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specyfika ukraińskiego rynku ubezpieczeń

■ Na dzień 31.12.2009 w Ukrainie zarejestrowanych było 475 firm

ubezpieczeniowych, z czego 85 z kapitałem zagranicznym.

■ Rynek ubezpieczeń dzieli się na klasyczny (ubezpieczenia sensu stricto)

oraz rynek nieklasyczny (firmy tworzone w celu unikania opodatkowania

osób fizycznych i firm, ubezpieczające zazwyczaj pojedyncze ryzyka).

■ Według ekspertów przypis składki brutto rynku klasycznego stanowi

obecnie około 50% przypisu całego rynku.

■ Przypis składki brutto całego rynku w 2009 roku wyniósł

ok. 19 mld UAH*.

■ Przypis składki brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych w 2009 roku

wyniósł ok. 3,8 mld UAH.

*1 USD ~ 8 UAH
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Wykres: struktura składki przypisanej (rynek klasyczny) – dane za I półrocze 2009

źródło:  „TOP Insurance”



porównanie wielkości rynków ubezpieczeniowych w Polsce 

i na Ukrainie w/g składki przypisanej
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■ Oszustwa ubezpieczeniowe pojawiły się w okresie dynamicznego rozwoju rynku

ubezpieczeń na Ukrainie. Możliwość uzyskania dużego zysku przy minimalnych

inwestycjach przyciągnęła nie tylko przestępców indywidualnych, ale także całe grupy

przestępcze. Niedoskonałość ustawodawstwa i powszechna korupcja przyczyniły się do

rozpowszechnienia zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w najbardziej popularnych

rodzajach ubezpieczeń.

■ Kryzys finansowy spowodował wzrost liczby oszustw ubezpieczeniowych. Niezdolność

do obsługi własnych zobowiązań kredytowych oraz konieczność poszukiwania innych

źródeł dochodów sprowokowały do podjęcia prób wyłudzeń również tzw „przyzwoitych

obywateli”. Zdarza się, że osoby dokonujące oszustw posiadają wysoki status społeczny

i materialny oraz zajmują znaczące stanowiska w instytucjach państwowych.

■ Nierzadko w wyłudzenia zamieszani są funkcjonariusze służb podlegających

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych,

pracownicy służby zdrowia itp.

aktualna sytuacja gospodarcza – przestępczość 

ubezpieczeniowa 



prawne możliwości pozyskiwania informacji

art. 25 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej: „Procedury i warunki wypłaty

odszkodowania ubezpieczeniowego”

Zakładowi ubezpieczeń i ubezpieczonemu przysługuje prawo do skorzystania, na własny

koszt, z usług komisarza awaryjnego (niezależnego rzeczoznawcy) dla potrzeb ustalenia

okoliczności zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Jeśli to konieczne, zakład ubezpieczeń lub Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych mogą

występować do Policji, banków, instytucji medycznych oraz innych zakładów i organizacji w

celu uzyskania informacji o okolicznościach zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, a

także mogą samodzielnie wyjaśniać te okoliczności .

Przedsiębiorstwa oraz instytucje są zobowiązane do udzielenia zakładowi ubezpieczeń

informacji dotyczących zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym także informacji

poufnych. W takim przypadku zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zachowania

uzyskanych informacji w tajemnicy, oprócz przypadków przewidzianych ustawodawstwem

Ukrainy.

Powyższy przepis pozornie daje ubezpieczycielom wielkie możliwości pozyskania

informacji, w praktyce jednak odpowiedzi na wnioski zakładów ubezpieczeń są często

niepełne i niewystarczające.



działania zakładów ubezpieczeń

W celu zapobiegania oszustwom ubezpieczeniowym, ukraińscy

ubezpieczyciele powołują własne „służby bezpieczeństwa”, w których

zatrudniani są byli pracownicy służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Działania takich służb nie są regulowane żadnymi przepisami prawnymi. Brak

tych regulacji komplikuje współpracę z instytucjami zewnętrznymi, szczególnie

z organami ścigania i wpływa negatywnie na efektywność działalności.



Biuro Historii Ubezpieczeniowych

W związku z problemami w uzyskaniu oficjalnych informacji od instytucji

państwowych, firmy ubezpieczeniowe podjęły decyzję o współpracy w ramach

tzw. „Biura Historii Ubezpieczeniowych”.

„Biuro Historii Ubezpieczeniowych” zostało założone w 2007r. Na współpracę

z nim zdecydowało się ok. 40 firm ubezpieczeniowych spośród ponad 400

działających na rynku.

W kwietniu 2009 r. „Biuro Historii Ubezpieczeniowych” przestało działać.

Główna przyczyna likwidacji „Biura”:

"niechęć zakładów ubezpieczeń do inwestowania w Biuro oraz do

przekazywania pełnej informacji"



Stowarzyszenie służb bezpieczeństwa firm ubezpieczeniowych

W czerwcu roku 2008 ukraińskie zakłady ubezpieczeń podjęły decyzję

o zrzeszeniu się i wspólnym przeciwdziałaniu oszustwom ubezpieczeniowym.

W tym celu zostało założone Stowarzyszenie służb bezpieczeństwa firm

ubezpieczeniowych.

cele Stowarzyszenia:

zapobieganie oszustwom ubezpieczeniowym, zapewnienie szybkiego reagowania

na zagrożenia ekonomiczne i podjęcie konkretnych działań w zakresie zwalczania

i lokalizacji tych zagrożeń, zapewnienie wysokiego i stabilnego rozwoju oraz

ochrona interesów ekonomicznych ubezpieczycieli

kierunki działalności Stowarzyszenia:

działalność informacyjno - analityczna w celu identyfikacji i ujawniania przestępstw

ubezpieczeniowych, wymiana informacji dotyczących oszustw i fałszerstw



Informacje gromadzone i wymieniane w ramach Stowarzyszenia:

■ szkody całkowite i kradzieżowe

■ „trudni klienci”

■ sprawy z podejrzeniem wyłudzenia

■ nieuczciwi pracownicy zakładów ubezpieczeń

■ zapytania z firm ubezpieczeniowych

■ dane adresowe członków Stowarzyszenia

Wymiana informacji odbywa się poprzez e-mail, telefony oraz komunikację bezpośrednią.

Stowarzyszenie służb bezpieczeństwa firm ubezpieczeniowych



System Rejestrowy Wypadków Drogowych

W roku 2009 Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego i automatyzacji systemów MSW

Ukrainy wspólnie z Biurem Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ukrainy, opracowało i wdrożyło

dla firm ubezpieczeniowych – członków Biura, Ogólnoukraiński Informacyjno - Analityczny

System Rejestrowy Wypadków Drogowych.

Ten projekt pozwala firmom ubezpieczeniowym otrzymywać informacje o wypadkach

drogowych zarejestrowanych na terytorium Ukrainy.

W celu zapobieżenia wykorzystania Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem w trybie

bieżącym prowadzony jest monitoring działań jego użytkowników.



System Rejestrowy Wypadków Drogowych

zakres informacji zawartej w Systemie (Notatka „Forma nr 2”):

■ data wypadku

■ dane identyfikacyjne pojazdów

■ miejsce zdarzenia

■ dane uczestników zdarzenia

■ przyczyna i okoliczności wypadku

■ naruszone przepisy kodeksu drogowego



bazy danych instytucji państwowych

Skuteczność działań służb bezpieczeństwa zależy bezpośrednio od kompletności

informacji, która jest dostępna w instytucjach publicznych:

■rejestr pojazdów

■rejestr wypadków drogowych

■informacje celne

■informacje o przekroczeniu granicy państwowej

■informacje o zarejestrowanych nieruchomościach i działkach gospodarczych

■rejestr transakcji notarialnych dot. nieruchomości i hipotek

■dane o oficjalnych dochodach

■dane osób fizycznych i prawnych



Aktualnie konieczne jest uchwalenie Ustawy o utworzeniu „Biura historii

ubezpieczeniowych”, która będzie odpowiednikiem uchwalonej w dniu 4

marca 2004 r Ustawy „O utworzeniu i prowadzeniu historii spraw

kredytowych”.

Celem tej ustawy jest regulacja działań w zakresie przetwarzania,

przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji o wykonaniu

zobowiązań finansowych.

rozwiązania prawne na rynku finansowym - Ustawa 

„O utworzeniu i prowadzeniu historii spraw kredytowych”



przykłady współpracy służb 

bezpieczeństwa w dochodzeniach 

dotyczących oszustw 

ubezpieczeniowych



szkoda kradzieżowa z ubezpieczenia

autocasco - pojazd ubezpieczony

równocześnie w kilku zakładach

ubezpieczeń

suma odszkodowania: 120 tys UAH



umowy ubezpieczenia zawarto równocześnie w kilku różnych 

zakładach ubezpieczeń



we wszystkich zakładach zgłoszono szkody kradzieżowe



postanowienie o wszczęciu postępowania karnego



szkody z ubezpieczenia na życie –

„biznes rodzinny”

suma odszkodowania: 400 tys UAH



okoliczności wypadków i diagnozy członków rodziny były 

identyczne



okoliczności wypadków i diagnozy członków rodziny były 

identyczne



szkoda z ubezpieczenia OC

przewoźnika – zamoknięcie

transportu papierosów

suma odszkodowania: 770 tys UAH



Zgłoszenia szkody dokonano w regionalnym biurze PZU, które stosowną informację przekazało

do Centrum Likwidacji Szkód po 3 miesiącach - dopiero po piśmie poszkodowanego, który

zażądał natychmiastowej wyłaty odszkodowania grożąc skierowaniem sprawy do sądu.

pismo klienta z żądaniem natychmiastowej wypłaty 

odszkodowania 



przyczyna szkody – drobne uszkodzenie plandeki naczepy



klient zgłosił uszkodzenie 911 kartonów papierosów, choć na dostarczonych 

fotografiach widocznych było tylko ok. 20

przyczyna szkody – drobne uszkodzenie plandeki naczepy



Właściciel przewożonego towaru poinformował, że:

− zamówiony towar dotarł na miejsce przeznaczenie w pełnej objętości i nienaruszonym stanie 

− nazwiska, które znajdowały się na protokole oględzin uszkodzonego towaru, nie należą do 

pracowników zleceniodawcy 

− zleceniodawca nie zgłosił żadnych roszczeń względem przewoźnika

odpowiedź firmy – zleceniodawcy transportu



dziękuję za uwagę


