


27 
років 

29 
ліцензій 

НА СТРАХОВОМУ РИНКУ 

УКРАЇНИ З 1994 РОКУ 

З РІЗНИХ ВИДІВ 

СТРАХУВАННЯ

Входить у топ-10 

страхових компаній України 

у категоріях:  

ДМС, Агрострахування,  

Рівень виплат 

(за даними Insurance Top) 

Асоційований член 

моторного (транспортного) 

страхового бюро України 

КОРОТКА ДОВІДКА 



 

Послуги страхування 

та врегулювання 

страхових випадків  

доступні клієнтам 

по всій Україні. 

29 
Регіональних  

дирекцій 

30 
Центрів  

продажу 

439 
Співробітників 

 

 

Колл-центри 

та асістанс 

у Києві, Кривому Розі, 

Вінниці, Запоріжжі  

та Маріуполі 

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА 



«Страхові платежі»,  18 місце 18 

15 

8 

«Страхові виплати», 14 місце 

«Рівень виплат», 8 місце 

ПОЗИЦІЇ НА РИНКУ  
за даними журналу  Insurancе ТОР   

за 12 місяців 2020 року 
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ДМС, 8 місце  8 

20 

15 

КАСКО, 20 місце 

ОСЦПВВНТЗ, 15 місце 

 4 Страхування здоров’я у 

випадку хвороби, 4 місце 



60 325 831 158 142 130 129 791 827 10 197 105 31 915 111 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ (2021) 

КАСКО 

487 443 218 

ВСЬОГО СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

ОСЦПВ Добровiльне 

медичне 

страхування 

(ДМС)  

Страхування 

здоров'я на 

випадок 

хвороби 

Обов'язкове особисте 

страхування 

пасажирів вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi  

Інше 

97 071 214 



Програми 

страхування 

корпоративних 

клієнтів 



Обов’язкове страхування  

цивільно-правової відповідальності   

власників наземних  

транспортних засобів 

ОСЦПВ 

Від пожеж, стихійних явищ, 

витоку води, крадіжки 

та протиправних дій 

третіх осіб 

 

Страхування  

майна 

Індивідуальні програми – 

 конструктори з урахуванням  

потреб Вашого колективу 

Добровільне медичне  

страхування 

- страхування майбутнього урожаю 

- страхування посівів 

- страхування за індексом 

 врожайності 

 

Аграрне страхування 

Комбінація різних ризиків під  

потреби кожного клієнта.  

Досвід роботи з великими 

автопарками 

 

 

Автострахування 

КАСКО 

Перевізників пасажирів та вантажу,  

пожежних дружин, 

перед третіми особами 

 

Страхування 

відповідальності 
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Набагато ширші програми 

страхування 

 
В рази нижчі тарифи 

 
Гнучкий підхід до кожного 

корпоративного договору 

Можливість компромісного 

вирішення нестрахових подій   
(розширення програми в процесі обслуговування через 

підписання додаткових угод та доплати тощо) 

ДМС: корпоративний аспект 



96% пролонгації – 

клієнти залишаються з 

нами на наступний 

період страхування 

135 тисяч 

застрахованих осіб. 

Досвід роботи з 

колективами від 10 до 

30 000 співробітників  

6 500 

медичних закладів - 

партнерів 

Власний мед. асистанс 

24/7 з регіональними 

підрозділами та 

лікарями-

координаторами на 

місцях   

Централізований та 

регіональні колл-

центри 24/7 за 

коротким 

безкоштовним 

номером 890 

Досвід розробки і 

запуску унікальних 

продуктів на ринку 

ДМС 

96%  
6500 135 тис. 

ДМС: НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 



КОЛЛ ЦЕНТР  

Відсоток 

дзвінків 

з відповіддю - 98,6% 

Кількість 

довірених лікарів 

в регіонах - 209  

Середній 

час очікування 

на лінії - 22с  

Cередня кількість 

дзвінків 

на добу - 1100  

Середня кількість 

дзвінків 

на одного координатора 

на добу - 75  

Кількість 

вхідних ліній – 46 



Обслуговування 

відповідно 

до індивідуальних умов 

кожного договору  

Контроль якості та 

своєчасності організації 

послуг  

Оперативна звітність 

та аналітика 

 

АСИСТАНС 



АСИСТАНС 

Посилання на чат-боти: 

www.krayina.com/bots 

http://www.krayina.com/bots


Нові напрямки:  
«ЗАХИСТ БЕЗ КОРДОНІВ» 

(Madanes) 

Лікування в Україні 

та за кордоном 

Сума покриття 

до $ 500 000 

Супровід і координація 

на всіх етапах 

Програма покриває діагностику і лікування онкологічних захворювань.  

Ми надаємо вичерпний перелік послуг, який дозволить вирішити 

не тільки грошові, а й всі організаційні питання. 



Доопераційна консультація 

2 консультації з фахівцями 

відповідної галузі 

Діагностичне обстеження 

за профілем 

захворювання 

Медикаменти, хіміотерапія, 

гормональна терапія, 

променева терапія 

Витрати на операції і 

госпіталізацію або  

перебування за кордоном 

Оплата перельоту 

в місце лікування за кордоном 

і проживання в готелі 

Консультації лікарів, 

послуги анестезіолога 

Основні опції програми 



ЯК ПРАЦЮЄ ЦЯ ПРОГРАМА 

Повідомляєте нас про 

поставлений діагноз, 

який покривається 

програмою 

Надаєте медичну 

документацію та  

результати досліджень,  

які проаналізують  

міжнародні фахівці  

та дадуть  

рекомендації 

Обираєте  

закордонну 

або українську клініку,  

а ми організовуємо 

і оплачуємо поїздку  

та лікування 

 

Повертаєтесь 

додому здоровим 

або продовжуєте 

подальше  

лікування 

1 2 3 4 



Страхові ризики 

Пожежа  
удар блискавки, 

вбух парових котлів, 

газосховищ, газопроводів, 

машин та агрегатів; 

Стихійні явища 
(буря, вихор, ураган, 

смерч, провал ґрунту, 

повінь, оповзень, 

затоплення, злива, град, 

землетрус і т.п.;  

Падіння літальних 

апаратів   
або їхніх уламків;  

Пошкодження 

водою 

Крадіжка  
зі зломом, грабіж 

Навмисні дії 

третіх осіб  

 та інші ризики за узгодженням сторін.  

Будинки  

і споруди. 
Приміщення 

всередині будівель 

Меблі, офісне 

обладнання 

та оргтехніка 

Запаси сировини і 

готової продукції в 

цехах і на складах 

Технологічне обладнання, 

машини та інвентар 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА 



СТРАХУВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Усі підприємства - від дрібних виробників 

до транснаціональних корпорацій - 

несуть відповідальність за шкоду, 

завдану у процесі їх діяльності життю, 

здоров'ю та майну третіх осіб.  

Страхування  

відповідальності 

відповідальність 

суб’єкта 

господарської 

діяльності 

відповідальність 

перевізника / 

експедитора 

відповідальність 

орендаря 



Договори страхування 

відповідальності покривають 

ризики відповідальності 

комерційної, виробничої та 

торговельної діяльності. 

відповідальність 

товаровиробника 

відповідальність 

організатора 

видовищних заходів 



«ДРОНИ» 

Програма добровільного страхування безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА) «ДРОНИ» 

Від повної 

загибелі 

Від 

пошкодження 

Будь-яка раптова та 

непередбачувана подія, 

яка відбулася в період дії 

договору страхування 



Територія дії – 

Україна 

• Сільськогосподарські 

• Вантажні 

• Моніторингові 

• Ретранслятори 

• Розважальні 

• Іншого призначення 

Приймаються апарати, 

строк експлуатації яких 

не перевищує 5 років 

та в технічно справному стані 

Гнучкі умови 

Розбивки платежів 

Дрони за призначенням 



АКТИВНЕ ЗРОСТАННЯ: 
АГРАРНЕ СТРАХУВАННЯ 

Страхування 

майбутнього урожаю 
Страхування 

посівів 

Страхування 

за індексом врожайності 

Форми страхування, що застосовуються на ринку України: 



Повний захист  

транспортного засобу  

від тотальних ризиків  

та викрадення  

незалежно від 

року його випуску  

за єдиним 

тарифом – 1,5%; 

Програма: 

Улюбелене 

авто  

Повний захист авто 

зі знижкою 50% і  

покриттям до 1-го  

страхового випадку 

Програма: 

Автопрофі 

Повний захист  

транспортного засобу  

з додатковими  

сервісами  

від компанії 

Програма: 

Престиж+ 

Автострахування – один з провідних 

видів у портфелі СК «Країна» 

Класичні продукти: КАСКО 

*Автомобілі бізнес-клієнтів страхуються за спеціальними тарифами відповідно до запиту клієнта.  

Цей варіант 

страхування дозволить 

вам заощадити майже 

половину вартості 

класичного договору 

КАСКО в разі 

відсутності  

страхових подій. 

Програма: 

«50/50» 



СТРАХУВАННЯ  
ВАНТАЖІВ 

Страхування вантажу покриває ризики знищення (загибелі), пошкодження 

або втрати вантажу при транспортуванні, враховуючи перевезення, 

проміжне зберігання, перевантаження на маршруті перевезення. 



Відшкодування збитку від повної 

втрати або часткового пошкодження з 

покриттям усіх ризиків. 

 

Відшкодування часткового 

пошкодження вантажу за певним 

переліком ризиків. 

 

Відшкодування збитку лише в разі 

повного знищення або втрати 

вантажу, без відповідальності за 

пошкодження. 
 

Умови страхування 

на Ваш вибір: 

 

 вид транспорту 

 

 маршрут перевезення 

 

 категорія вантажу 

 

 спосіб транспортування 

  

 упаковка 

Вартість страхування вантажу 

залежить від наступних факторів: Умова 1  
 

Умова 2  
 

Умова 3  
 



ON-LINE 
ПРОДАЖІ 

online.krayina.com 
ОСЦПВ КАСКО Український 

турист 

Захист 

на дорозі 
Нещасні 

випадки 

Критичні 

захворювання 



Можливості продажу 

електронних полісів  

для партнерів 

Особисті кабінети продажу 

електронних полісів 

Зведена таблиця  

обліку проданих полісів 

Інтеграція віджетів продажу 

електронних полісів 

на власні сайти 

 

ЯК ОФОРМИТИ ПОЛІС ? 

Розрахуйте вартість 

електронного полісу 
Заповніть форму Підтвердіть пропозицію 

та сплатіть 
Отримайте 

Ваш поліс 

ОФОРМИТИ 

https://krayina.com/service/online-servisi
https://krayina.com/service/online-servisi


www.krayina.com 

 

 

Адреса центрального офісу: 

Україна, 04053, м. Київ 

Кудрявський узвіз, 7, поверх 9-10 

тел./факс: (044) 590-48-00, 590-48-01 

e-mail: krayina@krayina.com 

 

 

телефон інформаційного центру: 

0-800-500-467 (зі стаціонарного) 

890 (з мобільного) 


