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СК «Веско»
Здійснює всі види страхування 

(крім страхування життя), має 

40 регіональних підрозділів 

СК «Український 

страховий Альянс»
Належить АТ “Укрсиббанк” 

(фінансова група BNP Paribas)

«АХА Страхування»
Створена в результаті придбання 

французькою страховою групою 

AXA компаній Веско та УСА.   

«AXA Страхування 

Життя»
27.03.2008р.- отримання 

ліцензії та заснування компанії

Придбання акцій AXA  

канадським страховим 

холдингом  

Fairfax Financial Holding 

ARX і ARX Life
Ребрендінг та зміна назв 

компаній

27 років на ринку України

ARX – нове ім’я лідера страхування 



$ 74,05 
млрд
Сумарні активи

$ 19,79
млрд
Загальний доход

$ 42,108
млрд
Інвестиційний портфель

Міжнародна холдингова компанія, яка 
займається страхуванням
та перестрахуванням. 

Працює в більш ніж 40 країнах світу. 

Зареєстрована на Фондовій біржі 
Торонто (FFH:CN)

Результати діяльності на 31.12.2020р.

FAIRFAX – одна з найбільших страхових груп в Україні



Група ARX -  Результати 2020

Страхові 
премії 

(+ 15%↑)

Страхових 
виплат
щодня

Договорів 
страхування 

(+ 7% ↑)

Лідер ринку за загальним обсягом валових і чистих страхових 
премій, премій фізичних осіб та автострахування КАСКО  

Загальний 
прибуток

2,94 млрд.грн. 325 млн.грн. 2 млн. 4 млн.грн.



ARX Life. Результати 2020

Страхові 

премії

259 млн.
(темп росту 32%)

34 млн.

Виплати

Резерви

Клієнтів

На ринку

50 млн.

484 431

12 років

Лютий’2020 – отримання ліцензії НБУ на проведення валютних операцій



Ідея продукту

Мета нашого продукту — збереження коштів та їх інвестування, де 
накопичення Клієнта головний пріоритет! При цьому, ми зберігаємо 
всі переваги, які дає страховий захист.

Принципи продукту:
1. Ми заробляємо тільки якщо заробляє наш Клієнт (мах. 15% від 
інвестиційного доходу, отриманого на кошти Клієнта)

2. Прозорий договір страхування - розподіл внеску на накопичувальну 
і ризикову частину

3. Щорічна Декларація інвестиційної політики ARX і результатів за 
попередній рік



Скарбничка, депозит і страховка в одній програмі!

01
страховий 

захист  

03
накопичення

02
інвестування

3 в 1

Продукт  буде вигідним для Клієнтів які :

- роблять ставку на інвестиції в доларах США та бажають 
   отримати дохід, потенційно вищий за депозитні ставки.

         - орієнтуються на довгострокові інвестиції для отримання             
             найбільшого ефекту від реінвестування поточних 
               надходжень.

- піклуються про власне життя і дбають про 
   фінансовий захист родини.
 
   - прагнуть мінімізувати ризики, пов’язані з   
       інвестуванням.

- бажають отримати доступ до надійних фінансових   
    інструментів при відносно невисокій початковій сумі   
      Інвестування.



Умови страхування

Страхувальник/
Застрахований

Термін 
договору Валюта

Графік
 платежів

Min. сума 
внеску

від 18 до 60р,
резидент

5 років Долар США щомісячно або
одноразово 

(за весь період,5 років)

щомісячно: 
100$ 

Одноразово:

1 000$

Страховий захист діє в усіх країнах світу, крім територій Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополь, населених пунктів Луганської та Донецької областей, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення або в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.



Страхові ризики та виплати

Накопичувальна частина 

При закінченні строку дії договору: 
Страхова Виплата = Сума накопичень + додатковий 
інвестиційний дохід

Ризик втрати життя за будь-якої причини

Виплата = Страхова сума по Ризику  + 
Сума накопичень + додатковий інвестиційний дохід  

Програма включає накопичувальну складову - яка дозволяє накопичити певну 
суму і примножити вкладення і ризикову складову - яка покриває втрату життя.



Особливості продукту

Протягом дії договору можна скористатися пільговим періодом який триває 60 днів.  На 
цей час страхове покриття припиняє свою дію. Після сплати пропущених платежів та 
відновлення графіку - дія страхового покриття відновлюється. 

Можна призупинити (редукувати) платежі, якщо на момент призупинення (редукування) 
загальна сума внесених страхових платежів перевищує 1 000 USD. Договір переходить в 
«оплачені» із зменшенням страхової суми. 

При бажанні можна відновити раніше редуковану страхову суму. Це можливо за умови 
сплати всіх пропущених страхових платежів за договором. 



Оподаткування страхових виплат

- Якщо Вигодонабувач є Страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає 
величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за 
правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках за 
ставкою 18%, а також 1,5% військовий збір.

- Якщо виплату отримують спадкоємці за законом або передбачені договором 
вигодонабувачі які знаходяться із Застрахованою особою у першому та другому ступені 
споріднення, страхова виплата не оподатковується, військовий збір також не стягується.

***Оподаткування страхових виплат здійснюється відповідно до п. 170.8.2 ст. 170 розділу ІV та п. 161 

підрозділу 10 розділу ХХ Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.



Приклад розрахунку 
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Чоловік – 40 років
Одноразовий платіж – 1 000$
СС по ризику втрата життя - 20% (від СС 

по накопиченню)

Додатковий інвестиційний дохід (не 

гарантований)   – 3% річних 
Загальна сума страхових внесків за 
період 5 років - 10 000$

Результат договору:
ДІД – 855$ до оподаткування 
(з урахуванням податків – 688$)
Сума до виплати після сплати податку 
– 10 464$

Податкова знижка (18%) на суму 
сплачених страхових платежів – 1800$

Загальний фінансовий результат –  
12 264$, тобто сума накопичень  
збільшиться на 23%.

191
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Щорічне 
поповнення

2000

2000

Перший 
внесок

1000



Переваги продукту

Доступ до ринків інвестування, 
обмеженним для більшості 
фізичних осіб (ОВДП і ц/п) 

Пільговий період 60 днів - для 
внесення чергового страхового 
платежу 

Страхування в USD забезпечує 
захист від інфляції і створює 
потенціал додаткового прибутку 

Щорічна податкова знижка в 
розмірі 18% від сплачених 
страхових премій 

Страховий захист діє на території 
всіх країн світу 24 години на добу 

Адресна передача накопичень - 
Вигодонабувачі вказуються в 
договорі 

Юридичний захист накопичень - 
страхові внески не підлягають арешту, 
конфіскації, не діляться при майнових 
суперечках, в тому числі при 
розлученні 



Гарантії надійності ARX Life

Здійснення страхової діяльності компанії строго регламентується і контролюється з боку 
держави. Компанія має всі ліцензії, тобто здійснює свою діяльність відповідно до чинного  
законодавства.

ARX Life є частиною міжнародного страхового холдингу Fairfax Financial Holdings Ltd., який є 
одним із лідерів страхового ринку в світі, а це є запорукою надійності компанії. 

ARX Life успішно працює на ринку України 12 років та входить в ТОР-10 компаній на ринку 
страхування життя. 

Здійснення страхових виплат свідчить про те, що ARX Life виконує свої обов'язки перед 
клієнтами і несе повну відповідальність за договорами страхування.

ARX Life формує резерви  у тій валюті, в якій укладено договір страхування, що забезпечує 
компанії можливість відповідати за своїми зобов'язаннями.  

Наявність висококваліфікованої команди професіоналів.



Інвестиційна політика 

Політика передбачає інвестування в наступні фінансові 
інструменти: 

  облігації внутрішньої державної позики (ОВДП); 
  корпоративні облігації, емітентами яких є державні банки та 

українські банки, акціонерами яких є виключно міжнародні 
публічні банківські групи;

  облігації міжнародних фінансових організацій;
  депозитні та поточні рахунки.

ARX Life застосовує консервативну інвестиційну політику з основним фокусом 
направленим на збереження основного капіталу. 

Інвестування в інструменти з фіксованою дохідністю дозволяють забезпечити захист 
капіталу на довгих проміжках часу та стабільний грошовий потік для подальшого 
реінвестування. 

Очікувана доходність буде корелювати із середньо-ринковою доходністю по ОВДП та 
депозитах в банках строком на 1-3 роки.

Інвестиційний портфель на 31.12.20р.



Динаміка інвестиційного портфелю

Інвестиційний портфель компанії ARX Life зріс на 38% та склав 140.6 млн.грн 
на кінець 2020 року. 

В той же час, об’єднаний портфель компаній групи ARX склав 1 976 млн.грн.  
Середньозважена відсоткова дохідність інвестиційного портфелю склала 
13.3% в гривні та 3.2% в доларах США.



Кращий час, щоб посадити дерево, було 20 років тому, 

наступний найкращий час – сьогодні!
(Східна мудрість)
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