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«КНЯЖА ЛАЙФ VIG»
СВЯТКУЄ 18-РІЧЧЯ!
1 8 РО К І В - В І К О С О Б Л И В И Й . А Д Ж Е

С А М Е З Н Ь О Г О Л Ю ДИ Н А С Т А Є П О В Н І С Т Ю С А МО С Т І Й Н О Ю , Н Е С Е В І ДП О В І -

ДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇ ДІЇ І ВЧИНКИ.
Д О Р О С Л Е Ж И Т Т Я П Р И Х О Д И Т Ь Н А З МІ Н У П І Д Л І Т К О В О Ї Б Е З Т У РБ О Т Н О С Т І . А
Я К Щ О Д О К О МП А Н І Ї ? Н А Ш І П А Р Т Н Е Р И Т А К О Л Е Г И ДІ Л Я Т Ь С Я С П О Г А Д А М И
Т А П О Б А Ж А Н Н Я МИ Щ О Д О Ц І Є Ї В А Ж ЛИВОЇ ДАТИ.
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ІІНТЕРВ’Ю З
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VIG:
ПІДСУМКИ І
КВАРТАЛУ 2017

ДОРОГІ ДРУЗІ! Я РАДИЙ ВІТАТИ ВСІХ ВАС
ІЗ 18-Ю РІЧНИЦЕЮ СК “КНЯЖА ЛАЙФ VIG”!
Особливістю цьогорічної святкової
дати є те, що не дивлячись на складну
економічну ситуацію в Україні, СК
“Княжа Лайф VIG” продовжує впевнено розвиватися, забезпечуючи традиційно високий рівень надійності, фінансової стійкості, якості та платоспроможності. Результати діяльності за минулий рік
та перший квартал 2017 року — найкраще тому підтвердження.
Лідерство для нас — не самоціль, а, скоріше, фактор, що дозволяє встановлювати високі орієнтири, впроваджуючи
європейські підходи щодо ведення бізнесу та обслуговування клієнтів,
що їх пропонує наш головний акціонер — «Вієнна Іншуранс
Груп» (Австрія). Це стосується як роботи з клієнтами та партнерами, так
і ефективної співпраці з державними контролюючими органами. Регулярні планові перевірки Регулятором, міжнародними, корпоративними
та місцевими аудиторами проходять без зауважень, в черговий раз підтверджуючи бездоганну репутацію компанії.
Після зміни назви компанії з ПрАТ СК «Юпітер Вієнна Іншуранс
Груп» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа
Лайф Вієнна Іншуранс Груп», здійсненої акціонерами з метою прискорення розвитку ринкової синергії VIG в Україні, оптимізації бізнеспроцесів, компанія продовжує динамічно розвиватися, успішно впроваджуючи нові послуги на ринку. В рамках проекту корпоративної соціальної відповідальності спільно з ГО «DCP-Help» на ринок виведено новий
унікальний продукт: страхову програму “Надійна опіка”, яка покликана
забезпечити фінансовий захист дітей з особливими потребами. Також
протягом останнього року активно розвивався проект крос-селінгу із СК
«Княжа», яка також входить до групи VIG. Активно в рамках реалізації
стратегії соцільної корпоративної відповіальності розвивається
співпраця з ГО «DCP-Help».
Ще багато, про що можна розповісти і чим поділитися. Саме для
цього я запрошую всіх нинішніх та майбутніх друзів СК “Княжа Лайф
VIG” спілкуватися частіше! Для цього ми завжди раді бачити вас у нашому офісі, надавати вичерпні відповіді за телефоном, ділитися цінною
інформацією на веб-сайті, в соціальній мережі Facebook, а також приєднуватись до спілкування он-лайн під час наших вебінарів!

З повагою,
Р.М. Васютін, Голова Правління, к.п.н.
ВІХИ
КНЯЖА ЛАЙФ
УСПІШНОЇ
В ОБЛИЧЧЯХ
ІСТОРІЇ
І ЦИФРАХ
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ЕКСКЛЮЗИВ

ВІХИ УСПІШНОЇ ІСТОРІЇ
1824 – Приватна організація взаємного страхування від пожеж, м. Відень.
1839 – Перша компанія зі страхування життя в Австрії “Товариство взаємного страхування Капіталу та Пенсій", м. Відень.
1898 – Міська організація страхування життя та пенсійного страхування ім. Кайзера ФранцаЙосифа, м. Відень.
1919 – Wiener Städtische.
1945 – Відновлення діяльності після Другої Світової війни.
1955 – Головний офіс компанії - Ringturm – один із символів Відня.

1984 – Вперше у світі! Впроваджено методику мережевих gродажів для програм страхування
життя.
1990 – Активна експансія на ринку страхування ЦСЄ.
1999 – Початок активної роботи на українському ринку страхової компанії “Юпітер”.
2004 – Vienna Insurance Group в Україні! Вхід до складу Акціонерів СК “Юпітер”.
2009 – Успішне подолання кризових тенденцій світової економіки, консолідація ресурсів, активізація розвитку.
2016 – Ребрендинг. СК “Юпітер” стала СК «Княжа Лайф VIG».
Сьогодні ПрАТ СК "Княжа Лайф
Вієнна Іншуранс Груп" – це один з
лідерів страхового ринку України,
який вже понад 18 років надає послуги зі страхування життя.
Впроваджуючи найкращі світові
практики та спираючись на понад
190-річний досвід Vienna Insurance
Group - нашого акціонера, лідера
страхового ринку Центральної і Схі-

дної Європи, ми забезпечуємо високу
якість послуг зі страхування життя та
накопичення, реалізовуємо сподівання клієнтів, співробітників та акціонерів компанії шляхом етичного ведення бізнесу та стабільного розвитку.

хування в Україні.
ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» - один з лідерів надійності серед українських
компаній зі страхування життя, який
щорічно підтверджує рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA +, що
вперше був присвоєний Рейтинговим агентством «Standard Rating» 14
лютого 2012 року.

Стратегія розвитку ПрАТ СК
«КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» побудована на основі
найвищих європейських стандартів
щодо обслуговуванні клієнтів та виключно класичних принципах ведення бізнесу.
У нашій діяльності ми керуємося
кодексом професійної етики:
1. Якісне та професійне обслуговування клієнтів, індивідуальний підхід;
2. Розвиток та імплементація оптимальних програм для клієнтів;
3. Активна участь у розвитку стра-
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СК “КНЯЖА LIFE VIG”

ІРИНА БОРДЮГ: «НАДІЙНІСТЬ—НАША
ГОЛОВНА ПЕРЕВАГА»
ПрАТ
СК
"Княжа Лайф
Вієнна Іншуранс
Г ру п "
здійснює діяльність зі страхуІрина Бордюг,
вання життя з
Перший Заступник 1999 року, заГолови Правління
безпечує високу
якість послуг та
реалізовує сподівання акціонерів, клієнтів та партнерів шляхом етичного ведення бізнесу та стабільного розвитку.
Фінансова надійність характеризує
здатність страховика виконувати
прийняті страхові зобов'язання за догов о р а м и
с т р а х у в а н н я
(платоспроможність).
Кількість страхових виплат, як головний показник надійності та стабільності
Компанії, постійно зростає. За 3 місяці
2017 р. страхові виплати збільшились на
119 % (2,3 млн.грн) у порівнянні з 1 кв.
2016 р. (1 млн.грн). Компанія здійснює
виплати по дожиттю за довгостроковими договорами, починаючи з 2010 року.
Загальна сума виплат по даному ризику

рвів, адекватна сумі взятих зобов’язань.
Власний капітал за економічним змістом
є вільними від зобов'язань коштами
Компанії і складає 48,4 млн.грн. на
31.03.2017 р.
Компанія отримала за 1 квартал 2017
р. прибуток у розмірі 663 тис. грн. ( до
оподаткування ), що є важливим показником в умовах нестабільної економічної ситуації. Досягненням Компанії є
постійне отримання прибутку, зберігання тенденції нарощення активів, діяльність в межах запланованих витрат, позитивний рух грошових коштів та отримання запланованих інвестиційних доходів.

за зазначений період складає 9 млн. грн.
За 1 квартал 2017 р. страхові виплати по
дожиттю збільшились на 91 % (1,4
млн.грн.) у порівнянні з 1 кварталом
2016 р. (749 тис.грн). Зростання виплат
за дожиттям свідчить про повне виконання зобов’язань Компанії перед своїми клієнтами. Завдяки цьому кількість
клієнтів постійно зростає. В умовах
жорсткої ринкової конкуренції це важлива складова довіри та успіху Компанії.
Наші клієнти – це люди, які звикли
отримувати найкраще. Кожен клієнт для
нас є частиною сім’ї.
Додатковими чинниками, що впливаКомпанія і в подальшому надаватиме
ють на надійність компанії виступають страховий захист клієнтам, постійно
власний капітал, збалансований страхо- вдосконалюючи та поліпшуючи якість,
вий портфель, величина страхових резе- залишаючись при цьому фінансово
стабільною та надійною.

ОЛЬГА ШИНКАРУК: «ГРОШІ ЛЮБЛЯТЬ
СПОКІЙ І ПОРЯДОК»
Як відомо, гроші люблять тиОльга Шинкарук, шу. Цей принКерівник
цип діяв у всі
фінансового відділу часи, в які існують гроші.
Наш девіз “Ви завжди маєте бути впевнені у збереженні Ваших коштів, чіткості, прозорості та відкритості”. Саме тому
Компанія надає перевагу спокійній та
передбачуваній бізнес стратегії, коли
можливо прогнозувати основні показники діяльності та планувати подальший
розвиток. Не зважаючи на нестабільну
економічну ситуацію в країні та на ринку страхування, Компанія здатна зберігати кошти страхувальників та ефективно
їх інвестувати в не ризикові інструменти.
Основними об’єктами управління активами виступають довгострокові і поточні
фінансові інвестиції, грошові кошти.
Розмір грошових коштів на банківських
та поточних рахунках на 31.03.2017 (269
млн. грн.) зросли на 3% у порівнянні з
31.12.2016р. (261,8 млн.грн). Кошти розміщуються лише у банках інвестиційного

www.kniazha-life.com.ua

рівня з метою дотримання принципу
збалансованості доходності та ризикової
складової кожної інвестиції. На
31.03.2017 р. компанія має у портфелі
ліквідних активів державні цінні папери
на суму 18,8 млн.грн., на 30.06.2017 на
суму 84 млн. грн. і планує продовжувати
інвестувати кошти у ОВДП з метою збільшення доходності активів та дотримання принципів диверсифікованості, ліквідності, прибутковості та мінімізації ризику. Компанія має в структурі активів нерухоме майно на 17,5 млн. грн. яке є довгостроковим активом та ефективним для
довгострокового страхування життя. Загальною позитивною особливістю інвестування коштів у нерухомість є те, що
вони постійно захищені від інфляції. За
останні 10 років активи Компанії зросли
з 33 млн. грн. до 333 млн. грн., що є результатом оптимального поєднання критеріїв “максимальна доходністьмінімальний ризик”.
Управління активами Компанії спрямоване на забезпечення фінансової надійності та можливість здійснювати роз-

рахунки за страховими та іншими зобов’язаннями, отримувати інвестиційний
дохід. Водночас досягається збереження
та збільшення вартості активів. Управління активами здійснюється з дотриманням
законодавчо встановлених нормативів до
їх структури, що пов’язано в першу чергу
з забезпеченням належного рівня платоспроможності.
Ми будуємо свою щоденну діяльність,
виходячи зі стратегічних завдань, до яких
належать: нарощення активів, підтримка
їх оптимальної структури і джерел
фінансування та забезпечення фінансової надійності.
Головною метою ми вбачаємо отримання прибутку від діяльності, а не нарощування розміру страхових премій завдяки ризиковим напрямкам бізнесу. Відсутність бажання отримання швидких
грошей, вміння аналізувати та відмовитися від того, що не дає впевненості в отриманні прибутку є гарантією довготривалого та якісного співробітництва з
клієнтами та постійного вдосконалення
Компанії.
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю
З ФРАНЦЕМ ФУКСОМ, ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ
VIENNA INSURANCE GROUP,
ГОЛОВОЮ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG»

Пане Фукс, як Ви оцінюєте ринок
страхування в Україні?
- Україна є важливим ринком для Vienna Insurance Group, ми віддані країні і
нашим клієнтам. Ми твердо віримо в
потенціал українського ринку.
Які існують відммінності українськ ог о і єв р оп е йс ь к ог о ри н ку
страхування?

- Особливо за часів кризи довіра і
надійність відіграють вирішальне значення для клієнтів. Наша Група має 190річну традицію стабільного і надійного
страхового партнера. І українські клієнти дійсно довіряють фінансовій стійкості компаній, що представляють Vienna Insurance Group в Україні. Чотири
компанії Групи в даний час сумарно
займають 3 місце на страховому ринку з
часткою 4,4%. У 2016 фінансовому році
обсяг премій склав близько 52 млн.
Євро, а прибуток (до оподаткування)
зріс до 2,2 млн. Євро.

Яким Ви бачите розвиток СК
«Княжа Лайф VIG» у довгостроковій
- Страхова щільність - середні перспективі?
щорічні витрати на страхові продукти
на душу населення - зараз складають
- У довгостроковій перспективі доблизько 30 євро, в той час як в Австрії цільно говорити насамперед про зміну
ця цифра становить близько 2.000 євро. ставлення людей до особистого забезпеЦе найкращим чином демонструє дов- чення і страхування життя. Як страхогострокові можливості, які ми бачимо вик, ми повинні змінити менталітет людля українського ринку. Але, звичайно, дей. Це процес, що вимагає часу.
необхідні сприятливі економічні умови і
Я переконаний, що СК «Княжа Лайф
певна політична стабільність.
VIG» гратиме важливу роль в цьому
процесі і надалі буде успішно розвиваОхарактеризуйте, будь ласка, рин- тися на ринку страхування життя в
кову позицію та конкуренті переваги Україні.
компаній, що входяить у страхову
грпу VIG в Україні?
Дякуємо за відповіді!

Довідка:
Франц Фукс
Член Правління VIG, голова Наглядової ради СК «Княжа Лайф VIG»
Народився 1953 року
Cфери відповідальності: управління
ефективністю особистого і автомобільного страхування, управління активами
та ризиками.
Відповідає за країни: Балтія, Молдова,
Польща, Україна
Франц Фукс розпочав свою кар'єру в
страховій галузі як актуарій. До того, як
приєднатися до команди Vienna
Insurance Group, він займав керівні посади в інших міжнародних компаніях як
фахівець у сфері страхування життя та
пенсійних фондів. З 2003 року до початку 2014 року Франц Фукс був головою
правління компанії Compensa Non -Life
та Compensa Life. З 2003 року він є головою правління VIG Polska. 1 жовтня
2009 року Наглядовою радою він був
призначений членом Правління VIG з
терміном повноважень до 30 червня
2018 року.

ЗРОСТАННЯ VIG У І КВАРТАЛІ 2017 РОКУ
За підсумками роботи у
першому кварталі 2017р.
головний акціонер СК
«Княжа Лайф VIG» Vienna Insurance Group
(Австрія) - зафіксував
зростання за всіма ключовими показниками.
Загальна сума отриманих VIG премій склала
2,72 млрд євро, що
відповідає збільшенню
на 0,5% в порівнянні з
першим кварталом 2016
року.
За перші три місяці
роботи в 2017 році при-
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буток VIG (до оподаткування) склав 110
млн. євро (+22,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року), співвідношення витрат до зароблених страхових
премій (combined ratio) дорівнювало
96,9% (-0,9% порівняно з аналогічним
періодом 2016 року), а співвідношення
прийнятного власного капіталу до необхідного власного капіталу (solvency ratio),
згідно директиви ЄС Solvency II, сягнуло
позначки у 206%.
Зростання бізнесу на всіх ключових
ринках, зокрема, в Чехії, Угорщині, Хорватії, Сербії та Україні, за підсумками першого кварталу 2017 року, підтверджує
успішність та правильність обраної довгострокової стратегії VIG.
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ПРИВІТАННІЯ ВІД ПАРТНЕРІВ ТА КОЛЕГ
Жіемовіт Хіршфельд, Голова Правл і н н я
С К
«Юпітер»
(20052007рр.)
Опинившись з волі
випадку в Україні
через стільки років, можу з радістю констатувати, що завдяки основі, вдало закладеній на початку 2000-х років, СК
«Княжа Лайф VIG» (раніше відома як
СК «Юпітер») перетворилась на одного
з флагманів ринку страхування життя.
Цьому в значній мірі посприяли високі
європейські стандарти, що їх впроваджує головний акціонер - група VIG
(Австрія), а також неухильне дотримання платіжної дисципліни та українського
законодавства, вже традиційне для Компанії. СК «Княжа Лайф VIG» протягом
усіх 18 років завжди ставила найвищі
цілі і завдяки ефективній системі менеджменту неодноразово доводила високе
звання одного з лідерів в галузі страхування життя. Переконаний, що зараз
вона має усі необхідні ресурси та можливості, аби успішно розвиватися і надалі.
В день 18-річниці від усього серця
хочу побажати компанії подальших перемог, колективу – натхнення в щоденній праці, реалізації творчих планів,
нових блискучих ідей та реальних можливостей для їхнього втілення! Хай Вам
щастить на нелегкому й почесному професійному шляху розбудови українського ринку страхування життя!

Дмитро Грицута,
Голова правління
СК «Княжа VIG»
Шановні колеги!
Страхова компанія
«Княжа Лайф VIG» це добрий колектив,
команда професіоналів, енергійні та приємні люди, які завжди готові надати підтримку! День народження СК «Княжа Лайф VIG» - це чергова річниця нашої спільної успішної
роботи, наших спільних досягнень та
традицій!
Від імені Страхової компанії «Княжа
VIG» щиро вітаю керівництво і колектив Страхової компанії «Княжа Лайф
VIG» з 18-ю річницею!
Бажаємо не зупинятися на досягнутому та продовжувати завойовувати нові
ринкові висоти. Нехай новий аркуш
Вашого корпоративного життя принесе
усім лише найкращі враження, а черговий рік тече під знаком щастя, любові та
успіху!

Сергій
Коцупатрий, Голова правління СК «Глобус»
Шановні колеги!
Весь колектив СК
«Глобус» вітає вас з
річницею!
18 років – це серйозна дата і велике досягнення в житті будьякої компанії, що, безсумнівно, є показником надійності та ефективного розвитку на страховому ринку України.
Павло Нельга, ГоХочу побажати вашій компанії подалова правління СК льшого росту і стабільності! А всьому
«Українська стра- колективу - міцного здоров'я, сил і реаліхова група»
зації найсміливіших планів!
Шановні колеги! Від
імені Страхової комСільвія
Бердар,
панії «Українська
дирек то р
ТОВ
страхова група» і від
«БІГ Брокер»
себе особисто щиро вітаю керівництво і
Дорогого и надежноколектив Страхової компанії «Княжа
го партнера ЧАО
Лайф VIG» з 18-річчям!
«Страховая КомпаВаше сумлінне ставлення до справи,
ния «Княжа Лайф
компетентність і високий професіоVIG» поздравляем с
налізм створили компанії заслужену
18-летием!
репутацію надійного страхового партнеОт всей души хотим пожелать покора!
рения новых вершин в деле накопительБажаю вам подальшого процвітання,
ного страхования жизни и весомого
фінансової стабільності, надійних партвклада в пенсионную систему страны.
нерів і результативних проектів!
Пусть накопленные знания и опыт помогают лидировать на рынке страхования по всем показателям.

www.kniazha-life.com.ua

Профессиональному руководству и
сплоченному коллективу компании желаем успехов в работе, процветания,
оптимизма, творческих побед и реализации всех планов.
Ярослав
Колос,
генеральный директор Salve Finance
Ukraine
Вітаю з Днем Народження нашого партнера СК «Княжа
Лайф VIG». Бажаю
процвітання, ефективної діяльності,
успіхів на страховому ринку. Впевнений,
що наше партнерство і далі буде направлене на відмінну співпрацю та якісне
обслуговування клієнтів.
ФКК «Наш Капитал» поздравляет СК
«Княжа Лайф VIG» с
18-й годовщиной.
Мы рады, что наше
сотрудничество продолжается чуть больше года, за это время
Вы, уважаемый партнер, показали себя не только как надежный страховщик, но и как замечательный друг.
Искренне желаем компании процветания и увеличения своей доли на рынке страхования в Украине. А Вашему
дружному и сплоченному коллективу
интересных деловых и мотивационных
поездок, принимать с воодушевлением
все вызовы этого замечательного бизнеса, расширения и укрепления партнерской сети.
Сегодня и на долгие годы стоять Вам
на страже спокойствия и обеспечения
граждан нашей страны!

Дмитро
Малик,
керуючий директор ТОВ «ОВБ
Алфінанц Україна»
Шановний колектив
СК «Княжа Лайф
VIG»!
Дозвольте привітати
Вас з нагоди Дня народження компанії!
Бажаємо Вам цілеспрямовано рухатися
до поставлених цілей і досягати їх з легкістю.
Нехай Вас і Ваші кроки супроводжує
успіх разом з надійними партнерами!
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НОВИНКИ
МИХАЙЛО КОЛОДІЙ: «СУЧАСНІ ТЕХКНЯЖА ЛАЙФ ТV НОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДЗВИЧАЙНУ ЗРУЧНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕПобачили світ оновлені мультфільми з накопичувального
ЖІВ»
страхування життя.
В них на життєвих прикладах розглядається, що таке накопичувальне
страхування життя та для чого воно
потрібне. Адже у більшості з нас дуже
часто виникає питання, як найкраще
захистити cебе і свою сім'ю і забезпечити її фінансову стабільність у довгостроковій перспективі.

Сподіваємось, що оновлені мультфільми стануть дієвими інструментами, які допоможуть клієнтам добре
розібратися в особливостях накопичувального страхування життя, а фінансовим консультантам – здійснювати ефективні продажі.

Завдяки
впровадженню новітніх
інформаційних
технологій
та
платіжних
систем
Михайло Колодій,
та існуючі
Керівник ІТ-відділу нові
клієнти СК «Княжа
Лайф VIG» мають можливість зручно
та швидко сплачувати страхові платежі,
не відволікаючись від повсякденних
справ. В наявному арсеналі можливостей оплати страхових платежів у 2017
році з’явились додаткові сервіси, а саме:
платіжна
система
«LiqPay» (www.liqpay.com) та сервіс
п р и й м а н н я
п л а т е ж і в
«Портмоне» (www.portmone.com.ua).
Завдяки повній автоматизації процесу
прийняття страхових платежів через
платіжну систему «LiqPay» клієнти
Компанії мають можливість швидко
оплатити страховий платіж, при цьому
кошти будуть зараховані за договором
страхування протягом декількох хвилин. Клієнт, вказавши номер свого
договору в платіжній системі «LiqPay»,
завдяки сервісам СК «Княжа Лайф
VIG» миттєво отримує точно розраховану суму до сплати з урахуванням валюти договору, наявності переплати
або заборгованості за своїм договором
страхування життя. Скориставшись
се рвіс ом прийма ння пла те жів

«Портмоне», клієнт має змогу отримати
якісну квитанцію, яку можливо використати для подачі зави на податковий
кредит.
Також клієнти СК «Княжа Лайф VIG»
мають можливість скористатися вже
існуючими платіжними сервісами:
- «Приват24» від ПриватБанку, в якому
можлива оплата за договором
страхування життя з урахування наявних переплат/заборгованості та можлив іс т ь п ідк лю че нн я фу н кц ії
«Регулярний платіж», завдяки чому
оплата здійснюється повністю автоматично;
- У виділеннях «Приватбанк» через
касу. Для здійснення оплати достатньо
вказати касиру назву компанії та номер
свого договору. Система в автоматичному режимі вкаже суму до сплати;
- В терміналах самообслуговування
«Приватбанк» 24 години 7 днів на
тиждень можливо оплатити страховий
платіж за своїм договором страхування
життя платіжною картою або готівкою,
платіж буде зараховано за лічені хвилини;
- В касах «Укргазбанк» в класичному
режимі без комісії.
Зазначимо, що онлайн-оплата
здійснюється без комісії, отже, Вам не
доведеться витрачати додаткові кошти!

ЦИКЛ ВЕБІНАРІВ
«МАЙСТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 2017»
Підходить до завершення
вже п’ятий цикл вебінарів. Як
зазначають учасники, прослуховування вебінарів дозволяє
фінансовим консультантам
значно підвищити ефективність роботи з клієнтами, оскільки вони не лише краще орієнтуються в наявних страхових
продуктах СК «Княжа Лайф
VIG», а і завдяки високому
професіоналізму лекторів, покращують навички здійснення
ефективних продаж. Причому
кожен цикл має свої унікальні
особливості.
По закінченню всього курсу
вебінарів кожен консультант
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має унікальну можливість
пройти атестацію. Консультант, який набере понад 90%
правильних відповідей, отримає посвідчення фінансового
консультанта, підтвердивши
свої професійні знання накопичувальних програм страхування СК "Княжа Лайф VIG".
Завдякки сучасним інформаційним технологіям вебінари можна дивитися як на ПК,
так і в більш зручному форматі
на планшеті та смартфоні з
операційною системою iOS та
Android. Для цього необхідно
бути онлайн через WiFi або
3G Інтернет.
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НОВИНИ VIG
ОЛЕКСАНДР ГРИНЬКОВ: «КРОС-СЕЛІНГ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ
КАНАЛ ПРОДАЖІВ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ»
Крос-селінг (або
перехресні продажі) –
стратегічний канал
продажів СК «Княжа
Лайф VIG». Завдяки
йому клієнти мають
Олександр Гриньков,
Директор департаменту можливість отримати
продажів
повний спектр страхових послуг в рамках
однієї страхової групи - Vienna Insurance
Group. І, що особливо важливо, отримати усі гарантії та якість сервісу провідного європейського страховика, якого знають та якому довіряють понад 20 млн.
клієнтів в усіх куточках Європи.
Здійснення ефективних перехресних
продажів набуває актуальності у зв’язку
із змінами на страховому ринку України,
що призводить до суттєвого підвищення
вимог до страховиків, їх стабільної та
надійної роботи.
Тому впровадження спільного проекту
крос-селінгу компаній Vienna Insurance
Group в Україні є важливим напрямом
активізації продажів СК «Княжа Лайф
VIG».
Співпраця в рамках кросс-селінгу двох
сестринських страхових компаній: СК
«Княжа Лайф VIG» та СК «Княжа VIG»
- це великий шанс для обох компаній
збільшити та поглибити продажі, надавши можливість спеціалістам з продажу
ризикових (класичних) продуктів запропонувати своїм клієнтам накопичувальне

страхування життя, а агентам по продажу страхування життя — здійснювати
продажі ризикових продуктів. Таким
чином, в одній точці продажу клієнти
отримають комплексне вирішення своїх
питань та високоякісне обслуговування,
що відповідає найвищим європейським
стандартам.
На фоні останніх подій можливого
прийняття
пенсійної реформи,
страхування життя та створення власного пенсійного накопичення стає все
більш цікавим для пересічного громадянина України. І саме завдяки кроссселінгу різноманітні потреби клієнтів
групи VIG в Україні можуть бути макси-

мально повно задоволені завдяки наявності розгалуженої мережі представництв "СК Княжа VIG" в усіх регіонах.
Для ефективного впровадження кросселінгу надзвичайно важливим є проведення тренінгів та навчань спеціалістів з
продажу. Це дозволяє їм отримати необхідні знання щодо наявних програм
страхування життя, особливостей накопичувальних програм та здійснення необхідних розрахунків.
Отже, ці унікальні можливості
співпраці дозволяють забезпечити посилення ринкових позицій та розширення своєї ніші на страховому ринку
України.

KIDS CAMP 2017 КЛИЧЕ:

3 ДІТЕЙ

СК “ К НЯ Ж А Л А Й Ф V IG ” - ПЕ Р Е М ОЖ Ц І К ОН К У Р С У
«Н А М А Л Ю Й С В ОЮ К А Р Т И НУ М И Р У »

С ПІ В Р ОБ І Т НИ К І В

Незабутні літні канікули у VIG
KIDS CAMP 2017 очікують 3 талановиті дитини співробітників СК
“КНЯЖА ЛАЙФ VIG”. Саме стільки
переможців конкурсу малюнків було
обрано серед всіх учасників віком від
9 до 13 років.
Вже традиційний міжнародний
мистецький проект цьогоріч проводився
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вдев’яте. Тематикою конкурсу в 2017
році організатори обрали тему
«Намалюй свою картину миру».
Вже зовсім скоро дітки проведуть 2
тижні в одному з чотирьох найкращих
літніх таборів Австрії: “City Camp” в
Штреберсдорфі у Відні, “Country Camp”
в м. Ваграйн, “Mountain Camp” у м. БадГойзернi, або ж “Lake Camp” у м. Зеебоден.
Цей незабутній відпочинок дасть змогу юним обдаруванням не лише відпочити, а й з користю провести час: побачити нові міста, познайомитися з однолітками з різних країн, розширити свій
кругозір. Кожен день перебування у таборі насичений цікавою програмою,
тому ніхто не буде сумувати. Цей проект

створений, аби об’єднати дітей з різних
європейських країн та в ігровій формі
навчити їх розуміти один одного. Vienna
Insurance Group повсякчас сприяє обміну культурними цінностями та змалечку
привчає до інтернаціоналізованого світу.
Вітаємо переможців та їх батьків!
Сайт KIDS CAMP:
www.vigkidscamp.com
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УСПІХИ

СК “КНЯЖА ЛАЙФ VIG” ПІДТРИМАЛА СЕМІНАР З
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Повне залучення дітей з особливими
освітніми потребами в усі аспекти
шкільної освіти – невід’ємна ознака
цивілізованого суспільства. СК
«Княжа Лайф VIG», завжди приділяючи належну увагу корпоративній
соціальній відповідальності, виступила партнером спеціалізованого семінару «Інклюзивна освіта: від теорії до

практики», який відбувся 16 травня
2017 року в стінах гостинного Путрівського НВК (с. Путрівка, Васильківський район, Київська обл.).
Разом з СК «Княжа Лайф VIG», партнерами заходу виступили Громадська Організація «DCP-Help» та соціальний проект «Сила Духа».
Учасниками семінару стали фахівці з
інклюзивної освіти та реабілітації, викладачі, учні, діти з особливими потребами
та їх батьки.
Надзвичайний інтерес викликала фотовиставка «Сила духу», присвячена особливим дітям та їх особливим батькам.
Представлені фотороботи відвертою
щирістю почуттів наочно демонструють, що для тепла людського серця немає жодних перешкод.
У своєму виступі на семінарі засновник
Громадської Організації «DCP-Help»

Руслан Васютін зазначив виключну важливість інклюзії дітей з особливими освітніми потребами в навчальний процес,
зупинився на проблемах та особливостях інклюзивної освіти в українських
реаліях та наголосив на необхідності
розробки і застосування конкретних
рішень, які допоможуть кожній дитині
рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті.
Найбільш емоційною частиною виступу
стала презентація соціального мультфільму «Мотузки», дубльованого за підтримки ГО «DCP-Help» та СК «Княжа Лайф
VIG».
Організовані під час семінару інклюзивні
майстер-класи для дітей дозволили на
практиці показати усім присутнім можливості та перспективи інклюзії.

ЮРІЙ КОЛОМІЄЦЬ: «НОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ З
ОСОБЛИВИМ ПОТРЕБАМИ ВЖЕ НА РИНКУ »
Якщо Ви батьки диЮрій
тини з осоКоломієць,
керівник департаменту б л и в и м и
страхування
потребами,
Вас, напевно, не лишає питання: «Що
буде з моєю дитиною, якщо зі
мною щось трапиться?». Будучи соціально відповідальною компанією, СК “Княжа
Лайф VIG” дбає про усі категорії клієнтів, тому вирішила
поповнити свій продуктовий
портфель програмою створення капіталу для дитини з
особливими потребами.
Розширення існуючої лінійки
прог рам с тра ху ва ння СК
“Княжа Лайф VIG” дозволяє
нам відповідати актуальним потребам клієнтів, дбаючи про соціальний захист найбільш вразливої частини суспільства —
дітей з особливим потребами.
Накопичувальна програма
-

-
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страхування “Надійна опіка”
підійде турботливим батькам,
що дбають про майбутнє своїх
дітей та мають на меті забезпечити належний захист своїм
дітям. Програма передбачає
одночасно накопичення певної
суми для майбутнього дитини та
страховий захист для одного з
батьків.

ПАРАМЕТРИ
СТРАХУВАННЯ

ЗАСТРАХО- СТРАХУВ
ВАНИЙ
АЛЬНИК
ДИТИНА

ОДИН З
БАТЬКІВ

0-15 років

18-55 років

Вік
Строк страхування

5-20 років

Валюта страхування

ГРИВНЯ

Мінімальний платіж

2 500 на рік
2 500 на півроку
2 500 щокварталу

Максимальний
платіж

НЕОБМЕЖЕНИЙ

-

-
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