокерів-нерезидентів 

Свідоцтва про державну реєстрацію 

постійного представництва 

перестрахового брокера-нерезидента 

в Україні як платника податку

Свідоцтва про включення 

до державного реєстру 

страхових і 

перестрахових брокерів

Документ, що 

підтверджує взяття на 

облік в органі державної 

податкової служби

Рис. 3. Перелік документів, що необхідні для укладення договору 

перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами  

за участю перестрахових брокерів-нерезидентів  
Джерело: розробка авторів за джерелом [2] 

 

Крім документів (рис. 3) до вимог, що поширюється на перестрахових 

брокерів, у тому числі постійні представництв брокерів-нерезидентів, 

належить рейтинг фінансової надійності (стійкості) брокеру повинен 

відповідати Вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) 

страховиків та перестраховиків-нерезидентів.  

Отже, визначено нормативне забезпечення та вимоги до здійснення 

перестрахування в перестраховика-нерезидента. До вимог належать 

дотримання правил подання відповідного переліку документів та необхідність 

моніторингу рівня (рейтингу) фінансової надійності перестраховика-

нерезидента. 
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