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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ: 
НАДІЙНО, СТАБІЛЬНО, ПРИБУТКОВО! 

 
СК «Княжа Лайф VIG» підвела підсумки роботи у 2017 

році. Не дивлячись на доволі складну економічну ситуацію в 
Україні, ми продовжуємо активно розвиватись, демонструю-
чи зразкову стабільність, надійність та прибутковість. Цьому 
сприяє: 

розширення мережі власних партнерів з продажу про-
грамм страхування життя; 
значний розмір прибутку (0,467 млн. грн. у 2017); 
позитивна динаміка розміру активів та власного капіталу 
Компанії ;  
потужна зовнішня підтримка з боку головного акціонера 
Vienna Insurance Group, яка є однією з компаній-лідерів 

на ринку страхування в Європі. 
Успішна робота у 2017 році та заходи щодо розвитку пер-
спективних каналів продажу забезпечують міцне підгрунтя 
для продовження сталого зростання СК «Княжа Лайф 
VIG» у 2018 році.  

ГОЛОВНІ ФАКТИ ЗА 2017 РІК: 
 

 
381,110 МЛН. ГРН.  -  АКТИВИ НА 01.01.2018 
 
 
165,138 МЛН. ГРН. - ВИСОКОЛІКВІДНІ АК-
ТИВИ (ГРОШОВІ КОШТИ) НА 01.01.2018 
 
 
1,196 МЛН. ГРН. - ПРИБУТОК (ДО ОПОДАТ-
КУВАННЯ ЗА  2017) 
 
 
8,738 МЛН. ГРН. - СТРАХОВІ ВИПЛАТИ У  
2017 (+36,17% ПОРІВНЯНО З 2016)  
 
 
0,97% - РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІ-
ТАЛУ В  2017 
 



 ЕКСКЛЮЗИВ  
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Наше бачення 
 
Ми прагнемо бути найкращим вибором для наших клієнтів. Наші акціонери бачать нас як стабільного та надій-

ного партнера. Це дозволяє нам зміцнювати нашу позицію як провідної страхової групи в Австрії, Центральній та 
Східній Європі. 

 
* Ми обираємо довгострокову, клієнтоорієнтовану бізнес-стратегію на наших ринках. 
* Ми інвестуємо на довгострокову перспективу і робимо вагомий внесок у подальший розвиток страхових ринків, на яких 

ми працюємо. 
* Ми пропонуємо нашим клієнтам спокій і надійність. 
 
  Наша місія 
 
Ми виступаємо за стабільність і компетентність у сфері захисту ризиків. Ми використовуємо наш досвід, знання 

та різноманітність, щоб бути ближчими до наших клієнтів. Ми розглядаємо це як нашу відповідальність щодо захи-
сту цінностей, які важливі для наших клієнтів. 

 
* Ми допомагаємо нашим клієнтам забезпечити фінансову стабільність та захищаємо їх від визначених ризиків. 
* Ми розглядаємо різноманіття як одну з наших сильних сторін, і ми ділимось досвідом та знаннями в рамках Групи. 
* Ми досягаємо лідерства завдяки нашій ефективній корпоративній культурі  
* Ми зосереджені на вимогах місцевих клієнтів та унікальних регіональних характеристиках. 
* Ми покладаємось на місцевий менеджмент, щоб ефективно використовувати ринкові можливості. 
* Ми ретельно та стабільно керуємо ризиками та ресурсами. 
* Ми дотримуємося наших обіцянок на благо наших клієнтів, акціонерів та суспільства. 

 
Наші цінності 
 
* Різноманітність: завдяки нашій присутності в 25 країнах, головним чином у Центральній та Східній Європі, ми глибоко 

розуміємо місцеві особливості. Розповсюдження знань, ідей та досвіду в межах Групи є частиною наших повсякденних опе-
рацій. Різноманітність є одним з наших факторів успіху та основних цінностей. У певному сенсі це є частиною ДНК VIG. 
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* Орієнтація на клієнта: ми маємо міцні зв’язки як на міжнародному, так і на місцевому рівні. Завдяки нашим місцевим 
працівникам ми більше знайомі з типовими потребами клієнтів у різних країнах та ринках. Це дозволяє нам запропонувати 
індивідуальні рішення та максимізувати рівень задоволеності клієнтів на всіх наших ринках. 

* Відповідальність: Ми спираємось на  майже 200-річний досвід, щоб максимально ефективно захистити своїх клієнтів. 
Почуття відповідальності та поваги завжди є основним у наших відносинах з клієнтами, діловими партнерами, акціонерами 
та суспільством в цілому. 

 
Наші обов’язки  
 
Ми пропонуємо безпеку та захист. Як міжнародна група, що об’єднує близько 50 компаній у 25 країнах та нараховує бли-

зько 25 000 співробітників, ми виступаємо за стабільність та професіоналізм у сфері захисту ризиків. Оскільки ми прагнемо 
«захищати те, що важливо», ми зобов'язані ставитися до цінностей, близьких нашим клієнтам, з обережністю та повагою.  

Ми надаємо можливість клієнтам жити безпечнішим і кращим життям:  
 

Захищаємо те, що дійсно важливо! 

VIENNA INSURANCE GROUP У 2017 РОЦІ:  
ЕВОЛЮЦІЙНЕ ЗРОСТАННЯ! 

Квітень 2017, Румунія: Vienna Insur-
ance Group успішно закрила угоду щодо 
придбання страхової компанії АХА, що 
дозволить підсилити лідерські позиції 
VIG на  румунському ринку страхуван-
ня. 

Червень 2017, Польща: стартував 
інноваційний глобальний проект з дигі-
талізації Genesis,  який в перспективі має 
охопити всі компанії Групи в Централь-
ній та Східній Європі.  

Серпень 2017:  
* Австрія: Standard & Poor's підтвердила 
рейтинг «А+» VIG зі стабільним про-
гнозом, що передбачає очікування по-
дальшого зростання доходів та 

укріплення капіталізації та забезпечує 
Групі позицію найкращої компанії Ав-
стрійського торгового індексу. 
* Сербія: VIG успішно завершила злит-
тя компаній у Сербії. Wiener Städtische 
Osiguranje (Сербія) об’єдналася з двома 
сербськими компаніями AXA, угода з 
придбання яких була закрита у грудні 
2016 року. 

Жовтень 2017:  
* Чехія: Перестрахувальник VIG Re 
(Прага, Чехія), що є дочірньою компані-
єю VIG, в рамках стратегії розширення 
європейської присутності відкрив свій 
перший офіс у Франкфурті наприкінці 
вересня 2017 року.  

* Словаччина: VIG планує об’єднання 
словацьких компаній Групи: банкостра-
ховика Poisťovňa Slovenskej sporiteľne 
(PSLSP) та Kooperativa poisťovňa з 1 
квітня 2018 року, за умови схвалення 
місцевими органами влади.  
* Боснія і Герцеговина: VIG  розши-
рює присутність у Боснії і Герцеговині 
шляхом повного придбання дочірньої 
компанії Merkur Osiguranje d.d.,  підпи-
савши відповідну угоду 30 жовтня 2017 
року. 

Листопад 2017, Австрія: VIG планує 
створити найбільшу компанію зі страху-
вання життя в Австрії, об’єднавши авст-
рійські страхові компанії Wiener Städ-
tische та Sparkassen Versicherung (s Versi-
cherung) у 2018 році за умови схвалення 
Правліннями компаній Групи та місце-
вими органами влади. 

 Грудень 2017:  
* Австрія: VIG вперше отримала золо-
ту медаль як провідна страхова компанія 
в Австрії та ЦСЄ в рамках дослідження 
BEST RECRUITERS 2017 (Найкращі 
рекрутери).         
* Хорватія: VIG планує об’єднання 
хорватських компанії Групи: банкостра-
ховика Erste osiguranje та Wiener osig-
uranje  наприкінці квітня 2018 року за 
умови схвалення місцевими органами 
влади.        
* Чехія: VIG планує об'єднати чеську 
дочірню компанію Pojišťovna České 
spořitelny (PČS) з компанією Group 
Kooperativa pojišťovna з 1 січня 2019 
року за умови схвалення органами 
місцевої влади. 
* країни Балтії: для зміцнення лідерст-
ва на ринку країн Балтії VIG погодилася 
повністю придбати Seesam Insurance AS, 
підписавши угоду 18 грудня 2017 року. 
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ТЕМА НОМЕРА:  СТРАХУВАННЯ – ЖІНОЧА ПРОФЕСІЯ?  
 

- Пані Олено, як давно Ви 
працюєте у сфері страхування? 

- У 2004 я обрала напрямок консуль-
тування зі страхування життя як про-
фесію, як покликання. За перші роки 
познайомилася з великою кількістю 
людей і багато хто з них надзвичайно 
сильно вплинули на мій особистий про-
фесіоналізм. 

- Чи важко жінці працювати у 
сфері продажів страхових продуктів? 

- У фахівця немає можливості зупи-
нитися: змінюється ринок, програми 
стають більш клієнтоорієнтованими,  
відбуваються зміни в законодавстві та 
правилах страхування компаній. 

Зростає необхідність в покритті до-
даткових ризиків. Якщо раніше страхо-
вий продукт підбирався, виходячи з на-
явної у клієнта суми грошей, то остан-
німи роками – виходячи з потреб, 
страхів або побажань клієнта підби-
рається набір індивідуальних страхових 
рішень і за це він готовий заплатити. 

- Кому легше продати страховий 
продукт: чоловікові або жінці? 

- Консультанту на базі аналізу осо-
бистих продажів і статистики, є сенс 
скласти особистий портрет клієнта. 
Наприклад: мій покупець - це чоловік 32
- 42 років і середня угода на 800 у.о. 

Вигоди очевидні, адже Ви зможете не 
витрачати свій час на людину, якій Ви, 
як продавець, не підходите. 

Або попросити про допомогу колегу, 
у якого збігається портрет. Тут важливо, 
щоб Ваша команда була, як одне ціле, 
готова повністю довіряти та допомагати 
один одному. В такому колективі колеги 
ефективно діляться досвідом, підтриму-
ють, направляють один одного та нади-
хаються самі. 

Самотній продавець страхових про-
дуктів рано чи пізно неодмінно вигорає, 
а в команді тягнеться, зростає, змінюєть-
ся. У ФКК «Наш Капітал» панує саме дух 
здорової спортивної команди, де кожен 
учасник пишається успіхами та досяг-
неннями інших, разом працює над по-
милками. Варто пам’ятати, що слова 
подяки від наших клієнтів в момент 
страхової події – це найкраща винагоро-
да для фінансового консультанта. 

- Будь ласка, розкажіть кумедний 
чи зворушливий випадок, який став-
ся з вами під час роботи. 

Розкажу випадок з життя. Жінка з 
відмінним почуттям гумору за рік до 
закінчення програми дзвонить і каже: 
«Олено, я завжди добре жила, у мене 
були гроші, шуби, курорти і цінні моне-
ти, а сьогодні я думаю - Куди я поділа 

всі ці гроші? Чому у мене залишився 
тільки поліс? Чому ми не зустрілися 
раніше, я б сховала від себе більше». А у 
63 роки, оформивши пенсію у валюті, 
прийшла усміхнена, з новою зачіскою і 
подарунками, похвалитися новим плат-
тям. У мене аж сльози на очах, бо збира-
ла людина не на чорний день, а на світ-
лий, ось Він і настав. Ольго Лазарівно, 
довгих Вам років. 

Отже завдяки страхуванню життя ми 
міняємо долі, ми впливаємо на характер 
і створюємо історію, як окремо взятої 
родини, так і нашої країни. І я вдячна 
Богу за щастя бути причетною до На-
шої Великої Справи – справи життя. 

 Професія фінансового консультанта, який допомагає клієнтам забезпечи-
ти надійний захист, зберегти і примножити кошти, є надзвичайно актуаль-
ною та затребуваною сьогодні. Ми попросили наших партнерів-жінок 
розповісти, які є особливості роботи у сфері страхування, які цікаві випад-
ки мали місце, а також  як навчитися добре розуміти потреби клієнта. Неу-
переджені розповіді з перших уст - у нашому ексклюзивному матеріалі. 

 

Олена Шевчук       
Віце-президент ФКК «Наш капітал» 

- Пані Сільвіє, розкажіть будь лас-
ка, про свій шлях у страхуванні 

- З ідеєю накопичувального 

страхування життя я знайома з 1995 ро-
ку, і з того часу є задоволеним клієнтом. 
Хоча безпосередньо не займаюся прода-

жами, але беру активну участь в ор-
ганізації та забезпеченні «тилу». З 2003 
року працювала організатором навча-
льних семінарів, мотиваційних поїздок 
для фінансових консультантів, а з 2009 
року є адміністративним директором 
компанії з реалізації фінансових проду-
ктів. 

- Чи правда, що продавець страхо-
вого продукту на 50% психолог? 

- Напевно, не погоджуся з цим показ-
ником 50%. Я вважаю, і такої думки 
дотримується  багато колег, що фінан-
совий консультант на 99,9% психолог. 
Адже ми фактично «продаємо» не па-
раметри і показники, а почуття, відчут-
тя, емоції. А виявити потребу клієнта 
можливо тільки вивчивши і зрозумів-

ши його (клієнта), обираючи відповід-
ний момент для укладення контракту. 

- Розкажіть про Вашу команду. За 
якими принципами Ви обирайте собі 
партнерів/консультантів?  

- Наша команда - це люди, яких об'єд-
нує любов до бізнесу, бажання щось 
змінити в своєму житті, віра у прекрасне 
майбутнє. Ми одна велика сім'я, яка ра-
зом переживає і добрі, і складні життєві 
моменти, підтримуючи і допомагаючи 
один одному. 

Принципи вибору консультанта дуже 
прості: бажання розвиватися, розуміння 
цінності продукту, що пропонується; 
позитивне мислення; наявність якостей 
командного гравця, а також цілеспрямо-
ваність, інтелігентність, конструктивне 
мислення. Також при виборі задаємо 
собі два питання:  

1. Я б у нього щось купив? 

 

Сільвія Бердар 
Директор «Біг Брокер» 
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- Пані Тетяно, як давно Ви 
працюєте у сфері страхування? 

- У сферу страхування життя я прий-
шла випадково, почавши тут працюва-
ти, після того, як «перестала працюва-
ти», а простіше - вийшла на пенсію. 
Саме тоді я зрозуміла, що прожити на 
таку українську пенсію - неможливо! 
Треба щось робити, що б забезпечити 
своє майбутнє. 

- Чи важко жінці працювати у 
сфері продажів страхових продуктів? 

- Моя перша програма страхування 
життя була придбана 1 жовтня 2005 року 
і наближається до завершення. Після 
відвідування свого першого семінару зі 
страхування життя я зрозуміла необхід-
ність наявності страхових програм у 
кожної людини. Саме тоді почалося 
освоєння цієї цікавої професії - фінансо-
вий консультант. І, треба визнати, опа-
нування це часом давалося важко, в тре-
нінгах, на семінарах, а головне - в спіл-
куванні з клієнтами. Саме вони були 
найкращими вчителями.  

- Що для Вас є найціннішим у цій 

роботі?  
-Подолання труднощів, набуття знань 

і навичок дають можливість сьогодні 
відчувати впевненість і професіоналізм 
як в роботі з клієнтами, так і при спілку-
ванні зі співробітниками. Я перебуваю в 
постійному пошуку нових можливостей 
для професійного зростання, як особис-
того, так і командного. Сьогодні в мене 
велика, успішна і продуктивна структура 
в різних містах України. 

- Будь ласка, розкажіть кумедний 
чи зворушливий випадок, який став-
ся з вами під час роботи. 

- Кілька років тому я проводила бесіду 
у моїх знайомих — молодого подружжя  
з двома дітками, які тоді, на жаль, не 
погодилися захистити своє життя. І, 
уявіть, через деякий час я випадково 
дізналася про нещастя, що їх спіткало. 
Мої знайомі придбали нову машину, і 
не маючи достатніх навичок водіння,  
потрапили в аварію. Я, звісно, їм зателе-
фонувала, та після слів подяки за спів-
чуття почула чи не найважливіші і най-
дорожчі для кожного консультанта сло-

ва: «Приходь. Ти нам потрібна ....». Адже 
батьки обидва з дитбудинку! І, в разі 
втрати батьків, діти також пішли б у 
дітбудинок. 

У цій родині тепер є чотири програ-
ми. А я і надалі займаюся тим, що люб-
лю, даруючи клієнтам спокій, благопо-
луччя і впевненість у завтрашньому дні.         

 

Тетяна Крицька       
Директор 7 рівня «Арктур Фінанс» 

- Пані Віро, що для Вас страхуван-
ня життя? 

- Перший семінар із страхування жит-
тя я відвідала 17 лютого 2007 року. І з 
того часу зрозуміла: страхування - це 
справа мого життя. Ось вже 11 років 
працюю з накопичувальними та ризи-
ковими програмами страхування. Я обо-
жнюю свою роботу, хоч вона і надзви-
чайно складна. Та улюблена справа не 
може бути тягарем.  

- Що чи хто більше всього допома-
гає Вам у роботі? 

- Моя мета - зробити кожного україн-

ця багатшим, і саме вона допомагає мені 
в роботі. Це і мої колеги-консультанти. 
Адже, кожному потрібна порада чи про-
сто добре слово. Я, як керівник, добре 
розумію кожного і завжди готова допо-
могти. Напевно, це і допомагає мені 
самій щодня робити те, що приносить 
не тільки користь іншим, а й особисте 
задоволення. Адже ти розумієш, що 
потрібен людям. А хіба не в цьому сенс 
життя особистості?  

- Який важливий фактор допоміг 
Вам обрати саме цю роботу? 

- Не можу я мовчати про те, що люди 
мають знати. Не можу бути байдужою, 
спостерігаючи, як молоді люди витрача-
ють все, що заробляють, сьогодні. Я 
маю їм розказати про програми страху-
вання життя. Адже вони мають право, 
так, як і я, жити достойно не тільки сьо-
годні, а й через багато років. 

- Якими досягненнями в роботі Ви 
пишаєтеся? 

- Не люблю вихвалятися своїми дося-
гненнями. Та якщо говорити про те, 
чим я пишаюся, то зізнаюся, що це ре-
комендації від моїх клієнтів. Це, напев-

но, найкращий показник. Я вже давно 
не маю необхідності шукати клієнтів. Бо 
вони самі мене знаходять. Їм друзі та 
знайомі рекомендують мене, як спеціалі-
ста. І цим я дійсно пишаюся! 

- Будь ласка, розкажіть кумедний 
чи зворушливий випадок, який став-
ся з вами під час роботи. 

- Кумедним випадком можна вважати, 
напевно, мою першу бесіду. В мене тре-
мтіли і руки, і ноги, паморочилося в 
голові від хвилювання. Та, зрештою, я 
змогла розказати клієнту все, що знала. 
Клієнтка мене дуже уважно слухала, не 
перебивала. А в кінці розмови так, дуже 
сором’язливо сказала, що вона місяць 
тому взяла три поліси у свою сім’ю. Але, 
я, напевно, була настільки переконли-
вою, що вона перепитала, чи правильну 
компанію вона обрала і т. ін. До речі, ця 
клієнтка, все ж, стала моєю клієнткою. 
Бо в неї якраз нещодавно закінчився 10-
річний договір і вона, пам’ятаючи, як я її 
консультувала багато років тому, зверну-
лася до мене з проханням допомогти їй 
укласти новий договір. 

 

2. Хотів би я, щоб він став моїм керів-
ником? 

- Розкажіть, будь ласка,  кумедний 
чи зворушливий випадок, який став-
ся з Вами під час роботи. 

- Історій протягом довгих років було, 
звичайно, дуже багато і веселих, і звору-
шливих. Але хотілося б поділитися одні-

єю веселою історією, яка демонструє 
професіоналізм наших консультантів, 
навіть у найнесподіваніших ситуаціях. 

На одному з базових семінарів колеги 
вирішили пожартувати над лектором, 
замінивши стакан з водою на більш міц-
ний напій. Був спекотний літній день, і, 
під час лекції, лектор, випивши залпом 

стакан «води», звичайно, змінився в об-
личчі, але, не втрачаючи зосередженос-
ті, посміхнувся, і сказав: «Сьогодні особ-
ливо смачна вода, повторіть, будь ласка»! 
Потім продовжив і успішно закінчив 
лекцію. 

 

Віра Ісаєва  
Директор КФК «Free Life» 
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2017 РІК—ЧАС АКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА! 

2017 рік виявилися надзвичайно плід-
ним для розширення географії продажів 
страхових продуктів СК «Княжа Лайф 
VIG». Коло наших партнерів з продажу 
поповнилося страховим брокером  
«Мегалайф-М» (м. Одеса), компаніями 
«Free Life» (м. Дніпро), «Арктур 
Фінанс», «Універсальний страховий бро-
кер», з якими були укладені договори 
про співпрацю. 

Підвищення рівня фінансової грамот-
ності населення і, зокрема, обізнаності 
щодо сучасних страхових продуктів є 
надзвичайно важливим спільним завдан-
ням сьогодні. І в цьому контексті спів-
праця з новими партнерами є черговим 
етапом стратегії інтенсивного розвитку, 
якої СК «Княжа Лайф VIG» неухильно 
дотримується з початку роботи на укра-
їнському ринку страхування життя. А 
якісні та сучасні страхові програми, які 
максимально відповідають потребам 
українського ринку, дозволяють задово-
льнити зростаючі вимоги усіх груп спо-
живачів страхових послуг. 

 

РЕЙТИНГ ЛІДЕРІВ З ПРОДАЖУ  
СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 

ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ.  
 

- Пані Ірино, Як Ви оцінюєте стан 
та перспективи українського ринку 
страхування життя? 

- Український ринок страхування 
життя, попри усі економічні негаразди, 
які спіткають нашу країну, впевнено 
розвивається та має дійсно значний по-
тенціал до зростання.  Судіть самі: якщо 
в Україні поліс страхування життя мають 
лише близько 3-4% населення, то у єв-
ропейських країнах цей показник пере-
вищує 90%. Аналогічна ситуація і щодо 
витрат на страхування. Так, середні що-
річні витрати на страхові продукти на 
душу населення в Україні зараз склада-
ють близько 30 євро, в той час як, на-
приклад, в Австрії ця цифра становить 
близько 2.000 євро. Отже, якщо для єв-

ропейця наявність полісу страхування 
життя – це норма, то для українця – ско-
ріше, виняток. І причини такої ситуації 
не лише суто економічні, а, переважно, 
психологічні та криються у недовірі до 
фінансових інститутів і системи страху-
вання в цілому, низькому рівні обізнано-
сті щодо можливостей, які надає сучасне 
страхування життя. 

- Якими досягненнями в роботі Ви 
дійсно пишаєтеся?  

- Професійних перемог під час робо-
ти було багато, проте, одним з найбіль-
ших  своїх досягнень я вважаю форму-
вання дійсно згуртованої та об’єднаної 
спільною ідеєю розвитку страхування 
життя команди справжніх професіона-
лів, яку вдалося зібрати у компанії. Адже 
саме завдяки нашим зусиллям компанія 
вже майже 20 років успішно розвиваєть-
ся, демонструючи не лише чудові ре-
зультати, а й зразкову надійність, що є 
чи найголовнішим критерієм для наших 
клієнтів. 

- Чи важливе для Вас постійне вдо-
сконалення як професіонала?  

- Темп сучасного життя надзвичайно 
динамічний, тому питання постійного 
удосконалення є для мене дуже важли-
вим. Ринок страхування життя в Україні 
постійно змінюється, стає все більш 
вибагливим,  вимагаючи все нових і 
нових знать та постійного підвищення 
професіоналізму. Саме тому СК «Княжа 

Лайф VIG» постійно організує та про-
водить як для партнерів, так і для 
клієнтів цикли навчальних та розвиваю-
чих семінарів та вебінарів, розглядаючи 
цю діяльність як одну з пріоритетних. 

- Що для Вас є найціннішим у цій 
роботі?  

- Найцінніше у роботі страховика – 
це можливість захистити клієнта, підста-
вити надійне плече у випадку складних 
життєвих ситуацій. Звісно, всі ми 
сподіваємось на краще, проте не варто 
забувати, що важкі травми, нещасні 
випадки або небезпечні для здоров'я і 
життя ситуації трапляються у повсякден-
ному житті не так вже й рідко. Найкра-
щий варіант захисту в такій ситуації – 
придбання полісу страхування життя. 
Завдяки йому наші клієнти отримують 
найцінніше - впевненість у завтрашнь-
ому дні та надійний захист. 

- Чи допомагають Вам навички  
лідера у повсякденному житті? 

- Як відомо, більшу частину життя 
людина проводить на роботі, тому для 
мене доволі важко провести грань, що 
відділяє роботу від повсякденного життя. 
І у роботі, і у повсякденному житті го-
ловне – не боятися відповідальності та 
бути готовим відповідати за людей, які 
вам довірились: клієнтів, партнерів, 
співробітників, рідних та близьких. Саме 
це, на мою думку, і відрізняє ефективно-
го сучасного лідера. 

 

Ірина Бордюг,  
Перший Заступник Голови Правління 



НОВИНИ VIG 
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КОНФЕРЕНЦІЯ СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» І ФКК «НАШ КАПІТАЛ» 
У М. ЯРЕМЧЕ: ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО! 

 

02-04 лютого 2018 року СК «Княжа 
Лайф VIG» організувала та провела у 
м. Яремче (Івано-Франківська об-
ласть) виїзну конференцію з клю-
човим партнером з продажу – ФКК 
«Наш капітал». 

Потужний представницький склад 

учасників заходу, серед яких: Голова 
Правл іння  СК «Княжа  Лайф 
VIG» Дмитро Грицута,  Перший Заступ-
ник Голови Правління СК «Княжа Лайф 
VIG» Ірина Бордюг, радник Правління 
VIG Жиємовіт Хіршфельд, директор 
департаменту продажів СК «Княжа 
Лайф VIG» Олександр Гриньков, керів-
ництво та провідні фахівці партне-
ра ФКК «Наш капітал» дозволив не ли-
ше надзвичайно продуктивно обговори-

ти підсумки співпраці у 2017 році, а й 
накреслити плани на 2018 рік. 
 З вітальним словом виступив Голова 
Правл іння  СК «Княжа  Лайф 
VIG» Дмитро Грицута, подякувавши 
партнеру за відмінні результати робо-
ти у 2017 році, які дозволили  ФКК 

«Наш капітал» стати лідером з продажу 
страхових продуктів СК «Княжа Лайф 
VIG». Радник Правління VIG Жиємовіт 
Хіршфельд, в свою чергу, акцентував 
увагу на перевагах СК «Княжа Лайф 
VIG» як частини Vienna Insurance Group 
- групи, що об’єднує близько 50 ком-
паній у 25 країнах та є провідним стра-
ховиком Центральної та Східної Євро-
пи.  

Перший Заступник Голови Правлін-

ня СК «Княжа Лайф VIG» Ірина Бор-
дюг ознайомила учасників зустрічі з 
результатами роботи Компанії у 2017 
році, висловивши впевненість в успіш-
ному подальшому розвитку взаємовигід-
ного партнерства. 

Однак не лише плідною роботою 

запам’яталася ця зустріч. Величні 
краєвиди зимових Карпат, екскурсії по 
м. Яремче та у Манявський Скит, дружня 
невимушена атмосфера та приємне 
спілкування – ті складові, які допомогли 
чудово відпочити в колі друзів та одно-
думців, надихаючи на чергові про-
фесійні перемоги та досягнення нових 
висот у страховому бізнесі. 
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АНЕКДОТИ ПРО СТРАХУВАННЯ 

Лікарю, мені потрібні медикаменти 
для моєї застрахованої дружини. У неї 
різкий напад апендициту, потрібна 
термінова операція. 

- Ні, Ви не отримаєте медикаменти по 
страховці. Минулого року Вашій дру-
жині вже вирізали апендицит. А у люди-
ни не може з'явиться другий апендицит. 

- Правильно, лікарю. Але у людини 
може з'явитися друга дружина ... 

*** 
Фахівці зі страхування життя розроби-

ли новий продукт - "Страхування від 
старечого маразму". 

На їхню думку, виплати за цим видом 
страхування будуть дуже малі: якщо 
клієнт згадає, що у нього є поліс, це по-
служить найкращим доказом відсутності 
страхової події. 

*** 
Страховий агент - клієнту: 
- Якщо Вам відірве руку - Ви отри-

маєте 1000 гривень, якщо ногу - 5000 
гривень, а якщо Вас вб'ють, то Ви вза-
галі станете мільйонером ... 

*** 
- От щастить деяким! 
- А що? 
-  Взяти, наприклад, Миколу - вчора 

тільки застрахувався, а сьогодні вже 

цеглина на голову впала... 
*** 

Як застрахувати своє життя, якщо 
мені ціни немає?! 

*** 
Рабінович скаржиться приятелеві: 
- Всі ці професійні стреси мене таки 

доконають. Я страждаю від мігрені, тиск 
зашкалює, сплю жахливо, у мене тільки 
що знайшли виразку. Якщо я не звіль-
нюся, мене, напевно, чекає або інсульт, 
або інфаркт. 

- Що ж тебе утримує на роботі? 
- Так занадто в нашій фірмі вигідні 

умови медичної страховки ... 
*** 

Директор страхової компанії вичитує 
молодого співробітника за те, що він 
застрахував 108-ми річного старого від 
смерті. На що співробітник відповідає:  

- Ось же у «Керівництві по страхуван-
ню» написано, що люди у такому віці 
помирають вкрай рідко! 

*** 
Родина відпочиває на Канарських 

островах: 
- Мамочко, можна мені купатися у 

морі? 
- Ні в якому разі! Дивись які хвилі! 
- Але тато купається! 

- Йому можна - він застрахо-
ваний на 1 000 000 гривень. 

*** 
Громадянин звернувся до страховика 

з вимогою про виплату страховки. У 
поясненні написав, що отримав травми 
в результаті падіння з даху. Страховик 
відмовив у виплаті, пояснивши, що клі-
єнт вводить його в оману, адже він отри-
мав травми не в результаті падіння з 
даху, від чого був застрахований, а в 
результаті удару об землю! 

*** 
Сперечаються священик і страховий 

брокер на тему:  кого з них люди більше 
поважають. 

Священик каже: 
- Коли я приходжу до людей, то мені 

кажуть: «Святий отець»; 
На що брокер відповідає: 
- А коли я приходжу, то мені кажуть: 

«О, боже! Це знову Ви? ... » 
*** 

А стpахова компанія у Вас надійна? 
- Звісно так! Минулого тижня чоловік 

випав з 14-го поверху. Так він долетів 
тільки до тpетього, а його дружина вже 
отримувала стpаховку. 

 

ДИТЯЧИЙ ФОТОКОНКУРС  
«Я ТА МІЙ НАЙКРАЩИЙ ДРУГ!» ЗАВЕРШЕНО! 

Ми раді повідомити, що за резуль-
татами засідання експертного журі, 
переможці фотококнурсу отримали 
наступні заохочувальні призи: 

 

 1 місце – Євген Малхазов -  
СМАРТФОН; 

2 місце - Вікторія Марти-
ненко - ПЛАНШЕТ; 

3 місце  - Cофія Вагляр - 
CТИЛЬНИЙ РЮКЗАК. 

 

Крім основних призів, були визна-
чені власники заохочувальних призів, 
які отримали фірмові бейсболки! Ко-
жному переможцю було вручено дип-
лом переможця! 

СК "Княжа Лайф VIG" вітає пере-
можців і дякує всім за участь у фото-
конкурсі! 


