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Висновок про визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика  

(рейтинговий звіт) 

№TMGIS-РФН-008-ОН 

 

 

Відповідно до Рейтингової шкали 

оцінювання фінансової надійності 

(стійкості) страхової компанії, 

розробленої НРА «Рюрік» на основі 

Національної рейтингової шкали, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., 

страхова компанія з рейтингом uainsАА 

характеризується дуже високою 

фінансовою надійністю (стійкістю) 

порівняно з іншими українськими 

страховими компаніями.  

Знак «-» вказує на проміжний рівень 

рейтингу відносно основних рівнів. 

№ Дата рейтинг 

1 12.03.2018 uainsАА– 

2 27.06.2018 uainsАА– 

3 22.08.2018 uainsАА– 

4 16.11.2018 uainsАА– 

5 20.03.2019 uainsАА– 

6 22.05.2019 uainsАА– 

7 30.09.2019 uainsАА– 

8 13.12.2019 uainsАА– 

На засіданні Рейтингового комітету від 13.12.2019 р. Національне 

рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило 

ПрАТ «СК «Трансмагістраль» рейтинг фінансової надійності 

(стійкості) страховика на рівні uainsАА– інвестиційної категорії. 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути 

змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової 

суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для 

оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме 

достатніми для здійснення таких заходів. 

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є 

абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства 

щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування 

відносно інших об’єктів. Визначення рівня фінансової надійності 

(стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально 

розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського 

законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі 

визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм 

інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та 

не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх 

зобов’язань. 

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) 

страховика НРА «Рюрік» використовувало надану 

ПрАТ «СК «Трансмагістраль» внутрішню інформацію та фінансову 

звітність на 01.01.2016 р. – 01.10.2019 р. включно, а також публічну 

інформацію і власні бази даних. 

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) 

страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які 

впливають на рівень фінансової надійності (стійкості). До найбільш 

суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення 

показників ліквідності та платоспроможності страхової компанії. До 

найбільш суттєвих негативних факторів відносяться невисокий 

рівень диверсифікації страхового портфелю за видами страхування. 

 

Таким чином, здійснивши аналіз фінансової надійності (стійкості) ПрАТ «СК «Трансмагістраль», 

зважаючи на всі суттєві фактори впливу на оцінку, 

керуючись принципами об’єктивності, незалежності та неупередженості, 

уповноважене національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило 

ПрАТ «СК «Трансмагістраль» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні 

uainsАА– інвестиційної категорії. 


