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2020-й рік був вип ро бу валь ним для
ба гать ох бізнесів в Ук раїні та світі. Для
на шої ком панії цей рік був дос татньо
успішним - ми встиг ли впро ва ди ти
декіль ка но вих функціональ них мо дулів
у комп ле кс ну сис те му ав то ма ти зації
стра хо вої ком панії. Це, нап рик лад,
мобіль ний до да ток для кінце вих клієнтів
стра хо вої ком панії, який доз во ляє прид -
ба ти поліс, спла ти ти за до говір стра ху -
ван ня, прог ля ну ти свої до го во ри або
стра хові спра ви, знай ти відділен ня стра -
хо вої ком панії та інший функціонал. За -
раз ми закінчуємо роз роб ку вре гу лю ван -
ня за до го во ра ми ав то ст ра ху ван ня за до -
по мо гою ць о го до дат ку.

Та кож на по чат ку 2021 ро ку був
впро вад же ний у ко рис ту ван ня мо дуль
"Рег ре си". За раз закінчуємо роз роб ку та
впро вад жен ня у на ших клієнтів ще трь ох
но вих мо дулів - "ФІНМОН", "CRM" та
"Елект рон ний циф ро вий підпис".

Фінан со вий моніто ринг - про цес до -
сить но вий для стра хо вих ком паній в Ук -
раїні, але він є ду же ак ту аль ним для
стра хо во го рин ку. У ви мо гах до фінмо ну
клієнтів стра хо виків ре гу ля тор вка зує
ос новні прин ци пи, які по винні конт ро лю -
ва ти ся, але сам про цес рег ла мен то ва ний
тіль ки в за галь них ри сах, і йо го ре -
алізація мо же бу ти до сить різною у
кожній стра ховій ком панії.

Ро зуміючи це, ми ре алізу ва ли мо -
дуль, який доз во ляє на лаш то ву ва ти цей
про цес ду же індивіду аль но. Ко ман да
ProfITsoft підійшла до ць о го пи тан ня, як
завж ди, гли бо ко, всебічно і ре тель но. Ми
співпра цю ва ли з де сять ма на ши ми
клієнта ми при оп ра цю ванні всіх ви мог до
но во го функціона лу та док ла ли зу силь,
аби вра ху ва ти яко мо га біль ше особ ли -
вос тей ви ко рис тан ня ФІНМО Ну у стра -
хо во му полі.

Важ ли вою скла до вою на шо го про -
дук ту є пе ревірка конт ра гентів на при на -
лежність до різних публічних списків -
публічних осіб, РНБО, те ро ристів, та ін.
На ми пе ред ба че но, що при по шу ку
інфор мації сис те ма спо чат ку бу де звер -
та тись до влас ної ба зи і у разі, як що там
дані не знай де но, бу де відбу ва тись ав то -
ма тич не звер нен ня до інших дже рел
інфор мації. 

Бу ло ство ре но спеціаль ний сервіс,
який доз во ляє за ван та жу ва ти, зберіга ти
і онов лю ва ти ці спис ки та звер та ти ся до
різних он лайн-сервісів, що аг ре гу ють
такі дані, ма ю чи API для ор ганізації
взаємодії з ни ми. Це дає стра ховій ком -
панії гнучкість в пи танні ви бо ру дже рел
пе ревірки конт ра гентів, а та кож мож -
ливість ве ден ня влас ної ба зи.

Інший важ ли вий мо мент - конт роль
роз ши ре но го на бо ру ат ри бутів конт ра -
гентів, особ ли во юри дич них осіб. Для пе -

ревірки видів діяль ності, спис ку влас -
ників, кінце вих бе нефіціарів, та інше, до -
дані відповідні ат ри бу ти в карт ку конт -
ра ген та, і мож ливість їх пе ревірки че рез
ви ще зга да ний сервіс. Крім ць о го, ре -
алізо ва на інтег рація з ЄДР (Єди ний дер -
жав ний реєстр юри дич них осіб, фізич -
них осіб-підприємців та гро мадсь ких
фор му вань - Ред.), за ра ху нок чо го мож -
на підтя гу ва ти до дат кові ат ри бу ти з нь о -
го по юри дич них осо бах та ФО Пах
(фізич них осо бах-підприємцях - Ред.) ав -
то ма тич но, щоб не вво ди ти їх вруч ну.
Цей про цес ми на зи ваємо "зба га чен ня
да них".

Та кож ми до да ли мож ливість на лаш -
ту ван ня опи ту валь ників конт ра гентів,
ви мо га за пов нен ня яких вбу до ва на в
інтер фейс оформ лен ня до го ворів, а та -
кож інші про це си. По ля опи ту валь ників,
кри терії їх зас то су ван ня (мож на на лаш -
ту ва ти різні опи ту валь ни ки для фізич -
них і юри дич них осіб, ре зи дентів/не ре -
зи дентів, та ін.), дру ко вані фор ми - все
на лаш то вуєть ся, як і інші "конструк -
торні" речі в Комп лексній сис темі ав то -
ма ти зації стра хо вика"ProfITsoft".

Ра зом з рин ком ми док ла ли мак си -
маль но зу силь для то го, аби роз роб ка но -
во го функціона лу комп ле кс ної сис те ми
ав то ма ти зації стра хо вої ком панії
"ProfITsoft" для ФІНМО Ну за до воль ня -
ла усім пот ре бам своїх клієнтів на най ви -
що му рівні, з найз ручнішим ви ко рис тан -
ням усіх мож ли вос тей сис те ми: швид -
кість, ши ро та за пи ту, на дан ня ре зуль та -
ту за пи ту згідно пот реб стра хо вої ком -
панії, на явність конструк то ру для на -
лаш ту вань "під се бе" та зручність у ви ко -
рис тані.

Сь о годні ProfITsoft ак тив но роз ви -
ваєть ся за ме жа ми Ук раїни за дво ма
нап рям ка ми. Що до комп ле кс ної сис те ми
ав то ма ти зації стра хо вої ком панії - ми за -
раз закінчуємо впро вад жен ня у №1 на
рин ку Мол до ви - це стра хо ва ком панія
"MOLDASIG". Та кож у 2020 році дійшли
прин ци по вих до мов ле нос тей з на шим
давнім аут сорс-парт не ром та по ча ли
підго тов ку до впро вад жен ня на шої плат -
фор ми на стра хо во му рин ку Німеч чи ни.

Та дру гий нап ря мок - це аут сор синг
роз роб ки для євро пейсь ких за мов ників.
Мо жу відміти ти, що на разі по пит на такі
за мов лен ня зрос тає кож но го міся ця.

Ми ба чи мо як ак тив но роз ви ва ють ся
сек то ри іншур те ху та фінте ху в світі -
де які стар та пи ма ють ви со ку капіта -
лізацію та силь них інвес торів, во ни роб -
лять вик лик тра диційним стра хов кам та
пе ре ст ра хо ва кам, зміню ючи га лузь та
по ведінку стра ху валь ників. Сь о годні
чітко прос те жу ють ся усі світові тен -
денцій. Мо жу виділи ти дві. Пер ша - це
ос мис лен ня влас ни ка ми провідних

фінан со вих груп не обхідності діджи -
талізації та по я ва ве ли ких інвес тиції у
різно манітні нап рям ки іншур те ху та
фінте ху на сотні мільйонів дол ларів.
Діяльність у сфері іншур те ха про дов -
жить ся, оскіль ки кон ку ренція зму шує
тра диційні ком панії адап ту ва ти ся до
тех но логічно го ланд шаф ту і ди фе -
ренціюва ти свої про по зиції про дуктів
для за до во лен ня спо жив чих ви мог.
Інвес тиції в гло баль ний іншур тех-сек тор
в 2020 році зрос ли на 60%: іншур -
тех-стар та пи за лу чи ли по над $10 млрд.,
ук лав ши біль ше 400 угод. 

Нез ва жа ю чи на той факт, що сфе ра
стра ху ван ня відстає від банківсь кої
індустрії в тех но логічно му плані, во на
зна хо дить ся в унікаль но му ста но вищі, що
доз во ляє їй відчу ти на собі усі пе ре ва ги
блок чейн та фінтех-тех но логій. Но ва тех -
но логія мо же до по мог ти ба гать ом грав цям
індустрії впо ра ти ся з кон ку ре нт ни ми вик -
ли ка ми, вклю ча ю чи слаб кий інте рес
клієнтів до стра хо вих про дуктів, об ме же -
ний зрос тан ня на роз ви не них рин ках і
тен денцію за галь но го пе ре хо ду на циф -
рові тех но логії. Є три ка те горії для стра -
ху ван ня: щоб за без пе чи ти зрос тан ня, щоб
підви щи ти ефек тивність і зни зи ти вит ра -
ти за ра ху нок ав то ма ти зації клю чо вих
про цесів. Зрос тає інте рес до та ких тех но -
логій, як штуч ний інте лект і ма шин не нав -
чан ня, які мож на ви ко рис то ву ва ти для
більш ефек тив но го уп равління пот ре ба -
ми. Не має сумнівів, що інвес тиції у фінтех
та іншур тех бу дуть зрос та ти з кож ним
ро ком. Ми ба чи мо перс пек ти ви у ць о му
нап рям ку і для на шої ко ман ди. 

Дру га тен денція по ля гає в то му, що
серйозні гравці фінан со во го та стра хо во -
го ринків, зок ре ма фінан сові гру пи, на ма -
га ють ся знай ти для се бе од ну чи декіль ка
про фесійних фінтех-ко манд та прид ба ти
її, або за лу чи ти до се бе. Та ким чи ном йде
зро щу ван ня стра хо во го та фінан со во го
ринків з ІТ-ко ман да ми, чо го раніше не
бу ло. І за раз інко ли склад но ска за ти - це
стра хо ва ком панія (банк) чи це вже
ІТ-ком панія.

Три ва лий час ми реінвес ту ва ли час -
ти ну при бут ку ком панії у роз ви ток влас -
но го про дук ту - комп ле кс ної сис те ми ав -
то ма ти зації стра хо вика ProfITsoft, але
за раз ми по ча ли пе ре мо ви ни з по -
тенційни ми інвес то ра ми та парт не ра ми.
Пла нуємо вже до осені виз на чи тись яким
шля хом йти: про дов жи ти реінвес тиції у
роз ви ток про дук ту для стра хо во го рин -
ку; за лу чи ти про фесійно го інвес то ра та
ра зом з ним про дов жи ти екс пансію за
межі Ук раїни або за лу чи ти ло каль но го
парт не ра зі стра хо во го рин ку та ра зом з
йо го ко ман дою про дов жи ти роз ви ток
комп ле кс ної сис те ми ав то ма ти зації стра -
хо вої га лузі.
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