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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-
СТРАХОВОЇ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Обґрунтовано відмінності в змістовному навантаженні термінів “банківське стра-
хування” та “страхування банківських ризиків”, окреслено основні напрямки стра-
хування банківських ризиків. Здійснено історичний екскурс використання поняття 
bancassurance. Сформульовано переваги банкострахування, зокрема в контексті 
об’єднання іпотечного кредитування зі страхуванням життя позичальника.
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Обоснованы различия в содержательной нагрузке терминов “банковское страхо-

вание” и “страхование банковских рисков”, обозначены основные направления страхо-
вания банковских рисков. Осуществлен исторический экскурс использованиия понятия 
bancassurance. Сформулированы преимущества банкострахования, в частности в кон-
тексте объединения ипотечного кредитования со страхованием жизни заемщика.
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Nataliia TKACHENKO 
Determinants of development of bank-insurance model of comprehensive service of fi -

nancial services consumers
Introduction. Now the development of fi nancial intermediation is observed not only as 

deepening competition between banks and non-bank private institutions but also mutual co-
operation, which contributes to expand the range of services offered by such fi nancial institu-
tions. Banking and insurance segments of the Ukrainian economy is under active develop-
ment and transformation that generates a lot of interest to the study of models of cooperation.

Purpose. The aim of the article is to clarify the economic content of the concept of “ban-
cassurance” to study the differences between the “bancassurance” and the “insurance of 
bank risks” and to determine the specifi cs of bancassurance.

Results. The economic content of the concept of “bancassurance” is clarifi ed. The differences 
in the content load of the terms “bancassurance” and “insurance of bank risks” are justifi ed. An anal-
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JEL Classіfіcatіon: G21, G22.

ysis of scientifi c approaches and our own considerations provides a reason to determine bankassur-
ance as the distribution strategy of insurance products, which provides for their distribution through 
the bank’s branch network. It can be provided using a combination of different types of banking 
and insurance activities. As a result of implementation of bancassurance’s concept the nature of 
interaction of banks and insurance companies is changing, borders between banking and insurance 
products are disappearing, trends for consolidation on fi nance market are increasing.

The main directions of insurance banking risks identifi ed. Historical background of bancas-
surance concept is implemented. Advantages of bancassurance in the context of the associa-
tion of mortgage lending life insurance borrower formulated. 

Conclusion. The interpretation of the term “bank insurance” can be approached from two 
perspectives. From an institutional point of view, bancassurance is a way of organizing the pro-
cess of cooperation between banks and insurance companies. From a functional point of view, 
bancassurance is revealed through the organization and setting up cross-selling of banking 
and insurance products, that is, through a single point of sales, mainly through the network of 
bank branches and bank branches. The main advantages of bancassurance are the maximum 
benefi t from the coordination of sales, the combination of banking and insurance products, the 
development of programs to attract new customers and the improving of service system of cus-
tomer base overall. In other words, bancassurance is a leading component of the fi nancial ser-
vices offered through the mechanism of interaction between banks and insurance companies.

Key words: bancassurance, banking insurance, banking risks, assurfi nance, banking 
and insurance model, fi nancial services.

Постановка проблеми. Об’єднання зу-
силь банківських і страхових спеціалістів в 
напрямку розширення сфери збуту пропоно-
ваних продуктів, підвищення ефективності 
обслуговування клієнтів, а також удоскона-
лення підходів до ведення бізнесу в цілому, 
зумовило появу концепції “банкострахуван-
ня”. Разом з тим, у науковій літературі часто 
виникає плутанина в понятійному апараті, 
зокрема інколи підмінюють поняття “банків-
ське страхування”, “взаємодія банків і стра-
хових компаній” та “страхування банківських 
ризиків”, тому необхідним є проведення гли-
бокого наукового аналізу зазначеної термі-
нології з метою формулювання її змістовно-
го навантаження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання розвитку та ускладнення 
моделей банківсько-страхової взаємодії 

було предметом дослідження відомих укра-
їнських та зарубіжних вчених, серед яких – 
В. Бобиль, А. Бочкарьов, Ф. Бронер, Ж. Вен-
тура, І. Габідулін, В. Демченко, Ю. Клапків, 
О. Лилик, А. Слюсар, І. Януль, О. Яцентюк та 
ін. Разом з тим простежується контекстність 
та опосередкованість розглядуваної про-
блематики, що не дає можливості для уза-
гальнення та формування єдиного бачення. 

Зазначене вище дає підстави ствер-
джувати про недостатню увагу до пробле-
ми розвитку банківсько-страхової взаємодії 
як з боку науковців, так і практиків, що за-
свідчує актуальність цієї теми та зумовлює 
основні завдання і мету дослідження.

Метою статті є уточнення економічно-
го змісту поняття “банківське страхування”, 
на цій підставі обґрунтування відміннос-
тей між понятійним апаратом – “банківське 
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страхування” та “страхування банківських 
ризиків” та окреслення специфіки розвитку 
банкострахування.

Виклад основного матеріалу. Зміст 
терміна “bancassurance” можна передати як 
“банкострахування” або банківське страху-
вання, що означає послугу з продажу стра-
хових продуктів через банківську мережу; 
італійським відповідником є “bancari”, а іс-
панським – “bankinsurance”, але найчастіше 
цю взаємодію окреслюють французькомов-
ним терміном “bancassurance” та німецько-
мовним аналогом “allfi nanz”, котрий україн-
ські вчені трактують як “супер-ринок” або як 
теорію “загальних фінансів” [1, 179]. До речі, 
деякі автори зазначають, що allfi nanz є си-
нонімом терміна bancassurance [2]. Але, на 
нашу думку, дефініція “allfi nanz” відображає 
процес розмежування кордонів не лише між 
банками і страховими компаніями, але й між 
усіма суб’єктами, які надають фінансові по-
слуги. Тому цей термін варто використову-
вати для позначення відразу двох стратегій 
“bancassurance” та “assurfi nance”. 

При цьому, як влучно зазначає В. Бо-
биль, основою bancassurance є “продаж 
банківськими установами страхових про-
дуктів” [3]. На думку українських дослідників 
А. Бочкарьова та А. Слюсара [4, 21], бан-
кострахування полягає в пропозиції банків-
ських і страхових послуг і продуктів через 
загальні канали розповсюдження і/або для 
однієї й тієї ж клієнтської бази. Аналогічну 
точку зору має і О. М. Яцентюк [5, 120]. 

За нашими міркуваннями, такий підхід 
не можна вважати повністю правомірним, 
оскільки потребує уточнення саме специ-
фіка каналів розповсюдження установ: чи 
банківських, чи страхових. Не можна запе-
речувати в частині поєднання банківських і 
страхових продуктів, але канали реалізації 
в даному разі стосуються лише банківських 
установ. Якщо ж йдеться про реалізацію 
банківських продуктів через мережу стра-

ховиків, то правильніше використовувати 
термін “ассюрфінанс”, – це форма співро-
бітництва між страховими компаніями та 
банками, що передбачає надання страхо-
виком фінансових послуг, які зазвичай на-
дають банки [6, 65]. 

Варто зазначити, що така форма спів-
робітництва між банками і страховиками, 
як ассюрфінанс є менш популярною, ніж 
банкострахування. В цілому, як свідчить 
світова практика, участь страховиків у на-
данні банківських послуг невеликим клієн-
там не мала як чітко вираженого характеру, 
так і значного успіху. Це пояснюється, по-
перше, наявністю законодавчих обмежень 
у функціонуванні страхових компаній щодо 
можливих напрямків їх діяльності, по-
друге, складністю розповсюдження продук-
тів, оскільки страховики працюють в своїй 
більшості через незалежних брокерів, і 
тому не мають безпосереднього контакту 
із кінцевим споживачем послуг. Натомість 
більшість банківських установ діють через 
мережі своїх відділень, що дозволяє реалі-
зовувати будь-яку маркетингову стратегію 
та досягати більших успіхів у процесі реа-
лізації фінансових продуктів.

В економічній науковій літературі при-
сутній й інший підхід до визначення сутнос-
ті bancassurance. Так, на думку О. Лилик, 
сутність bancassurance полягає “в інтегра-
ції банків і страхових компаній з метою ко-
ординації продажів, поєднання страхових і 
банківських продуктів, налагодження спіль-
них каналів їх розповсюдження, викорис-
тання однієї і тієї ж клієнтської бази з метою 
отримання прибутку” [7, 32]. У такому трак-
туванні простежується підміна понять “інте-
грація” та “взаємодія”, що, на нашу думку, 
без належного наукового обґрунтування є 
недоцільним.

Отже, проведений аналіз наукових під-
ходів дає підстави визначити bankassurance 
як стратегію розповсюдження страхових 
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продуктів, що передбачає їхню дистрибуцію 
через систему філіальної мережі банку. Її 
можна забезпечити, використовуючи різно-
манітні види поєднання банківської та стра-
хової діяльності [8]. У результаті реалізації 
концепції банкострахування змінюється при-
рода взаємодії банків і страхових компаній, 
стираються межі між банківськими і страхо-
вими продуктами, посилюється тенденція 
до консолідації на фінансовому ринку.

Терміни “банківське страхування” та 
“страхування банківських ризиків”, а також 
змістовність певних груп видів страхування, 
на перший погляд, можуть здаватися іден-
тичними, але це не так. Дефініція “банківське 
страхування” має безліч різноманітних трак-
тувань, у результаті чого створюється термі-
нологічна плутанина. У зарубіжних країнах 
під банківським страхуванням розуміють: по-
перше, продаж страхових полісів через відді-
лення банків, а, по-друге, комплексне страху-
вання самих банків від різноманітних ризиків.

З таким підходом важко погодитися, 
оскільки “банківське страхування” не можна 
підмінити словосполученням “страхування 
банківських ризиків”, оскільки в останньому 
йдеться саме про страхування всього спек-
тру різноманітних ризиків, на які наражається 
в процесі своєї діяльності банківська устано-
ва. Варто погодитися, що за допомогою ви-
користання механізмів страхування, можна 
убезпечитися від великої кількості ризиків, які 
виникають в процесі банківської діяльності. 

Необхідність страхування банківських 
ризиків полягає в специфіці банківської ді-
яльності та у властивому їй ризику, який 
випливає із невизначеності ризикової ситу-
ації. Зазвичай страхуються ті ризики, на які 
банк вплинути не може, наприклад: страху-
вання банківських цінностей; страхування 
комп’ютерного обладнання та програмного 
забезпечення від комп’ютерних злочинів; 
страхування від ризиків, пов’язаних із ви-
користанням пластикових карток в банків-

ській сфері; страхування активних банків-
ських операцій, таких як видача кредитів, 
купівля цінних паперів, покупка валюти і 
т. д.; страхування пасивних операцій бан-
ків, пов’язаних із залученням ресурсів.

Проценти, які отримує банківська уста-
нова за надані послуги, визначаються в 
переважній більшості, як плата за ризик 
втрати не лише прибутку, а й капіталу. Нові 
технології, складність управління банком, 
комп’ютерні злочини, постійне виникнення 
нових видів діяльності та багато інших чин-
ників зумовлюють придбання банками стра-
хових полісів з метою компенсування втрат.

Спеціалісти банківської справи виріз-
няють банківські ризики, які підпадають під 
різноманітні програми страхування. Так, 
банк, як правило, повинен страхувати своє 
майно, відповідальність перед третіми осо-
бами, інтереси співробітників тощо (рис. 1). 

Перше страхове покриття банків-
ських ризиків було запропоноване близько 
100 років тому і нині його правила слугують 
підґрунтям при розробці конкретних стра-
хових продуктів. У 1907 р. американські 
страховики спільно із Асоціацією амери-
канських банків розробили страховий про-
дукт комплексного банківського страхуван-
ня (відомий як Bankers Blanket Bond, іноді 
ще називають поліс ВВВ). Такий продукт 
отримав розповсюдження в інших країнах, 
звичайно, за умови урахування національ-
ного законодавства окремих країн. 

Варто зауважити, що страхове покрит-
тя за Bankers Blanket Bond охоплює майже 
всі ризики, які властиві діяльності банків-
ської установи, але з певними обмежен-
нями. Основною метою такого поєднання 
страхових продуктів вважають процедуру 
врегулювання збитків, оскільки за умови 
наявності окремих договорів страхування 
чи то страхових полісів проблематичним є 
з’ясування питання: яка саме частина збит-
ку припадає на той чи інший поліс. Програ-
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ма комплексного банківського страхування 
має низку переваг: страховий захист по-
вного пакету ризиків вимагає менших ви-
трат, ніж в разі оформлення кожного ризику 
окремо; комплексність захисту – до уваги 
береться сукупність ризиків різної видової 
гами; конкурентність перед іншими учасни-
ками ринку, оскільки наявність комплексно-
го договору страхування є певною гаранті-
єю фінансової стійкості банку, та ін. 

Цікавим є той факт, що у США для бан-
ків, які працюють із роздрібними спожива-
чами банківських продуктів, страховий по-
ліс ВВВ є обов’язковим. На жаль, поки що 
в Україні комплексне страхування банків-
ських ризиків не набуло поширення. Відо-
мо, що в Україні перший поліс із комплек-
сного страхування банківських ризиків був 
придбаний у 2002 р. Першим Українським 
Міжнародним банком, який передав на 
утримання свої ризики до страхової компа-
нії АСКА.

З огляду на зазначене зрозуміло, що 
взаємодія банків і страхових компаній по-
винна інтенсивно розширюватися, беручи 
до уваги взаємовигідність такого співробіт-
ництва, оскільки основною метою ведення 
бізнесу є забезпечення спільної стійкості 
на фоні одночасного досягнення кожною 
стороною бажаних і взаємовигідних ре-

зультатів. Така взаємодія, за якої частина 
ризиків банківської установи передається 
страховику, вигідна обом учасникам таких 
відносин: банки страхують свої ризики та 
можуть сконцентруватися безпосередньо 
на створенні та продажу банківських по-
слуг, а страховики, в свою чергу, отримують 
нові канали продажу страхових продуктів 
за різними напрямками. До позитивних рис 
такої взаємодії слід віднести також і те, що 
банки і страхові компанії обмінюються клі-
єнтськими базами, що допомагає розшири-
ти коло клієнтів. 

На жаль, в Україні далеко не всі види 
страхування успішно використовуються. І на 
це є кілька об’єктивних причин: перша – не-
обхідними технологіями та досвідом володі-
ють не всі вітчизняні страхові компанії; друга 
– значна кількість банків не готові повністю 
відкривати інформацію про себе. Іншими 
словами, застрахуватися від комп’ютерних 
злочинів вони мають бажання, але допусти-
ти незалежних експертів для оцінки ризиків 
та аналізу надійності системи безпеки, на 
жаль, ні. До того ж приховану політику ве-
дуть банки і стосовно інформації про вели-
чину збитків, що є необхідним для правиль-
ного визначення страхових тарифів.

Зважаючи на вищезазначене, понят-
тя “співпраці” є ширшим за банкостраху-

 Страхування банківських ризиків 

Страхування будинків, 
приміщень та майна в них 

Страхування автомобілів 

Страхування фінансових 
ризиків 

Страхування відповідальності 
перед третіми особами 

Страхування програмного 
забезпечення  

Страхування працівників 
банківської установи 

Рис. 1. Основні напрямки страхування банківських ризиків*
* Побудовано автором.
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вання, оскільки останнє – це лише форма 
такої співпраці. Хоча окремі науковці не 
розрізняють між собою досліджувані по-
няття. Так, наприклад, О. Лилик [7, 32] ви-
окремлює складові банкострахування, такі 
як: правове забезпечення; інститути банко-
страхування; набір інструментів; взаємодія 
банків і страхових компаній у ході організа-
ції програм банкострахування. 

Звідки ж бере свій початок термін банко-
страхування? Вперше він з’явився у Франції 
як продаж страхових продуктів через бан-
ківські канали розповсюдження. Виникнен-
ня практики просування страхових послуг 
банками припадає на 70-ті роки минулого 
століття, коли французькі банки почали ре-
алізовувати страхові продукти виключно як 
доповнення до типово банківських продук-
тів. На той час активного розвитку набуло 
іпотечне кредитування, а отже, й страхуван-
ня життя позичальника через банківський 
канал реалізації, що відобразилося на зни-
женні витрат на дистрибуцію страхових по-
лісів на 30–50%. При цьому банк не вимагав 
від позичальника обов’язково страхувати 
своє життя, клієнту пропонували альтерна-
тивні умови: або позичальник надає під за-
ставу житло, або ж укладає договір страху-
вання в будь-якій страховій компанії.

Ще на початку 1980-х років банки Фран-
ції звернули увагу на той факт, що від-
булася певна переорієнтація фінансових 
потоків населення – замість простого роз-
міщення коштів на рахунках у банках більш 
привабливим стало інвестування вільних 
коштів населення в накопичувальні види 
страхування. Реалізація даних страхових 
продуктів через розгалужену банківську ме-
режу була вигідна як банкам, які отримува-
ли комісійну винагороду за виконання посе-
редницьких функцій та додаткову ресурсну 
базу, так і страховим компаніям, які зна-
йшли більш економічний шлях просування 
продукту на ринок. Не можна оминути ува-

гою і споживача, у якого також з’явилася 
максимальна зручність комплексного об-
слуговування в банку. У подальшому через 
банківські установи стало реалізовуватися 
не лише страхування життя та страхові 
продукти, суміщені із банківськими, а й інші 
види страхування різноманітних ризиків.

Незважаючи на те, що термін 
bancassurance вперше почали використо-
вувати у Франції, а банківське страхування 
набуло тут значного поширення, перший 
досвід надання банками страхових послуг 
належить Великобританії. Маючи велику 
клієнтську базу, англійський банк Lloyds 
розпочав реалізацію страхових продук-
тів у партнерстві зі страховою компанією 
Black Horse Life, а згодом у 80-х рр. при-
дбав контрольний пакет акцій її материн-
ської компанії – Abbey Life [9]. Однак, дис-
трибуція страхових послуг через банківські 
мережі збуту не набула розповсюдження у 
Великобританії, оскільки її страховий ринок 
здебільшого знаходиться у руках страхових 
брокерів [10, 54].

В Італії процес впровадження банківсько-
го страхування був пов’язаний із прийняттям 
закону Амато 30 липня 1990 р. [11, 51]. Він до-
зволив банкам вкладати кошти в акції стра-
хових компаній. На той час, поряд зі сприят-
ливим страховим кліматом в Італії, існував 
досить високий рівень довіри до банків, а та-
кож розвинена банківська інфраструктура. Ці 
фактори забезпечили збільшення страхових 
премій, що надходили через банки, у 5–6 ра-
зів за останні 15 років [2, 8].

Впровадження банківського страху-
вання в Бельгії мало низку перешкод, 
пов’язаних з посиленою конкуренцією з 
боку страхових брокерів [2, 8]. Однак під 
впливом великих банків зі значною часткою 
іноземного капіталу, банківський сектор 
отримав частку страхового ринку життя, що 
становить близько 43% на сьогодні і є од-
нією з найбільших у світі [12].
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Розвиток банківського страхування в Іс-
панії та Португалії досяг рекордних, порів-
няно з іншими країнами Європи, показників. 
Вчені пов’язують це з порівняно невисокою 
ціною страхових полісів, що реалізуються че-
рез банківські мережі (у зв’язку зі зниженням 
затрат на дистрибуцію страхових продуктів), 
а також стрімким розвитком ринків страху-
вання життя у цих країнах (у середньому 30% 
приросту за останні 15 років) [10, 56].

Які ж переваги дало банкострахування 
в контексті об’єднання іпотечного кредиту-
вання зі страхуванням життя позичальни-
ка? Це, по-перше, скорочення витрат на 
реалізацію страхових продуктів; по-друге, 
можливість отримання банками додат-
кового прибутку в разі зміни банківського 
законодавства; по-третє, зниження стра-
хових тарифів за рахунок зменшення ви-
трат на просування страхових продуктів; 
по-четверте, можливість одержати в одно-
му місці комплекс банківських і страхових 
послуг; по-п’яте, розробка нових продуктів 
з метою задоволення потреб клієнтів.

Банкострахування є найбільш розви-
неним у таких країнах, як Франція, Пор-
тугалія, Іспанія, Італія та Бельгія. Водно-
час, виникає питання, чому, наприклад, у 
Великобританії, США, Німеччині та інших 
країнах банкострахування так не розвива-
ється? Відповідь є простою: в цих країнах 
існує дуже розвинений ринок посередниць-
ких послуг, тому банківський сектор не віді-
грає значної ролі.

В Європі та США модель bankassurance 
почала розвиватися, коли і банківська, і 
страхова галузі перебували на стадії від-
носної зрілості. Компанії знаходилися в 
активному пошуку нових можливостей для 
розширення клієнтської бази і збільшен-
ня своїх доходів. Продукти зі страхування 
життя та пенсійного убезпечення поступо-
во ставали доповненням до традиційних 
ощадних банківських продуктів. Окрім того, 

для банківських установ придбання страхо-
вих активів було ефективним способом ви-
ходу на ринок довгострокових заощаджень, 
в очікуванні можливості забезпечення за ра-
хунок страхування низькоризиковий потоку 
доходів при помірному використанні капі-
талу. Ринок довгострокових заощаджень 
в Європі володіє вражаючим потенціалом, 
враховуючи демографічну структуру, і вва-
жається менш зрілим, ніж ринки багатьох 
традиційних банківських продуктів.

У деяких країнах дійшли висновку, що 
поєднання банківських і страхових про-
дуктів є одним із способів збереження 
клієнтської бази, оскільки наявність більш 
широкої гами фінансових продуктів ство-
рює позитивний імідж компанії та дозволяє 
утримати клієнтів від переходу до інших 
фінансових установ. Як правило, саме цим 
пояснювався вихід французьких банків 
на ринок страхування життя: вони бачи-
ли, що цей продукт стає затребуваним ін-
струментом заощаджень для французьких 
приватних вкладників завдяки податковим 
пільгам. Перші страхові продукти, що про-
давалися через відділення банків і здобули 
популярність – це були ощадні вклади під 
виглядом страхового продукту, що користу-
вався податковими пільгами.

В Україні ж концепція bankassurance 
почала розвиватися в період, коли як стра-
хова, так і банківська галузі ще були дуже 
далекі від стадії зрілості. Разом з тим бан-
ківські установи володіли колосальною 
інфраструктурою, потужною клієнтською 
базою та мали професійний персонал, який 
здатний був продавати фінансові продукти. 
Таким чином, bankassurance в Україні ви-
ник як додатковий канал продажу банків-
ських і страхових послуг, а не через необ-
хідність забезпечити зростання в зрілому 
секторі або знизити витрати внаслідок жор-
сткої конкуренції. Концепція bankassurance 
в Україні може також здійснити позитивний 
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вплив на зростання і розвиток страхування 
життя, оскільки українські банки все ж ко-
ристуються більшою довірою, ніж компанії, 
які займаються страхуванням життя. Крім 
того, змінюючи характер надання страхо-
вих продуктів на ранніх етапах розвитку фі-
нансового ринку, компанії, що займаються 
продажем страхових продуктів через бан-
ківську мережу, пропонують додаткові по-
слуги своїм клієнтам, значно скорочуючи 
витрати і надаючи клієнтам повний спектр 
фінансових продуктів.

Висновки. Отже, концепція банківсько-
го страхування чітко не визначена ні в тео-
рії, ні на практиці. Поняття “bancassurance” 
має французьке походження, це – інтеграція 
банківських установ і страхових компаній з 
метою координації й управління продажами, 
поєднання страхових і банківських продук-
тів, каналів їх дистрибуції з метою розши-
рення клієнтської бази, а також доступ до 
внутрішніх фінансових ресурсів партнера. 
До інтерпретації терміна “банкострахуван-
ня” можна підійти з двох точок зору. З інсти-
туційної точки зору, банкострахування – це 
спосіб організації процесу співробітництва 
між банківськими установами та страховими 
компаніями. З функціональної точки зору, 
банкострахування розкривається через ор-
ганізацію та налаштування перехресних 
продажів банківських і страхових продуктів, 
тобто через одну точку продажів, в осно-
вному – через мережу банківських філій та 
відділень банку. При цьому основними пере-
вагами банківського страхування є отриман-
ня максимального ефекту від координації 
продаж, поєднання банківських і страхових 
продуктів, розробка програм залучення но-
вих клієнтів та постійне удосконалення за-
гальної системи обслуговування клієнтської 
бази. Іншими словами, банківське страху-
вання – провідна складова фінансових по-
слуг, що пропонується через механізм вза-
ємодії банків і страхових компаній.
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