
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЛАНИ
Кращим досягненням нашої компанії у минулому році я вважаю той факт, що ми показали пози-
тивну динаміку по всіх каналах продажів і за всіма страховими продуктами. Наразі вона виявила-
ся вищою за динаміку всього ринку. Упевнений, що це показник вашої довіри, шановні клієнти.

В наших планах — звичайно ж, не зупинятися на досягнутому. Упевнений, що ми зможемо збе-
регти нинішню динаміку і навіть збільшити її. В першу чергу, завдяки довірі звичайних людей, 
яким потрібен якісний страховий захист. Також ми хочемо максимально використовувати всі 
можливості, які дають зміни в законодавстві України. Наприклад, ще минулого року в податко-
вому кодексі з’явилося таке поняття як «договір страхування додаткової пенсії». І PZU вже гото-
ва вийти на ринок з новою пропозицією для працівників підприємств та різних компаній. Якщо 
коротко, то ми пропонуємо роботодавцю забезпечити своїм співробітникам додаткову пенсію. 
Завдяки цьому продукту сам роботодавець не тільки буде виконувати соціальну функцію пенсій-
ного забезпечення, а й отримає хороші пільги по оподаткуванню. 

Збігнєв ШОЛИГА,  
генеральний директор компанії «PZU Україна Страхування життя»
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ПОКАЗНИКИ КОМПАНІЇ PZU УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА 2015 РІК
Протягом 2015 року «PZU Україна Страхування життя» отримала майже 180 млн грн страхових 
премій, що на 19% більше минулорічних показників.
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Понад 200 млн грн виплат провела компанія зі страхування життя за накопичувальними поліса-
ми, дія яких завершилася у 2015 році. Це найбільша сума виплат у страхуванні життя в Україні. 

Підвищення показників власного капіталу у 2015 році відбулося за рахунок позитивного фінан-
сового результату, який склав 17,6 млн грн. А також збільшення справедливої вартості інвести-
цій компанії, зокрема — дооцінки нерухомості.

Збільшення активів на 6% також стало наслідком ефективного розвитку бізнесу. При цьому ком-
панія дотримується збалансованої продуктової політики, застосовує програми перестрахування 
у надійних перестраховиків, інвестує кошти в надійні, ліквідні та рентабельні активи, що дозво-
лило поєднувати зростання обсягу продажів з позитивним фінансовим результатом.

Нові вимоги Нацкомфінпослуг до якості та диверсифікації активів не вплинули на результати 
нашої компанії за останній рік. В PZU завжди дотримувалися принципів надійності і ліквідності у 
власній інвестиційній політиці, навіть до того, як Нацфінпослуг посилив свої вимоги. 

«PZU Україна Страхування життя» затвердила річну прибутковість від інвестування 
коштів страхових резервів, сформованих за діючими договорами добровільного страхування 
життя за 2015 рік. 20,21% - це найбільший показник дохідності протягом останніх 13 років. Це 
дуже хороші результати інвестиційної діяльності компанії як по гривні, так і по інших валютах. 
Враховуючи те, що протягом останніх кількох років у своїй інвестиційній діяльності ми вико-
ристовуємо лише державні облігації та депозити виключно у надійних банках, компанії вдалося 
професійно управляти грошовим потоком (cash flow) та активами компанії.
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PZU ВИПЛАЧУЄ
Студентка 22 років нещасливо впала в коридо-
рі свого навчального закладу та розітнула під-
боріддя. Фактично за невеликий рубець, що 
утворився на непомітній частині підборіддя, 
компанія виплатила постраждалій 2290 грн. 
Адже травмування покривається її договором.

Справжній хазяїн свого дому міняв скло у вікні 
і по необачності впустив його просто на себе. 
Склом чоловікові порізало голову та руки. 
Щоб компенсувати людині таку неприємність 
компанія виплатила 5415 грн.
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Кожному чоловікові хоча б іноді доводиться 
рубати дрова. Завзятий удар і… поліно відлітає 
чоловікові просто в лоба. Саме такий випадок 
стався із нашим застрахованим. В результа-
ті — струс мозку і стаціонарний медичний до-
гляд протягом місяця. Страхова компанія ком-
пенсувала постраждалому 5 134 грн.

Як відомо, травмонебезпека у дітей підвище-
на. І як би сумлінно батьки не доглядали ма-
леньку дитину, але енергійна малеча завжди 
намагається щось такого утнути, щоб торкну-
ло у серці. Щось схоже сталося із семирічною 
дитиною, яка бігала по квартирі, перечепила-
ся та вдарилася потилицею об батарею. На 
щастя, відбулися лише забиттям, за яке ком-
панія відшкодувала 1 тис грн.
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ЩО НОВОГО

Нові можливості особистого кабінету Клієнта
В Кабінеті Клієнта Life з’явилась можливість самостійно формувати квитанції за своїми 
договорами. Користувачеві лише потрібно вибрати потрібний договір та натиснути «Сформува-
ти квитанцію». Також можна вибрати банк для оплати (Райффайзен Банк Аваль або ПриватБанк/
ОТП) та роздрукувати або зберегти квитанцію. 

Реєструйтесь в особистому кабінеті та користуйтесь новою можливістю 

Відео компанії 
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http://www.pzu.com.ua/pclife/registration.html#tab-1
http://www.pzu.com.ua/pclife/registration.html#tab-2
https://www.youtube.com/watch?v=mfnDcLCgMWQ
https://www.youtube.com/watch?v=qtQA08sDFRg
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