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ЩО НОВОГО?

ЩО НОВОГО?
1,2 млн. клієнтів завдяки Вашій довірі

РЕЙТИНГИ
ТА НАГОРОДИ
ЩО ТАКЕ
ІНДЕКСАЦІЯ
СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ
ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ
ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ
КЛІЄНТАМ

Якщо ви давно з нами, то, мабуть, пам’ятаєте, що колектив компанії PZU почав працювати в
Україні майже одночасно з формуванням українського ринку страхування. За ці 20 років багато
чого змінилося. Поступово страховий захист став не просто формальністю – сьогодні страхові
компанії забезпечують фінансову безпеку не лише великого бізнесу, а й простих громадян.
Зростає і кількість клієнтів, що обирають PZU. Всього кілька років тому в українській Групі PZU
укладалося приблизно 500 тис. договорів страхування на рік. В 2014 році ця цифра вже перевищила показник 1,2 млн. Але PZU ніколи не прагнула будь-якою ціною досягти лідерських позицій за обсягом зібраних премій. Набагато важливіше для нас якісно виконувати свою роботу,
незалежно від поточної позиції в рейтингу. Ми працюємо для Вас. І саме завдяки Вашій довірі та
нашим зусиллям група Компаній PZU в Україні посідає провідні позиції у національних рейтингам
по багатьом видам страхування.
НАСТУПНА
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Додатковий захист на 4,3 млрд. грн від великих ризиків

ЩО НОВОГО?

Фінансовий сектор України суттєво змінюється. В першу чергу на психологічному рівні. Сьогодні
все менше людей вірять в дива та красиві обіцянки фінансистів, віддаючи перевагу надійності та
стабільності. Надійність української PZU ґрунтується не лише на власних високих стандартах, а й
на підтримці материнської компанії. Українська PZU завжди активно співпрацювала з Варшавою,
але цього року підтримка польської Групи вийшла на принципово новий рівень. З квітня 2015
PZU S.A. надає своїм дочірнім компаніям в Україні додатковий захист для покриття кожного
окремого ризику на суму в 4,3 млрд. грн. Ця суттєва цифра не тільки дає нам можливість не
боятися великих катастрофічних ризиків, а й дозволяє брати на себе ризики інших українських
страховиків. Гарантом виконання зобов’язань у цьому випадку виступає великий міжнародний
гравець з рейтингом фінансової надійності на рівні «А».

РЕЙТИНГИ
ТА НАГОРОДИ

Ми добре засвоїли уроки минулих криз і готові до нових. Подивіться на нашу фінансову звітність
та позитивну динаміку - цифри говорять самі за себе. Страхова компанія просто зобов’язана
брати до уваги всі можливі ризики, щоб завжди бути ефективною і надійною.
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43

МЛРД.
ГРН
,
ПОКРИТТЯ КОЖНОГО РИЗИКУ
ПОПЕРЕДНЯ
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РЕЙТИНГИ ТА НАГОРОДИ
За результатами діяльності за 2014 рік PZU відзначена кращою в номінаціях «Корпоративне
страхування життя», «Інновації у сфері врегулювання» та у якості лідера «Туристичного страхування» (за версією галузевого видання Insurance TOP)
У рейтингу Insurance TOP PZU посідає провідні позиції:
1 місце
ЩО НОВОГО?

РЕЙТИНГИ
ТА НАГОРОДИ

2 місце
3 місце
3 місце
4 місце

в рейтингу компаній по добровільному страхування медичних витрат виїжджаючих за
кордон
на ринку добровільного страхування громадянської відповідальності власників транспортних засобів
на ринку страхування «Зелена картка»
на ринку страхування майна
у списку компаній зі страхування життя за показниками «Страхові резерви» та «Інвестиційний доход»
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голови правління PZU в номінації «Особистість страхового ринку» за версією Фінансового рейтингу газети «Бізнес» (2012 р., 2014 р. – 3 місце)
PZU в номінації «Найпрофесійніша страхова компанія» за версією Фінансового рейтингу газети «Бізнес» (2014 р., 2013 р. – 1 місце)
в рейтингу якості управління репутацією «Репутаційні Активісти» (2014-2015 рр.).
Проводився редакцією газети Бізнес, консалтинговою компанією NOKs Fishes та агенцією PR-Service.
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ЩО ТАКЕ ІНДЕКСАЦІЯ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ
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Купівельна спроможність національної валюти, в тому числі в частині накопичувальної страхової
суми за довгостроковими договорами страхування життя залежить від багатьох чинників, які
впливають на економічну ситуацію країни. Передбачити їх наперед на 10-20 років неможливо. Тому з метою захисту накопичувальної частини договору від впливу інфляційних процесів
страхова компанія щорічно пропонує своїм клієнтам так звану «індексацію», тобто збільшення
страхової суми за договором з одночасним збільшенням розміру страхового внеску на певний
відсоток. Перевагою такої пропозиції є те, що для її прийняття необхідно лише сплатити індексований платіж. Така процедура потребує мінімум часу на її оформлення та не потребує додаткової
оцінки ризику. Після отримання збільшеного страхового внеску Страховик надішле Клієнту нове
Страхове Свідоцтво, у якому будуть зафіксовані нові умови договору страхування.
Звісно, ініціювати збільшення внеску за договором страхування може також Страхувальник, проте в такому разі йому необхідно буде надати Страховій компанію не лише Заяву про внесення
змін, а й заповнити медичну анкету, на підставі даних якої Страховик буде проводити додаткову
оцінку ризику (медичний андерайтинг).
Важливо відмітити, що при індексації збільшуються розміри страхових сум за всіма програмами
страхування, які присутні в договорі.
Щоб впевнитися в доцільності щорічної індексації Договору, пропонуємо розглянути на прикладі
порівняння кінцевих фінансових показників договору:
D
D
D
D

Сума сплачених внесків
Викупна сума з додатковим інвестиційним доходом
Виплата по дожиттю з додатковим інвестиційним доходом
Гарантована виплата по дожиттю
НАСТУПНА
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ПРИКЛАД:

ЩО НОВОГО?

РЕЙТИНГИ
ТА НАГОРОДИ
ЩО ТАКЕ
ІНДЕКСАЦІЯ
СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ

Програма страхування

Актив

Вік та стать застрахованої особи

Чоловік, 30 років

Строк страхування

30 років

Гарантована виплата по дожиттю

100 000,00 грн

Річний страховий внесок

2 727,40 грн

Розмір інвестиційного доходу

10%

ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ
ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ
КЛІЄНТАМ

ПОПЕРЕДНЯ

НАСТУПНА
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ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДІЇ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ
БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСАЦІЇ
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ЩО НОВОГО?
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100 000

ЩО ТАКЕ
ІНДЕКСАЦІЯ
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ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В ГРАФІЧНОМУ
ЗОБРАЖЕННІ НОСИТЬ ВИКЛЮЧНО ДОВІДКОВИЙ
ХАРАКТЕР. В ПРИКЛАДІ ВРАХОВАНО ОТРИМАННЯ
ДОДАТКОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ В РОЗМІРІ 10%
РІЧНИХ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ.

100 000,00
81 822,00

50 000
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Сума сплачених внесків
Гарантована виплата по дожиттю

ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ
КЛІЄНТАМ

230 346,27

Викупна сумма з додатковим інвестиційним доходом
Виплата по дожиттю з додатковим інвестиційним доходом

ПОПЕРЕДНЯ

НАСТУПНА
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ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ДІЇ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЩОРІЧНОЇ ІНДЕКСАЦІЇ
800 000
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ЩО НОВОГО?

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В ГРАФІЧНОМУ
ЗОБРАЖЕННІ НОСИТЬ ВИКЛЮЧНО ДОВІДКОВИЙ
ХАРАКТЕР. В ПРИКЛАДІ ВРАХОВАНО ЩОРІЧНЕ
ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВНЕСКУ
(ІНДЕКСАЦІЯ) НА 10%, А ТАКОЖ ОТРИМАННЯ
ДОДАТКОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОХОДУ В РОЗМІРІ 10%
РІЧНИХ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ.
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Сума сплачених внесків
Гарантована виплата по дожиттю

ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ
КЛІЄНТАМ

753 077,75

Викупна сумма з додатковим інвестиційним доходом
Виплата по дожиттю з додатковим інвестиційним доходом

ПОПЕРЕДНЯ
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Протягом 6 місяців 2015 року страхові компанії «PZU
Україна» та «PZU Україна Страхування Життя» зібрали майже 430 млн. грн. страхових премій, продемонструвавши динаміку зростання майже 60%. При цьому компанії дотримуються збалансованого підходу до
тарифної та аквізиційної політики. PZU намагається
бути одночасно і надійною, і прибутковою для своїх
клієнтів, зважено проводячи інвестиційну політику.
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Незважаючи на вкрай консервативний підхід до інвестування, у 2014 році компанії зі страхування життя
вдалося заробити для своїх клієнтів додатковий інвестиційний дохід на рівні 19,4% (у гривнях), 8,50% (у
дол.США) і 7,59% (у євро).
За 6 міс. 2015 року Компанія зі страхування життя суттєво збільшила обсяг страхових виплат, що є свідченням її надійності та дотримання своїх зобов’язань. В
цьому році у перших клієнтів української PZU почали
завершуватися накопичувальні десятирічні договори
страхування життя. Компанія була готова до цього і
успішно провела першу чергу виплат, виплатив майже 160 млн. грн. Всього за поточний період українська
Група компенсувала своїм клієнтам понад 260 млн. грн.

430
МЛН. ГРН ПРЕМІЙ

19,4%
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД (ГРН)

260
МЛН. ГРН ВИПЛАТ
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ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ КЛІЄНТАМ
ПО СТРАХУВАННЮ ЖИТТЯ ВИПЛАЧЕНО

800 ТИС. ГРН
ЩО НОВОГО?
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ІНДЕКСАЦІЯ
СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ
ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ
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Як стати мільйонером? Дуже просто:
отримати виплату від PZU за накопичувальним договором страхування життя.
Понад 800 тис. грн. було сплачено нашому клієнту у червні після закінчення
дії договору страхування.

Побутові травми – найпоширеніші. Коли 44-річна киянка готувала собі обід, то випадково зачепила
кухонний ніж, той впав і впився лезом жінці в ногу! На
щастя, поранення було нескладне, ну а компанія, звісно, покрила постраждалій лікарняний за полісом страхування життя.
Чоловік впав і травмував коліно. Незважаючи на
поради лікарів, він вирішив відмовитися від операції й
лікуватись самостійно. Відповідно до договору страхування життя ми виплатили йому 7 500 гривень. Після
цього наш клієнт рік намагався дати раду хворій нозі
за допомогою консервативних методів лікування, але
його намагання виявилися марними – на операцію
все ж таки довелося лягати. Наша компанія зробила
повторну виплату на операцію у розмірі 15 000 грн.
НАСТУПНА
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Часто ми навіть не підозрюємо, яка необхідна річ у нашому буремному житті страховий поліс. Наша клієнтка
мила вікна, стоячи на столі, і просто впала на підлогу. Втім
наслідки такого падіння були невеселі — численні переломи
надовго прикували її до ліжка. Згідно з умовами оформленого
полісу на страхування життя ми виплатили жінці 18 500 грн,
що й покрило її лікарняні витрати.
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Людина може бути чемним громадянином, але це не
завжди вберігає її від неприємностей. Нашого клієнта на
пішохідному переході збила автівка, в результаті чого чоловік
був серйозно травмований. Ми сплатили постраждалому 42
000 грн. для лікування наслідків травми, та ще 40 000 грн.,
які були передбачені договором страхування у разі настання
інвалідності 2-ої групи. Також компанія звільнила клієнта від
подальших внесків за полісом на час втрати працездатності.
Трапляються і зовсім трагічні історії. Така, наприклад,
сталася з жінкою у Миколаївській області. На жаль, людина
потрапила у ДТП, в результаті якої не вижила. Горе рідних та
близьких ускладнилося тим, що загибла мала зобов’язання перед банком на десятки тисяч гривень за кредит на квартиру.
Виконуючи зобов’язання за договором страхування життя, PZU
погасила банку весь кредит на суму 137 700 грн., а решту страхової суми (понад 8 тис. грн.) найближчим часом виплатить
сину, який є прямим спадкоємцем загиблої.
ПОПЕРЕДНЯ
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ЩО НОВОГО?

РЕЙТИНГИ
ТА НАГОРОДИ
ЩО ТАКЕ
ІНДЕКСАЦІЯ
СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ
ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ
ЯК PZU ВИПЛАЧУЄ
КЛІЄНТАМ

Добре, коли людина займається спортом у будь-якому віці, але варто робити
це обережно, без надмірних перевантажень. Наш клієнт не розрахував власні сили
та під час підтягування на турніку розірвав
м’язи на руці. За таку травму компанія заплатила постраждалому 2500 грн.

Врожай плодових в цьому році чудовий. Проте не потрібно втрачати голову від
успіхів, які ви досягли на присадибній ділянці, як це зробила дачниця з Житомирщини.
Падіння з двометрового дерева, на щастя,
обійшлося без переломів. За травму жінці
виплатили 2000 грн.

Страхові випадки бувають щасливими, якщо
на Вашому підприємстві діє програма «Соціальний захист» від PZU. Ця програма дозволяє працівникам підприємства отримувати виплати
за різними подіями в їх сім’ях, в тому числі у разі
народження дитини. Подружня пара, що разом працює на одному такому підприємстві, отримала одночасно по 2 страхові виплати за новонароджених
двійнят. 12 000 грн. — непогана підтримка родині
на перший час!
ПОПЕРЕДНЯ
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