
СЬОГОДНІ У ВИПУСКУ: 

Давайте 
розпочнемо 
діалог
Інформація 

про Страхову Групу PZU в 
Україні: минуле, сьогодення, 
майбутнє.

 
Розмова з 
професіоналом
Стаття 
Генерального 

директора PZU Україна 
страхування життя Збігнева 
Шолиги.

Ви запитуєте – 
ми відповідаємо 
Що таке 
додатковий 

інвестиційний дохід, як він 
формується і розподіляється? 
Які є можливості оплати 
договорів страхування 
життя?

PZU виплачує 
Приклади виплат 
по страхуванню 
життя. 

Перед тим як почати, ми висловлюємо щиру подяку всім нашим Клієнтам, які взяли участь в акції 
«Електронне спілкування з PZU» та повідомили свої електронні адреси, давши змогу розпочати сьо-
годні наш електронний діалог. Учасників було багато: щомісяця протягом липня–грудня 2014 року 
ми поповнювали свою електронну базу, а трійка обраних щасливчиків отримувала гарні призи. Іноді 
нашим консультантам доводилося практично вмовляти Клієнтів зареєструватися в акції, а потім, коли 
ці люди приходили за призами, на їхньому обличчі світилось радісне здивування: «Я виграв?!», «А я 
завжди вважала себе невдачливою!». Ось фото деяких наших щасливчиків:

Страхова група PZU, що працює в Україні з 1993 року, входить до складу найбільшої страхової групи 
Східної Європи, заснованої в Польщі більше 200 років тому.

Наша Компанія працює, щоб забезпечити вас якісним страховим захистом та надати гарантії фінансової 
безпеки. Ми не чекаємо на кращі часи, реформування страхового ринку чи сприятливих економічних 
умов. У нас була можливість побудувати компанію європейського рівня в Україні, і ми її використали.
Сьогодні PZU є однією з компаній, що формують страховий ринок України і виступають гарантом фінан-
сової безпеки для мільйонів українців. Ми стали «законодавцем моди» в страхуванні, на нас рівняються 
інші страховики, нас рекомендують друзям та бізнес-партнерам. Але найбільше ми пишаємося саме 
тим, що здобули вашу довіру та повагу.

Давайте розпочнемо діалог

Вітаємо вас, шановні Клієнти! 
Одного разу ми вирішили познайомитися з вами ближче: дізнатися про вас, розповісти про себе, адже наша співпраця – дов-
гострокова і було б добре вам знати про PZU більше, а нам зрозуміти ваші потреби та цікавості. На сторінках PZU NEWS 
ми будемо ділитися своїм досвідом, досягненнями та новинами, відповідати на ваші питання та давати корисні поради.

Колєгова Тетяна, 
переможець жовтня

Кріль Тетяна, 
переможець грудня

Пашко Роман, 
головний переможець акції 
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Розмова 
з професіоналом

Мы расширяем диалог

К огда несколько лет назад PZU соз-
давала свои пакетные страховые 
продукты в виде конструкторов, — 

это было обосновано временем и ситуа-
цией. Тогда речь шла о том, чтобы мак-
симально просто объяснить украинцам 
необходимость определенного страхо-
вого продукта.

Сегодня пришло время нового под-
хода к сотрудничеству страховой ком-
пании и клиента. Мы расширяем наш 
диалог. Задача PZU — предложить кли-
енту не просто страховой продукт, а по-
добрать актуальный для него набор ри-
сков в одной упаковке. Риски у каждого 
человека могут существенно отличаться 
в зависимости от его образа жизни, се-
мейного положения, профессии, увле-
чений и прочего. Но в любом случае 
человек подвержен не одному риску, а 
целому их комплексу, хотя он не всегда 
понимает это. Важно показать людям 
возможности, что в свое время сделали 
производители электроники. 

Вспомните наши мобильные телефо-
ны на заре развития мобильной связи. 
Вряд ли тогда у пользователей была 
потребность в аппаратах без кнопок. 
Но со временем производители мобиль-
ных телефонов показали людям новые 
возможности. И теперь оказалось, что в 
2015 году пользователи уже не понима-
ют зачем нужны кнопки на аппаратах. 
Новшества были приняты и стали но-
вым трендом. Но это явление не могло 
наступить раньше своего времени. Од-
новременно с развитием мобильных те-
лефонов должны были измениться и ин-
тернет-технологии, и вся электроника. 

В страховании мы не увидим такой 
стремительной революции, как в элек-
тронике. Наш рынок развивается посте-
пенно, но все же меняется. Меняются 
как страховщики, так и страхователи. 
Страховщики становятся более ответ-

ственными, больше внимания начинают 
уделять клиентскому сервису, а сами 
клиенты стали более грамотными. Те-
перь мы начинаем общение с ними, рас-
ширяя зону их внимания. Если человек 
много лет покупает исключительно по-
лис ОСАГО, это не означает, что у него 
нет необходимости защитить себя от 
других рисков. Сейчас самое время за-
думаться о том, чтобы создавать новые 
тренды.

Только одна PZU обслуживает более 
500 тыс. человек в год. И мы просто обя-
заны использовать возможность сделать 
для них такое индивидуальное предло-
жение, которое будет интересно каждо-
му. Специалист по страхованию в PZU 
не продает товар, взятый с полки. Наша 
задача предложить клиенту защиту, ис-
ходя из его потребностей, а не с точки 
зрения наличия бланков. У нас нет лиш-
него товара на складе, который нужно 
срочно продать. Мы не приклеиваем 
к стиральному порошку мыло, чтобы 
реализовать оба товара. Наша цель — 
показать клиенту другие возможности, 
расширить спектр его внимания, пред-
ложить выгодные варианты. Причем 
это не обязательно должен быть доро-
гой полис с максимальным покрытием. 
Например, обеспеченному бизнесмену, 
отправляющемуся в Европу, нет смыс-
ла предлагать туристический полис с 
нулевой франшизой. Элементарные ле-
карства он купит самостоятельно даже в 
Швейцарии, не обращаясь за помощью 
к страховщику. А вот оплатить в случае 
необходимости санитарную авиацию не 
так просто. Поэтому гораздо логичнее 
предложить ему полис с высокой фран-
шизой, но при этом существенно увели-
чить страховую сумму.

Мы делаем все, чтобы наши специ-
алисты были настоящими професси-
оналами, т.к. от их работы во многом 
зависит останутся ли люди довольны 
сотрудничеством. Если коммуникация 
на этапе продажи была неправильной, 
мы не сможем провести качественное 
урегулирование убытка. Страхователь 
должен четко понимать, от каких ри-
сков, в каком объеме он застрахован, 
какими должны быть его действия в мо-
мент наступления страхового события. 
Иначе может возникнуть ситуация, ког-
да, например, владельцу рискового по-
лиса страхования жизни придется объ-
яснять почему по истечению страхового 
периода он не получает свою страховую 
сумму. На самом деле ему просто не 
предложили накопительной страховой 
программы, которая ему была необхо-
дима для пенсионного обеспечения. Та-

кой клиент остается недовольным, даже 
если формально компания выполнила 
свои обязательства по договору.

PZU уже несколько лет работает над 
тем, чтобы максимально упростить, а 
также ускорить процесс урегулирования 
страховых событий. За это время сдела-
но достаточно много и в сфере ИТ, и в 
отношении бизнес-процессов, но сейчас 
мы упираемся в процедуры, прописан-
ные в украинских законах. Мокрые пе-
чати, письменные заявления об убытке, 
личные подписи – все это давно уста-
рело, и уже не обеспечивает фактиче-
ской защиты страхователя, а лишь спо-
собствует бюрократии на многих этапах 
урегулирования. Хотелось бы, чтобы 
страховые компании могли больше до-
верять своим клиентам. Сканированные 
копии документов, высланные по элек-
тронной почте, электронное сообщение 
об убытке, электронная подпись — все 
это значительно упростит и ускорит 
процесс выплаты пострадавшим. У меня 
есть надежда на то, что мы придем к 
этому в скором времени. 

Изменения коснутся не только про-
цесса урегулирования. Нам предстоит 
также провести большую работу, чтобы 
объяснить как работает страховая за-
щита с более сложными рисками, таки-
ми, как например, общая гражданская 
ответственность или рисками при про-
ведении строительно-ремонтных работ. 
Спроса на такие продукты сейчас поч-
ти нет, но со временем он появится. Со 
временем в Украине мы придем к тому, 
что страховать свою ответственность 
будет выгодно и нужно. Вы думаете по-
чему в европейских странах так хорошо 
убирают снег во время снегопадов? По-
чему нет свисающих над головами про-
хожих сосулек или кирпичей полураз-
валившегося балкона? Не потому, что 
там все такие правильные. Конечно, у 
них есть страхование ответственности, 
но это не главное. Дело в том, что там 
работает система, позволяющая обыч-
ному гражданину выставить претензию 
к ответственной структуре и получить 
по ней приличную сумму компенсации 
за полученный ущерб. Несколько круп-
ных выплат штрафов и сумма компен-
сации моментально перекрывает стои-
мость ремонта поврежденного участка 
дороги, который стал причиной ДТП. 
Исключительно экономический стимул 
уже со временем выработал привычку 
выполнять свои обязанности, ну и стра-
ховать свою ответственность. Но самое 
главное — есть порядок на улицах и во 
дворах, что важнее, чем растущий ры-
нок страхования.

Збигнев ШОЛЫГА, 
генеральный директор  
СК «PZU Украина страхование жизни»



Людина завжди цінувала свій час. Недарма кажуть: «Час – 
це гроші». Особливо актуально ця приказка звучить сьо-
годні, коли новітні технології  пропонують споживачеві не 
витрачати час на дрібниці, пов’язані з купівлею товарів, 
оплатою рахунків, моніторингом своїх фінансових справ. 
Взяв ноутбук, натиснув кнопку і вже наступної миті тобі 
стає доступним увесь світ: обирай, консультуйся, сплачуй 
та отримуй.
Наша Компанія  іде в ногу з часом та пропонує своїм Клієн-
там всі можливі та доступні варіанти оплати страхових послуг, 
адже нашою ціллю є задоволення потреб кожного нашого 
Клієнта:
DDЯкщо ви полюбляєте мати паперове підтвердження 
оплати договору страхування з печаткою та підписом, 
роздрукуйте квитанцію та здійсніть оплату у будь-яко-
му відділенні АТ «ОТП Банк» (квитанція на оплату, PDF 
(242 кБ)) або АТ «Райффайзен Банк Аваль» без комісії 
(квитанція на оплату, PDF (246 кБ)).
DDБільшість офісів PZU обладнані терміналами самообслуго-
вування EasyPay. Завітайте до нас та сплатіть за страховку 
готівкою. Але зауважте, що послуги терміналів передбача-
ють сплату комісії.
DDНещодавно у наших Клієнтів з’явилася можливість здій-
снювати оплату своїх договорів пластиковою карткою 
будь-якого банку безпосередньо на сайті Компанії. За-
ходьте на сторінку Сплачуйте без турбот з PZU LIFE 

та за лічені хвилини оплачуйте без комісії банку в розділі 
Оплата онлайн.

Ми постійно дбаємо про забезпечення зручних умов оплати 
договорів страхування для наших Клієнтів та пропонуємо різ-
номанітні варіанти оплати страхування на будь-який смак.

Що таке додатковий інвестиційний дохід, 
як він формується і розподіляється?

Ви запитуєте – 
ми відповідаємо

Які є можливості оплати договорів 
страхування життя?

?

?

Для виконання своїх зобов’язань за накопичувальними до-
говорами добровільного страхування життя Страхова компа-
нія частину отриманої страхової премії за Договорами спрямо-
вує на формування страхових резервів.

Страхові резерви формуються за кожним Договором в роз-
різі програм страхування. Чим довше діє договір страхування, 
тим більша частина страхової премії направляється в резерв.

Кошти страхових резервів Компанія інвестує шляхом роз-
міщення їх на депозитних рахунках у банках, через купівлю 
державних облігацій, акцій, нерухомості відповідно до вимог 
законодавства та отримує інвестиційний дохід (ІД).

Відношення отриманого ІД до розміру страхових резер-
вів протягом кожного календарного року називається при-
бутковістю резервів і щороку повідомляється Клієнтам. ІД в 
розрізі календарного року і валюти договору можна також 
подивитися на офіційному сайті Компанії в розділі «Фінан-

сові показники». Наша Компанія 
протягом багатьох років демонструє 
стабільно високий рівень інвести-
ційного доходу.

Відповідно до Закону України 
«Про страхування» щороку отри-
маний ІД розподіляється наступним 
чином:

4% – це дохід, який вже був вра-
хований при розрахунку тарифів за 

договором страхування, так званий гарантований інвестиційний 
дохід (ГІД), його величина завжди вказана в Договорі;

15% від загальної суми доходу становлять витрати Компа-
нії на його отримання;

Якщо із загальної суми ІД за договором страхування від-
няти згадані вище 4% і 15%, то решта ІД являє додатковий 
інвестиційний дохід (ДІД), який належить Клієнту.

На суму ДІД Страховик збільшує свої зобов’язання за 
програмами основного страхування Договору, тобто у разі 
настання страхового випадку за основною програмою стра-
хування Компанія крім обумовленої Договором гарантованої 
страхової суми сплачує Вигодонабувачу також ДІД, що нако-
пичився за весь період дії Договору.

Щороку зароблений ДІД включається в страхові резерви, 
сформовані Компанією за Договором, збільшуючи їх. Таким 
чином, ДІД попередніх років бере участь в інвестуванні ко-
штів страхових резервів в поточному році.

Накопичувальне страхування життя – це довгостроковий 
фінансовий інструмент. Чим довше діє Договір, тим більший 
розмір ДІД, який по ньому сформований і тим вища ефектив-
ність інвестиції.

Слід зазначити, що сума страхових резервів за Договором 
з кожним роком зростає, а отже зростає і сума коштів, які 
спрямовуються Компанією в інвестиційні інструменти. Це при-
зводить до того, що з кожним роком, як правило, зростає аб-
солютна величина ДІД.

http://pzu.com.ua/admin/upload/file/quick/plat_zhne_doruchennya_otp_(1).pdf
http://www.pzu.com.ua/admin/upload/file/quick/plat_zhne_doruchennya_rayffazen_bank_aval.pdf
http://www.pzu.com.ua/useful/varianty_oplaty/oplata_dogovoriv_PZU_Life.html
https://pay.pzu.com.ua/life.html#
http://www.pzu.com.ua/about/finance/invest.html
http://www.pzu.com.ua/about/finance/invest.html
http://www.pzu.com.ua/useful/varianty_oplaty/oplata_dogovoriv_PZU_Life.html
http://www.pzu.com.ua/useful/dovidnyklife.html#


PZU виплачує

Ця рубрика присвячена прикладам виплат, які ми здійснюємо нашим Клієнтам за умовами їх договорів 
страхування життя. Це історії звичайних людей, спочатку сумні, оскільки пов’язані з неприємними жит-
тєвими ситуаціями. Та завдяки убезпеченню свого майбутнього за допомогою страхування життя, всі ці 
історії мають щасливе закінчення для наших Клієнтів.

Від редакції
Починаючи роботу над електронним виданням «PZU News», ми мали на меті розповісти вам про нашу робо-
ту, ділитися з вами новинами, давати корисні поради. Та як відомо, учасників діалогу завжди двоє, тому ми 
пропонуємо вам брати участь у нашій розмові. Ви можете надсилати свої коментарі, пропозиції, зауваження, 
або просто «Привіт!» на цю електронну адресу pzunews@pzu.com.ua. А відповідати ми будемо на шпальтах 
наступного номеру «PZU News».

З повагою,
Колектив Страхової Групи PZU в Україні

Страхування в дії. У разі проблем зі здоров′ям можна отримати чи-
малу страхову виплату, якщо у Вас… не один, а 2 договори страху-
вання життя. Саме такий випадок стався з одним із наших Клієнтів, 
який, на жаль, отримав травму головного мозку. Протягом тижня ми 
виплатили чоловікові по двом договорам 14 000 гривень. Сказав, 
що купить потрібні для реабілітації ліки. Сподіваємось, він швидко 
одужає та повернеться до нормального життя. Адже саме для цього 
працює компанія.

Нетривіальний страховий випадок трапився з нашою Клієнткою на 
Київщині. Жінка випасала худобу, коли корова наступила їй на ногу 
й ушкодила мізинець. Ми сплатили постраждалій за полісом страху-
вання життя 8 000 грн. 

Хлопець з невеликого містечка приїхав працювати у Київ, де винайняв 
квартиру. Одного дня у його помешканні зайнялась проводка. Пожежа 
миттю охопила житло. Шлях до виходу було відрізано, тож бідоласі 
нічого не лишалось, як вистрибнути з балкону …6 (!) поверху. Парубок 
в прямому сенсі народився у сорочці – залишився живим, проте дістав 
численні травми – втратив працездатність й отримав інвалідність. Наша 
Компанія повністю оплатила надання професійної медичної допомоги, 
що врятувало йому життя. Також ми виплатили 80% страхової суми 
за інвалідністю й звільнили його від подальших страхових внесків за 
договором страхування життя, поки він не працює. З хлопцем вже все 
гаразд. Він може рухатися й навіть самотужки прогулюється на вулиці.
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