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ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ  
НА СТРАХОВОМУ РИНКУ0 

 
Запропоновано визначення дефініції InsurTech. Розкрито відмінності між 

послугами страхових компаній та онлайн-платформ, що надають страхові послуги. 
Виявлено, що основними сферами застосування фінансових технологій у страхуванні 
є параметричне, однорангове страхування, мікрострахування, страхування на вимогу, 
андерайтинг, ціноутворення. Здійснено Swot-аналіз InsurTech. Обґрунтовано основні 
напрями розвитку InsurTech. 

Ключові  слова:  страхові технології, страхові послуги, телематика, теле-
медицина, блокчейн, "розумні" контракти, параметичне страхування, однорангове 
страхування. 

Волосович С., Фомина Е. Технологические инновации на страховом рынке. 
Предложено определение дефиниции InsurTech. Раскрыто различия между услугами 
страховых компаний и онлайн-платформ, предоставляющих страховые услуги. 
Выявлено, что основными сферами применения финансовых технологий в страхо-
вании являются параметрическое, одноранговое страхование, микрострахование, 
страхование по требованию, андеррайтинг, ценообразование. Осуществлен Swot-
анализ InsurTech. Обоснованы основные направления развития InsurTech. 

Ключевые  слова:  страховые технологии, страховые услуги, телематика, 
телемедицина, блокчейн, "умные" контракты, параметическое страхование, одно-
ранговое страхование. 

Сучасний розвиток суспільства характеризується посиленням 
орієнтації ринків на потреби споживача. Це спричинило появу 
фінансових технологій (FinTech), що спочатку трансформувало фінан-
совий ринок, а у подальшому вплинуло на перетворення бюджетно-
податкової системи, систем соціального забезпечення та державного 
управління.  Значного впливу FinTech зазнала й така важлива складова 
фінансового ринку, як страховий ринок, на якому застосування досяг-
нень технологічних інновацій має назву InsurTech. Використання 
інструментів InsurTech обумовило, з одного боку, потужні інституційні 
трансформації страхового сектора, а з іншого – посилення дії техно-
логічних ризиків та проблем щодо захисту споживачів.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам впрова-
дження та розвитку InsurTech присвячено праці значної кількості 
зарубіжних науковців та практиків у сферах страхування та інновацій. 
Окремі питання функціонування InsurTech досліджували М. Карбоне [1], 
Г. Перот [2], Л. Ріксфорд [3], Д. Мохан [4], Р. Баласубраманян, А. Ліба-
рікян, Д. МакЕлхані [5] та ін. Вітчизняні науковці досліджують стра-
хові технології у контексті їх застосування в окремих сегментах 
страхового ринку [6;7] як складову екосистеми фінансових технологій [8] 
та в контексті їх ролі та місця у системі інновацій у страхуванні [9]. 
Проте, незважаючи на високий рівень існуючих теоретичних розробок, 
подальшого вивчення потребують проблеми інституційних трансфор-
мацій страхового ринку під впливом розвитку фінансових технологій. 

Метою статті є визначення наслідків активізації впровадження 
технологічних інновацій на страховому ринку в умовах посилення 
глобалізаційних процесів. 

Матеріали та методи. Теоретичним та методологічним підґрунтям 
при написанні статті стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців 
у сфері InsurTech. Дослідження проведено із застосуванням методів 
теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, 
що дало змогу уточнити дефініцію InsurTech, визначити переваги, 
недоліки, можливості та загрози подальшого розвитку InsurTech. 

Результати дослідження. InsurTech є важливою складовою FinTech [10]. 
Хоча її потужний розвиток протягом останніх років призвів до того, 
що деякі практики та науковці починають розглядати InsurTech як 
самостійний сектор [11]. FinTech – це інноваційні технології, які 
використовуються фінансовими інститутами, органами державного 
управління, торговельними організаціями для задоволення потреб 
споживачів фінансових, адміністративних послуг та товарів в умовах 
розвитку економіки споживання [8]. 

Серед підходів до розуміння InsurTech переважають інстути-
ційний та технологічний. Так, згідно з першим підходом, InsurTech – 
це фірми, які використовують нові технології для поновлення або 
розриву ланцюжка вартості страхування [12]. Відповідно до другого 
підходу InsurTech – це використання цифрових технологій для скоро-
чення витрат та вдосконалення процесів як для нових, так і для 
існуючих видів страхування [13].  На нашу думку, InsurTech – це сфера 
FinTech, в якій інноваційні технології використовуються учасниками 
страхового ринку для задоволення потреб споживачів страхових 
послуг на основі оптимізації своєї діяльності. 

Упродовж 2013–2015 рр. спостерігалася тенденція до зростання 
обсягів глобальних інвестицій в InsurTech (рис. 1). Це відбувалося на 
тлі збільшення обсягів глобальних інвестицій у FinTech. У 2016 р. 
відбулося падіння обсягів глобальних інвестицій як у InsurTech, так і 
у FinTech. Проте вже за результатами 2017 р. знову відновлено 
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тенденції до зростання цього показника в цілому за фінансовими 
технологіями, так і в сегменті страхових технологій. За прогнозами 
Juniper Research, у всьому світі відбудеться зростання доходів FinTech-
платформ, отриманих від підтримки страхової галузі, з 175 млрд дол. США 
у 2016 р. до 235 млрд дол. США до 2021 р. [14] Таке бурхливе 
зростання InsurTech можна пояснити тим, що далеко не завжди клієнти 
задоволені послугами, що надаються традиційними страховиками. Так, 
дослідження  Morgan Stanley та BCG свідчать, що у світі близько 60 % 
клієнтів страхових компаній не задоволені своїми постачальниками 
послуг, і близько 50 % клієнтів розглядають можливість переходу на 
нові моделі [15]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Глобальні інвестиції у фінансові та страхові технології, 2011–2017 рр. 

Джерело: зведено авторами за 16–18.  

Впровадження досягнень InsurTech пов’язано з появою онлайн-
платформ, що надають страхові послуги. Під компаніями ІnsurTech 
розуміють компанії на ранніх стадіях, яка приймає інноваційний, техно-
логічний підхід до вирішення проблем для страхової індустрії, створення 
можливостей або новаторство нових бізнес-моделей [19]. Нині у світі 
налічується 974 InsurTech-стартапів [20]. В Україні з 80 фінтех-
провайдерів 5.3 % здійснюють свою діяльність у сфері InsurTech [21].  

У таблиці проаналізовано відмінності між послугами, що 
надаються страховими компаніями та онлайн-платформами. Хоча нині 
страхові компанії також використовують інструменти фінансових 
технологій, інвестують у InsurTech та здійснюють співробітництво 
з InsurTech-компаніями. 
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Таблиця 
Відмінності між послугами страхових компаній  

та онлайн-платформ, що надають страхові послуги* 
 

Ознака Страхові компанії Онлайн-платформи 

За головною метою 
маркетингової 

діяльності оферента 
страхових послуг 

Продуктова орієнтація при 
залученні клієнтів з акцентом на 

пропозиції кращого, ніж у 
конкурента, страхового продукту 

Залучення клієнтів, що 
орієнтоване на процес. При 
цьому акцент робиться на 

пропозиції кращого досвіду 
отримання продукту 

За видом зв’язку  
між оферентом та 

споживачем 
страхових послуг 

Опосередкований зв’язок Безпосередній зв’язок 

За підходами 
оферентів до надання 

страхових послуг 

Первинною є розробка страхового  
продукту, а його дистрибуція – 

вторинною 

Первинним є поширення  
інформації про страховий 

продукт на цільовому 
сегменті ринку 

*Розроблено авторами. 

Технологічні інновації на страховому ринку мають регіональний 
характер. Так, впровадження інструментів InsurTech, як правило, здій-
снюється в США; інновації в медичному страхуванні – в країнах Азії; а 
однорангове страхування та управління ризиками – лише в окремих 
країнах Африки [22]. 

На рис. 2 зведено основні фінансові технології та напрями їх 
застосування у різних сферах страхової діяльності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Застосування інструментів FinTech у страхуванні 
(розроблено авторами) 
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райства, у страховому маркетингу. За оцінками SNS Telecom&IT, до 
кінця 2018 р. глобальні інвестиції у Великі Дані у страховому секторі 
досягнуть 2.4 млрд дол. США та щорічно зростатимуть приблизно на 
14 % упродовж наступних трьох років [23]. Нині компанії, що надають 
послуги з медичного страхування, використовують інформацію, що 
надається різноманітними датчиками, для відстеження способу життя 
та стану. Ця інформація також використовується медичними провай-
дерами та забезпечує співпрацю між ними та страховими компаніями. 
Проте існує етична проблема, пов’язана з тим, що з посиленням 
використання Big Data при обчисленні страхових премій з’являти-
меться група осіб з високим ризиком, які не зможуть придбати стра-
хові послуги, зокрема, у страхуванні здоров’я та життя. 

Страховики використовують Big Data для виявлення шахрайства 
шляхом управління даними та прогнозного моделювання. Вони узгоджують 
кожну претензію з профілями попередніх претензій, які були шахрай-
ськими. Отримавши повне розуміння поведінки клієнтів, страховики 
стають більш ефективними у наданні цільових послуг.  

Нині технології, пов’язані з використанням штучного інтелекту, 
впливають на андерайтинг, ціноутворення та врегулювання претензій. 
Автоматизація дає змогу страховикам скорочувати витрати. Так, авто-
матизація розрахунку виплат у Fukoku Mutual Life Insurance обумовила 
скорочення 34 співробітників та підвищення продуктивності на 30 %, 
що надало можливість заощадити близько 1.25 млн дол. США протягом 
першого року використання штучного інтелекту [24]. 

Подальша активізація використання штучного інтелекту у стра-
ховому секторі обумовлюється проникненням різноманітних "розумних" 
пристроїв у життєдіяльність людини. Групу існуючих пристроїв, зо-
крема, домашніх помічників, автомобілів, смартфонів, фітнес-трекерів, 
смарт-годинників будуть поповнювати такі нові категорії, як одяг, 
окуляри, побутові, медичні прилади та взуття. У результаті збільшиться 
потік нових даних від цих пристроїв, що створить підґрунтя для виник-
нення нових страхових продуктів на основі персоніфікованих цін. 
Водночас, на створення нових продуктів впливатиме поширення авто-
номних транспортних засобів, сільськогосподарського обладнання, 
безпілотників, хірургічних роботів, наслідком експлуатації яких стане 
трансформація існуючих ризиків. За деякими даними, до 2030 р. частка 
автономних транспортних засобів на дорогах може перевищити 25 % [25]. 
Нині започатковується спільне використання даних різними держав-
ними та приватними організаціями, зокрема, й страховиками, які об’єд-
нуються для створення екосистем для обміну ними у випадках багато-
разового використання на основі існування єдиної системи регулю-
вання та кібербезпеки. 

Нейронні мережі, які використовуються для обробки зображень, 
голосу та тексту, стануть звичним інструментом для обробки великих і 
складних потоків даних, пов’язаних з поведінкою фізичних осіб та 
діяльністю суб’єктів господарювання, отриманих за укладеними дого-
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ворами страхування. Це сприятиме створенню нових видів страхових 
продуктів, адекватному реагуванню на зміни в основних ризиках або 
поведінці в режимі реального часу. 

Блокчейн-технології на страховому ринку виконують такі зав-
дання, як автоматизація процесів формування бази страхових історій, 
забезпечення отримання довідок від державних органів влади, фіксація 
страхових подій, взаємодія зі страховими брокерами, укладення 
страхових договорів у режимі онлайн; андерайтинг, врегулювання 
претензій споживачів послуг.  

За допомогою blockchain-технології Everledger здійснює страху-
вання від шахрайства покупців діамантів на основі внесення 
у спеціальний реєстр опису дорогоцінного каміння за різноманітними 
критеріями, що у майбутньому із збільшенням бази даних, унеможли-
вить їх підробку. Blockverify розробляє на основі blockchain алгоритм 
боротьби із шахрайством при грузоперевезеннях, що сприятиме 
перевірці автентичності товарів, відхилення від встановленого марш-
руту слідування, крадіжки. 

Створений на основі технології blockchain смарт-контракт є дієвим 
інструментом управління претензіями споживачів страхових послуг до 
їх оферентів. Записи щодо укладених контрактів та претензії клієнтів 
здійснюються за допомогою blockchain, створюючи умови для попере-
дження страховиком шахрайських дій. У свою чергу, смарт-контракти є 
підґрунтям для однорангового страхування. При цьому страхова 
платформа використовує алгоритм для здійснення обчислень на основі 
моделей ризику, який розраховує розмір страхової премії для клієнта, 
що дає змогу споживачам вибрати найсприятливіший для них варіант 
страхування. Смарт-контракт запрограмований таким чином, що у разі 
настання страхового випадку виплата відбувається без страховика. 

Застосування блокчейна відкриває широкі можливості у парамет-
ричному страхуванні, в якому страховики відшкодовують певну суму 
збитків після виникнення "спускового механізму", заданого розумним 
контрактом, натомість виплати чистих збитків. Наприклад, якщо в зазна-
ченому регіоні стався землетрус заданої сили, розумний контракт може 
автоматично здійснити певну частку виплат власникам страхових полісів. 

Якщо параметричне страхування стане популярним, воно може 
зіграти ключову роль в ухваленні розумних контрактів. Такі стартапи, 
як Rainvow можуть використовуватися для створення міжнародних 
пулів ризику, що дають змогу людям з будь-якої країни світу отримати 
доступ до протоколу обміну за допомогою цифрових валют. Нині 
Rainvow [26] дозволяє автоматично компенсувати підвищення вартості 
перевезень, яке відбувається в дощові дні. Такі стартапи, як Factom [26], 
можуть значно спростити страхові поліси певного типу. Вони використо-
вують тригери або оракули для розумних контрактів, що робить 
параметричне страхування легшим і зручнішим для страхових компаній. 
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Страхові організації повинні не просто копіювати існуючі 
Blockchain-технології, а так само як банки та посередники фондового 
ринку, експериментувати щодо можливості їх застосування у страхо-
вому секторі. Вони повинні працювати з Blockchain-акселераторами 
прискорювачами та інкубаторами як outlierventures.io в Європі або 
Digital Currency Group у США [26] і підключитися до нещодавно 
створених стартапів і технологій. 

В Азії Aviva [26] створила спеціальний простір у Сингапурі, у 
межах якого технічні фахівці, творчі дизайнери і комерційні групи 
досліджують, розробляють і тестують нові страхові ідеї і послуги, які 
пристосовують фінансові послуги до потреб клієнтів. У Європі нідер-
ландська компанія Aegon, швейцарські компанії Swiss Re і Zurich, 
а також німецькі компанії Munich Re і Allianz об’єднали свої зусилля 
для створення власного Блокчейн-консорціуму – Blockchain Insurance 
Industry Initiative. Метою цього об’єднання є вивчення нових техно-
логічних можливостей, які дають змогу страховим організаціям підвищу-
вати якість послуг, що надаються, та доступу до них клієнтів [26]. 

Застосування різних інструментів фінансових технологій було б 
неможливе без існування інтернету. Важливою складовою InsurTech 
є телематика та телемедицина. Сумісне споживання вимагає наявність 
нішевих продуктів, які пов’язані з моделлю поведінки користувачів. Ця 
еволюція призвела до того, що InsurTech-фірми здійснюють страху-
вання лише за необхідності. Нині InsurTech-фірми надають можливість 
водіям сплачувати страховку лише за фактичні кілометри або години 
керування, авіакомпаніям – за різними тарифами для різних повітряних 
суден. Cocoon використовує технологію смарт і домашні датчики для  
зниження вартості страхування житла. Страхування здоров’я пропонує 
застосування фітнес-трекерів, смарт-годинників й інших пристроїв, що 
носяться. Нові способи обробки вимог і управління ризиками замі-
нюють відвідування страхового інспектора, а безпілотники допов-
нюють або заміняють ручну оцінку збитку від стихійних лих. 

Значні досягнення телематики спостерігаємо в автострахуванні та 
майновому страхуванні в Італії. Так, працівники страхової компанії 
телефонують мешканцям похилого віку застрахованого будинку зі 
встановленими датчиками фіксації випадків, коли людина забуває 
виключити кран чи плиту. Водночас, в автомобільному страхуванні 
застосування телематики дає змогу слідкувати за трафіком викорис-
тання водієм автомобіля, його стилем водіння, що є підґрунтям для 
встановлення індивідуального розміру страхової премії. Значний 
потенціал використання телематики в корпоративному секторі, де 
власнику важко контролювати процес експлуатації автомобіля найма-
ним працівником. Використання телематики є соціально відповідаль-
ним страхуванням, оскільки це сприяє безпечному водінню автомобіля 
чи веденню здорового способу життя (наприклад, при застосуванні 
браслетів). Водночас, страховики можуть встановлювати систему бонусів 
при застосуванні телематики при укладенні нового страхового договору. 
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Соціальне призначення мають такі послуги VitalHealth Software, 
як сервіси віддалених послуг для людей з діабетом, раком, хворобою 
Альцгеймера. VitalHealth Software використовують потужний прода-
вець послуг зі страхування здоров’я в Аргентині OSDE та велика 
китайська страхова компанія Chunyu YishengMobile Health. 

Інтерфейси програмування додатків (АРІ) використовуються 
страховими компаніями для інтеграції зі стартапами компанй FinTech 
та InsurTech, зокрема, платформами robo-консультантів та платфор-
мами для реєстрації вигод при самообслуговуванні.  АРІ також можуть 
бути використані для зменшення часу обслуговування клієнтів через 
покращання доступу до точних даних про ризики. 

Водночас, API надає можливість партнерам страховика (банкам, 
брокерам, кредитним спілкам, роботодавцям, юристам, бухгалтерам, 
фінансовим консультантам) пропонувати клієнтам свої послуги  під 
час просування страхових продуктів. 

Бурхливий розвиток FinTech має як переваги, так і недоліки, 
відкриває нові можливості, хоч і несе певні загрози (рис. 3). 

 

Переваги Недоліки 

Виникнення нових страхових 
продуктів та каналів їх дистрибуції 

Недостатній захист персональних даних. 

Спрощення процедури врегулювання 
страхових виплат 

Виникнення етичних проблем 

Отримання дешевших страхових 
послуг клієнтами із спрощенням 
доступу до них  Виникнення проблем при захисті прав 

споживачів страхових послуг 
Індивідуальне ціноутворення  
для клієнтів 

Загрози Можливості 

Порушення конфіденційності 
споживача страхових послуг 

Поліпшення залучення клієнтів 
Реалізація соціально значимих проектів 

Дискримінації окремих категорій 
споживачів 

Зростання можливостей для пропозиції 
економічно ефективних продуктів  
для ринків, що розвиваються 

Скорочення персоналу страхових 
компаній та їх частки на ринку 

Сприяння посиленню конкуренції  
на страховому ринку 

Наявність недостатніх знань  
в операторів фінансових технологій 
щодо функціонування страхового 
ринку  

Розширення асортименту страхових 
продуктів, орієнтованих на потреби 
споживача, що реалізуються он-лайн 

Спричинення зростання фінансової 
волатильності страхового ринку 

Попередження шахрайських дій 
 

Рис. 3. Swot-аналіз FinTech 
 
Джерело :  складено авторами. 
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До основних напрямів розвитку InsurTech слід віднести кілька трендів. 
Використання мікрострахування для управління клієнтськими 

потребами. Це є однією з найбільших сфер застосування InsurTech, що 
ґрунтується на збільшенні доступності даних і аналітичних інстру-
ментів. Страхові провайдери, як і продавці інших фінансових послуг, 
використовуватимуть складні дані та знання для забезпечення високо-
персоналізованих продуктів, щоб задовольнити більш конкретні очіку-
вання споживачів. Мікрострахування може функціонувати як форма 
мікрофінансування, пропонуючи доступне страхування "невеликими 
порціями", що може бути застосовано, наприклад, у системі охорони 
здоров’я у сільській місцевості.  

Розширення застосування нових інструментів та каналів збуту 
страхових послуг. Розвиток технологічних фірм, підґрунтям діяльності 
яких є інтернет речей, інтелектуальні датчики і автоматизація процесів 
сприятимуть підтримці страхових компаній, наприклад, у напрямку 
зниження їх витрат, забезпечення інтересів клієнтів та підвищення 
ефективності діяльності. 

Поглиблення співпраці між традиційними страховими компаніями 
та InsurTech-компаніями. Як засвідчує еволюція фінансових техно-
логій, більшість стартапів FinTech отримали підтримку з боку 
традиційних банків. Це має відбуватися і на страховому ринку і може 
стосуватиметься, наприклад, створення рекомендаційних платформ, 
мобільних додатків, автострахових продуктів, підтримки електронної 
документації та інтелектуальних домашніх пристроїв. Значна зацікав-
леність виявляється до даних, аналітики та blockchain-стартапів. 

Поява нових продуктових ліній під впливом потреб клієнтів. 
Наприклад, кіберзлочинність і тероризм збільшують попит на послуги 
страхування. Страховики продовжуватимуть процес сегментації своїх 
послуг для задоволення потреб споживачів. Так, Munich Re почали 
пропонувати страхування від повені в США, Metlife – пропонувати 
продукт, що покриває травми, щоб доповнити свої продукти страху-
вання життя, Future Generali в Індії – план захисту від раку в портфелі 
медичного страхування, Alliaz UK запустила онлайн-продукт страху-
вання морських вантажів спеціально для малого бізнесу. Продовжува-
тиметься тенденція щодо створення нових продуктів та каналів їх 
реалізації у контексті обслуговування цільових груп. Починають 
з’являтися послуги зі страхування гаджетів, дронів, страхування від 
викрадення інопланетянами та ін. 

Висновки. Визначення наслідків активізації впровадження техно-
логічних інновацій на страховому ринку в умовах посилення глобалі-
заційних процесів дало змогу виявити такі тенденції, які створили 
комплекс переваг для всіх учасників страхового ринку: страховики 
скоротили свої витрати на адміністрування, унеможливили або змен-
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шили ймовірність шахрайських дій з боку клієнтів; для споживачів 
спростився доступ до страхових послуг, скоротився час на придбання 
страхових полісів та отримання виплат за претензіями, з’явилася можли-
вість персоніфікації страхових продуктів; за рахунок посилення конку-
ренції на страховому ринку підвищується якість існуючих страхових 
послуг та виникають нові послуги, які покривають нові ризики, пов’язані 
з технологічним прогресом. Водночас, поширення технологічних 
інновацій зумовлює певні загрози, які передусім стосуються вивільнення 
персоналу страхових компаній та неналежного державного регулювання 
нових відносин між страховиком та страхувальником.  

Систематизація підходів до розуміння InsurTech сприяла уточненню 
його сутності як сфери FinTech, в якій інноваційні технології викорис-
товуються учасниками страхового ринку для задоволення потреб 
споживачів страхових послуг на основі оптимізації своєї діяльності. 

Swot-аналіз FinTech дав змогу виявити основні тренди, серед яких: 
використання мікрострахування для управління клієнтськими потре-
бами; розширення застосування нових інструментів та каналів збуту 
страхових послуг; поглиблення співпраці між традиційними страхо-
вими компаніями та InsurTech-компаніями; поява нових продуктових 
ліній під впливом потреб клієнтів. У цілому технологічні інновації 
впливатимуть на подальший розвиток страхового сектора, при цьому 
InsurTech і далі буде однією з найбільш динамічних складових FinTech.  

Перспективним для подальших наукових розвідок є поглиблене 
дослідження можливостей застосування окремих інструментів FinTech 
на страховому ринку. 
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Volosovych S., Fomina O. Technological innovations in the insurance market. 
Background. FinTech significantly affected such an important component of the 

financial market as the insurance market, where the use of technological innovation is 
called InsurTech. The use of InsurTech tools has resulted, on the one hand, in a strong 
institutional transformation of the insurance sector and on the other hand, increased techno-
logical risks and problems as to consumers protection.  

The aim of the article is to determine the consequences of intensifying the intro-
duction of technological innovations in the insurance market in conditions of increasing 
globalization processes.  

Materials and methods. The works of domestic and foreign scholars in the field of 
InsurTech have become theoretical and methodological grounds for writing the article.  
The research was carried out using the methods of theoretical generalization, comparative 
analysis, analysis and synthesis, which made it possible to clarify the definition of 
InsurTech, to identify the advantages, disadvantages, opportunities and threats of the 
further development of InsurTech.  

Results. InsurTech is a sphere of FinTech, in which innovative technologies are 
used by insurance market participants to meet the needs of insurance services consumers 
on the basis of optimization of their activities. Major financial technologies that trans-
formed the insurance market, include large data, artificial intelligence, block chain, inter-
net things, mobile access, which gave impetus to the creation of new insurance products, 
distribution channels, costs reduction for the insurer and the creation of opportunities for 
easier customer access to insurance services.  

Conclusion. Technological innovations will influence the further development of the 
insurance sector. At the same time, InsurTech will continue to be one of FinTech’s most 
dynamic components. Financial technologies have created a set of benefits for all parti-
cipants in the insurance market. Insurers have reduced their administration costs, made it 
impossible or reduced the likelihood of fraudulent actions from clients’ side. For consu-
mers the access to insurance services was simplified, time for acquiring insurance policies 
and receiving claims payments was reduced, the possibility of personification of insurance 
products appeared. Due to increased competition in the insurance market, the quality of 
existing insurance services increases and new services arise that cover new risks associated 
with technological progress. At the same time, the spread of technological innovation has 
certain threats, which primarily concern the release of insurance company’s personnel and 
improper state regulation of new relationships between the insurer and the insured. 

Keywords:  insurance technologies, insurance services, telematics, telemedicine, 
block chain, "smart" contracts, parametric insurance, peer insurance. 
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