
Додаток
до Вимог щодо регулярного проведення 

стрес-тестування страховиками та розкриття 
інформації щодо ключових ризиків та 

результатів проведених 
стрес-тестів (пункт 5)

ФОРМА
для надання страховиком інформації щодо ключових ризиків та 

результатів проведеного стрес-тестування 
для ТДВ "СК мАМДжи-Іншуренсм (код ЄДРПОУ - 35211051)

1. Відображення впливу стресів на фінансовий стан страховика станом на
31 грудня 2019 року

____ __________________________________ (звітна дата)__________________________
І *■ Стресова подія АВНА* ЗВНА*
1 Зменшення на 30% ринкової вартості акцій, які перебувають у 

лістингу на фондовій біржі, що включені до складу активів 
балансу

0 0

2 Зменшення на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають 
у лістингу, що включені до складу активів балансу 0 0

3 Зниження на 10% цін на облігації підприємств, що включені до 
складу активів балансу 0 0

4 Підвищення обмінного курсу іноземних валют відносно гривні 
на 25% 225 0,65%

5 Зниження обмінного курсу іноземних валют відносно гривні на 
25% -225 -0,65%

6 Зниження ринкових цін на нерухомість на 25% 4815 14%
7 Збільшення загальної суми виплат за обов’язковим 

страхуванням цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів страхування на 30% (для 
страховиків, що здійснюють таке страхування)

0 0

8 Збільшення загальної суми виплат за медичним страхуванням 
(безперервним страхуванням здоров’я) на 40% (для 
страховиків, що здійснюють таке страхування)

247* 0,72%

9 Збільшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням договорів 
медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), 
на 10% (для страховиків, що здійснюють таке страхування)

0 0

10 Збільшення рівня смертності для кожної вікової групи на 15% 
(для страховиків, що здійснюють страхування життя) 0 0

11 Зменшення рівня смертності для кожної вікової групи на 20% 
(для страховиків, що здійснюють страхування життя) 0 0

12 Збільшення рівня тимчасової втрати працездатності, 
інвалідності, отримання травматичних ушкоджень, 
функціональних розладів здоров’я на 35% у перший рік дії 
договорів страхування та збільшення рівня тимчасової втрати 
працездатності, інвалідності, отримання травматичних 
ушкоджень, функціональних розладів здоров’я на 25% 
протягом наступних років дії договорів страхування (для 
страховиків, що здійснюють страхування життя)

0 0

ІлВНА1 різниця між величиною нетто-активів відповідно до звітних даних
страховика та величиною нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що 
описує і-ту стресову пі^цю, у грн, що визначається за формулою 
Ь&НА = ВНА3 -  ВНА^ .



BHAZ -загальна величина нетто-активів відповідно до звітних даних страховика у 
гри;

5Н 4

ЗВНАІ

величина нетто-активів, оцінених згідно з припущенням, що описує і-ту

стресову подію, у грн ( ’ , п - кількість стресових подій, п= 12);
зміна величини нетто-активів у відсотках, що визначається за формулою

ЗВНАІ = х 1 ОСР/о
ВНА,

2. Результат проведеного стрес-тестування 
Збільшення ризиків, що зазначені в таблиці, суттєво не вплине 

платоспроможність компанії.
на

З. Заходи щодо зменшення впливу ризиків 
Оскільки збільшення ризику практично не впливає на платоспроможність 

компанії, то заходи щодо зменшення впливу не передбачаються.
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