
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ
Кажуть, що випадковостей не буває. Але 
ми точно знаємо, що це не так, адже наша 
робота полягає в їх подоланні, і наші спеці-
алісти завжди намагаються докласти мак-
симум зусиль для цього.

Тож бажаємо всім тільки приємних випад-
ків і нехай новий 2016 рік принесе всім нам 
мир, спокій, злагоду і впевненість у май-
бутньому!

Все буде добре.
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ЩО НОВОГО?
На офіційному сайті компанії у розділі «Корисне» з’явилася нова функція «кабінет клієнта». Корис-
тувачами цього сервісу можуть стати всі клієнти компанії, які мають хоча б один діючий договір 
страхування життя. Завдяки особистому кабінету Ви можете постійно тримати «руку на пульсі» 
щодо своїх договорів страхування життя. Відслідковуйте будь-які зміни за особистими договора-
ми в режимі реального часу, контролюйте свої оплати, надсилайте повідомлення про страхові 
випадки та файли спеціалісту зі страхування для консультації.

Спробуйте нові можливості просто зараз — перейдіть у Кабінет клієнта за цим посиланням.
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http://www.pzu.com.ua/pclife/registration.html


РЕЙТИНГИ
У галузевому рейтингу Insurance TOP за підсумками 9 міс.2015 року PZU знову посі-
дає провідні позиції:

1 МІСЦЕ за показником Виплати  
у страхуванні життя

1 МІСЦЕ в рейтингу компаній по добровільному страхування медичних витрат 
виїжджаючих за кордон

1 МІСЦЕ на ринку добровільного страхування громадянської відповідальності 
власників транспортних засобів

3 МІСЦЕ на ринку страхування  
«Зелена картка»

3 МІСЦЕ у списку компаній зі страхування життя за показниками  
«Страхові резерви» та «Інвестиційний доход»

4 МІСЦЕ у страхуванні життя  
за преміями

4 МІСЦЕ у страхуванні життя  
за показником Активи
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Протягом 9 місяців 2015 року страхові компанії «PZU Україна» та «PZU Україна стра-
хування життя» отримали майже 668 млн грн страхових премій.

ДИНАМІКА ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
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Суттєво збільшився також і показник виплат. Група активно проводить виплати і за договорами 
страхування життя (майже 200 млн грн), і за договорами в ризикових видах страхування (понад 
170 млн грн). Всього українські компанії PZU виплатили своїм клієнтам за поточний період понад 
370 млн грн Продовжують активно зростати показники активів обох компаній. В сукупному об’є-
мі активи української Групи вже перевищують 1 млрд 400 млн грн

ОБСЯГ ВИПЛАТ АКТИВИ 

370 
МЛН ГРН

1 400 
МЛН ГРН
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