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Пандемія COVID-19, друга, і вже третя її хвиля актуалізують питання 

страхування від вірусних інфекцій, страхування життя, як для окремих 

громадян, так і для корпоративних клієнтів. І хоча часто стандартні поліси 

добровільного медичного страхування не покривають такі ризики, багато 

українських страхових компаній виділили ризики, пов'язані із зараженням 

коронавірусом, в окремий страховий продукт. Як показує практика, попит на 

такі продукти є як з боку власників бізнесу, так і з боку фізичних осіб. 

Використання полісів від COVID-19 вимагає підвищеної уважності 

клієнтів і з'ясування всіх особливостей договорів. Адже ризики інфекцій і, тим 

більше, пандемій не стандартні, і страховики особливостями страхових 

договорів також намагаються максимально врахувати свої інтереси. Наприклад, 

часто страхові компанії прописують умову, за якою страхові випадки 

покриваються тільки через два тижні і більше після укладення договору. Вони 

це роблять для того, щоб уникнути збитків від укладення договорів з уже 

хворими особами. Також часто існує обмеження за віком з виключенням осіб 

старше 59-60 років, які вважаються групою підвищеного ризику. Також є 

особливості сервісної складової страхових послуг зі страхування здоров'я. В 

умовах масового захворювання при дефіциті апаратів ШВЛ або ліжко-місць 

існують зрозумілі труднощі з можливостями організувати лікування на тому 

рівні, який потрібно клієнту.  

Реалії останнього року показують, що загрози вірусних заражень або 

епідемій не зникнуть зі скасуванням карантину. Тому необхідність захисту від 

подібних ризиків може очікуватися вищою, ніж до 2020 року. Це буде 

активізовувати медичне страхування, страхування життя. Діяльність страхових 

компаній отримує імпульс розвитку в бік особистого страхування. 

Видається, що страховим компаніям, які ще не освоїли цю ринкову нішу, 

буде економічно доцільно акцентувати свою увагу на спектрі страхових 

продуктів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Крім полісів особистого 

страхування, це може бути також захист майнових інтересів, питання захисту 

від банкрутства підприємств малого та середнього бізнесу та інші. 
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