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CК «КНЯЖА 
ЛАЙФ VIG»У 1 
ПІВРІЧЧІ 2018  

VIG :   
ПІДСУМКИ І 
ПІВРІЧЧЯ 2018  

КАЗКОВІ  
КАНІКУЛИ З VIG 
KIDS CAMP 2018! 

ОНОВЛЕНА  
СТРАТЕГІЯ VIG  
В УКРАЇНІ 

ГОЛОВНІ ФАКТИ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ: 
 

 
 
 

381,128 МЛН. ГРН.  -  АКТИВИ НА 01.07.2018 

 

105,656 МЛН. ГРН. - ВИСОКОЛІКВІДНІ АКТИ-
ВИ (ГРОШОВІ КОШТИ) НА 01.07.2018 

 

1,991 МЛН. ГРН. - ПРИБУТОК (ДО ОПОДАТКУ-
ВАННЯ ЗА  6 МІС. 2018) 

 

3,243 МЛН. ГРН. - СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ЗА  6 
МІС. 2018  

 

3,17% - РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІ-
ТАЛУ ЗА  6 МІС. 2018 

ПІДСУМКИ І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ: 
ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗБЕРЕЖЕНО! 

 
СК «Княжа Лайф VIG» підвела підсумки роботи у І півріч-

чі 2018 року. Завдяки наполегливій та системній роботі на 
українському страховому ринку нам не лише вдалося зберег-
ти вектор сталого розвитку, а й значно покращити  резуль-
тати. Судіть самі:  

валові премії у 1 півріччі 2018 року зросли на 16,4%, сяг-
нувши значення 31,2 млн. грн.; 
аквізаційні витрати скоротились на 44,3% до 6,7 млн. 
грн. 
активи та власний капітал Компанії продемонстрували 
позитивну динаміку зростання. 

Важливо і те, що діяльність Компанії є прибутковою, при-
чому величина його за підсумками 1 півріччя 2018р. склала 
1,6 млн. грн. 

ФОТОКОНКУРС  
«БАРВИ ЛІТА» 
ТРИВАЄ! 

Читати на сторінці 4 



 
ЕКСКЛЮЗИВ 
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VIG: ПІДСУМКИ І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ  

В серпні 2018 року близько 500 дітей 
працівників VIG з 23 країн Центральної 
та Східної Європи, в тому числі діти 
співробітників  СК «Княжа Лайф VIG»,  
провели два тижні казкового відпочинку 
в Австрії у дитячому таборі VIG, який 
завдяки підтримці головного акціонера 
VIG - Wiener Städtische Versicherungsver-
ein, відбувся вже удев’яте поспіль. 

За традицією, окрім походів по горах 
і льодовиках, подорожей до озера Ной-
зідлер, дослідження соляних та сталакти-
тових печер, оглядів визначних пам'яток 
у Відні, Зальцбурзі та Клагенфурті, а 
також спортивних і розважальних захо-
дів, учасники знову відвідали будинки 
для людей похилого віку, де разом з 
кураторами представили народні танці 
та пісні, а також артистичні і акробатич-
ні виступи.  

«Почуття солідарності, суспільного 
визнання і взаєморозуміння є невід'єм-
ною частиною повсякденної роботи в 
нашій Групі. Це ті цінності, які ми праг-
немо прививати дітям за допомогою 
розваг і приємних заходів», – зазначив 
пан Гюнтер Гейер, голова Правління 
Wiener Städtische Versicherungsverein, 

головного акціонера VIG, який є ініціа-
тором та куратором VIG Kids Camp. 
«Ми також ставимо за мету сприяти фо-
рмуванню відчуття різноманітності та 
міжнародного світогляду серед наймоло-
дших членів нашого суспільства, так 
само, як і кращого взаєморозуміння між 
поколіннями», – додав пан Гейер. 

 

Результати за перше півріччя 2018 року 
свідчать, що вектор сталого розвитку 
Vienna Insurance Group збережено. Зок-
рема, за зазначений період VIG зібрала 
5 150 млн. євро премій Групи, що на 
3.6% більше порівняно з попереднім 
роком. На зростання продовжує вплива-
ти зменшення частки страхування жит-
тя. За винятком цих продуктів, зростан-
ня становило переконливі 5.7%. 
Прибуток ( до оподаткування ) склав 
232.7 млн. євро, що на 5.5% більше, ніж 

у першій половині 2017 року. 
Комбінований коефіцієнт Групи після 
перестрахування (без інвестиційного 
доходу) дещо покращився (96,3%) порів-
няно з аналогічним періодом минулого 
року (96,9%). 
Фінансовий результат склав 511,3 млн. 
євро, що на 4,3% більше, ніж у минуло-
му році. 
Інвестиції Групи, включаючи грошові 
кошти та їх еквіваленти, на кінець пер-
шої половини 2018 року склали 37 400 
млн. євро. 

«Стабільні, надійні та сміливо диви-
мось в майбутнє – короткий виклад на-
ших цілей. Постійне покращення клю-
чових показників та стабільне зростання 

свідчать про нашу надійність і цілі, які 
були спочатку заплановані на 2019 рік, 
будуть досягнуті вже в цьому році. Ми 
систематично дотримуємось нашої 
управлінської програми «Порядок ден-
ний 2020», щоб бути готовими до ви-
кликів майбутнього. В цьому році, окрім 
зосередження на розширенні банківсь-
кого каналу продажів, в програмі 
«Порядок денний 2020» передбачено 
розвиток напрямку обробки  даних  з 
використанням штучного інтелекту. У 
зв’язку з цим, стартував новий проект в 
Польщі», - зазначила Елізабет Штад-
лер, генеральний менеджер VIG, 
підбиваючи підсумки роботи у першій 
половині 2018 року. 

 • Премії Групи зросли до 5 150  млн. євро (+3,6%). 

• Прибуток (до оподаткування) збільшився до приблизно 233 млн. 
євро (+5,5%). 

• Комбінований коефіцієнт покращився до 96,3% (-0,6%). 

• Співвідношення акціонерного капіталу до сумарних активів, 
згідно директиви ЄС  Solvency, зросло до приблизно 222%.  

КАЗКОВІ КАНІКУЛИ З VIG KIDS CAMP 2018! 

  

   

Н О В И Н И  V I G  



 СК “КНЯЖА LIFE VIG” 

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ КЛІЄНТА— 
НАШ НОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ВАС! 
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СК «КНЯЖА ЛАЙФ 
VIG” -  НА ВИСОТІ ЗА 
ПІДСУМКАМИ І ПІВ-

РІЧЧЯ 2018 РОКУ!  

За підсумками 1 півріччя 2018 року СК 
«Княжа Лайф VIG» підтверджує свій висо-
кий клас, займаючи провідну позицію на 
ринку класичного страхування життя Украї-
ни.  
Згідно рейтингу, складеного авторитетним жур-
налом «Insurance TOP», за результатами першо-
го півріччя 2018 року компанія посіла високе 7 
місце. 
Зокрема, за перші 6 місяців 2018 року СК 
«Княжа Лайф VIG» вдалося зібрати 31,237 млн. 
грн. премій за накопичувальним та пенсійним 
страхуванням життя, що дозволило зайняти 
сьому позицію рейтингу. 
За кількістю громадян, застрахованих на       
30.06.2018р., яка дорівнює 14 686 осіб, компанія 
посіла також 7 місце. Слід зазначити, що компа-
нія продовжує забезпечувати страховий захист 
переважно фізичним особам-резидентам і збе-
рігає спеціалізацію на програмах довгостроко-
вого накопичувального страхування життя. 
Водночас за розміром активів та страхових резе-
рвів СК «Княжа Лайф VIG»  впевнено займає 5 
місце рейтингу, що підтверджує її найвищу на-
дійність. 
Такий результат роботи у І півріччі 2018 року 
відповідає довгостроковій стратегії компанії 
щодо еволюційного розвитку, заснованого на 
високій надійності, стабільності та прибутковос-
ті – ключових принципах, на яких побудована 
робота головного акціонера компанії – Vienna 
Insurance Group – провідного страховика 
Центральної та Східної Європи. 

 

СК «Княжа Лайф VIG» стає ближчою 
і відкритішою для клієнтів! Ми раді 
представити наш новий сервіс - Особи-
стий кабінет клієнта, який забезпечує  
зручний та ефективний формат ведення 
комунікацій. 

Особистий кабінет клієнта СК 
«Княжа Лайф VIG» - це онлайн-сервіс, 
що значно спрощує взаємодію клієнтів з 
Компанією. По суті, це Ваш особистий 
помічник, засіб миттєвого зв'язку та до-
відник, який дозволить Вам отримати 
усю потрібну інформацію максимально 
зручно та швидко . 

Зайти в Особистий кабінет клієнта 
м о ж н а  з  с а й т у  К о м п а н і ї 
www.kniazha.life або за прямим поси-
ланням http://cabinet.kniazha.life, а 
процедура авторизації максимально 
спрощена.  

Особистий кабінет клієнта СК 
«Княжа Лайф VIG» забезпечує: 
- Online-доступ до своїх договорів 
страхування життя 24 години на 
добу, 
- Відображення графіку чергових 
платежів, 
- Автоматичне формування квитан-
ції, 
- Миттєву оnline-оплату, 
- Швидкий доступ до шаблонів 
типових заяв, 
- Спілкування в чаті з співробітни-
ками Компанії, 
- Актуальні новини в режимі 24/7. 

При виникненні запитань просимо 
Вас зв’язатися зі співробітниками служ-
би підтримки клієнтів та партнерів СК 
«Княжа  Лайф  VIG»   за     номером      

0 800 508 501 (безкоштовно зі стаціонар-
них телефонів по Україні). 

 

Реєструйтеся в системі і пізнавай-
те усі переваги вже зараз! 

 

 

 

СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 
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ТЕМА НОМЕРА:  НОВІ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Унікальна програма-конструктор, яка 

дозволяє створити свою власну програ-

му накопичення та захисту. Ви маєте 

можливість самостійно обрати актуаль-

ні для себе ризики, в залежності від 

того, чому ви віддаєте перевагу: накопи-

ченню чи страховому захисту.   

Завдяки індивідуальному підходу, ши-

рокому переліку ризиків та підвищено-

му віку застрахованої особи на момент 

закінчення дії договору, програма до-

зволяє задовольнити будь-які ваші пот-

реби та забезпечити найефективніший 

захист та дієве накопичення. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
- Оптимальний баланс класичного нако-
пичення та страхового захисту в одному 
договорі; 
- Найширший перелік ризиків; 
- Можливість обрати травматизм за роз-
ширеним та скороченим переліком; 
- Страхування від 0 до 80 років; 
- Можливість застосування щорічної 
індексації на фіксований відсоток; 
- Можливість розстрочення платежу; 
- Необмежена максимальна сума внеску; 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Право на податкову знижку; 
- Гарантія Vienna Insurance Group. 

 Дбаючи про потреби клієнтів, з 5 вересня ми запустили оновлену лінійку страхових продуктів, які забезпечують 
незрівнянний страховий захист та ефективне накопичення на якісно новому рівні! 
Серед основних переваг нових страхових продуктів: 
- Широкий вибір найсучасніших програм страхування на будь-який смак;  
- Оновлений перелік ризиків, включаючи травматизм; 
- Підвищений вік Застрахованої особи; 
- Можливість самостійно обрати ризики та створити дієву індивідуальну програму захисту; 
- Чіткі та зрозумілі правила страхування життя. 

Збалансована програма страхування 
життя, яка поєднує можливість значного 
накопичення та дієвого страхового захи-
сту. «Віденські традиції» - страхова про-
грама для активних людей працездатно-
го віку, які хочуть створити власний ка-
пітал та отримати захист для себе і своєї 
родини на випадок непередбачуваних 
обставин. 

Програма побудована за принципом 
конструктора на основі вже відомих клі-
єнтам і партнерам програм. У Вас є мож-
ливість обрати актуальні для  себе ризи-
ки, в залежності від того, чому Ви віддає-
те перевагу: накопиченню чи страхово-
му захисту. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
- Надійне накопичення капіталу (на 
пенсійні виплати, купівлю житла, на-
вчання, подорожі т.ін.); 
- Ефективний фінансовий захист на 
випадок інвалідності, захворювання 
або травмування; 
- Поділ ризику “критичні захворюван-
ня” на пакети; 
- Підвищений вік страхувальника на 
момент закінчення дії договору до 75-
80 років;  
- Необмежена максимальна сума внеску 
- Можливість розстрочення платежу; 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Право на податкову знижку; 
- Гарантія Vienna Insurance Group. 

Потреба в безпеці – це базова потреба 

кожної людини. Розуміючи це, ми ство-

рили унікальну програму, яка забезпечує 

максимальний захист без накопичення.  

 «Ексклюзив Захист» - це виключно 

ризикова програма яка надає максималь-

ну фінансову підтримку, а отже, родина 

гарантовано отримаєте кошти на 

лікування та реабілітацію, якщо Застра-

хована особа захворіє чи травмується. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
 

- Можливість обрати виключно ризи-
кову частину без накопичення; 
- Строк страхування від 1 року; 
- Широкий перелік ризиків; 
- Можливість самостійно обрати ризи-
ки та створити індивідуальну програму 
захисту; 
- Підвищений вік страхувальника на 
момент закінчення дії договору до 70  
років; 
- Необмежена максимальна сума внеску 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Гарантія Vienna Insurance Group. 

СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 
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Ви вже подумали про те, в якому уні-
верситеті буде навчатися ваша дитина? 
Почніть створювати капітал для вашого 
майбутнього студента вже сьогодні, 
адже ваша дитина заслуговує на найкра-
ще!  

«Вундеркінд»  - оптимальна програма, 
яка дозволить накопичити кошти на 
навчання або інші потреби Вашої дити-
ни та забезпечить їй надійний страхо-
вий захист.   

Програма гарантує фінансовий захист 
дитини як на випадок захворювання чи 
травмування,  так і на випадок смерті 
або інвалідності страхувальника. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
- Накопичення капіталу на навчання 
Ваших дітей в національній або інозем-
ній валюті; 
- Дієвий фінансовий захист дитини на 
випадок смерті або інвалідності страху-
вальника; 
- Фінансовий захист батьків на випадок 
захворювання чи травмування дитини; 
- Поділ ризику “критичні захворюван-
ня” на пакети; 
- Кількість платежів може бути менша,  
ніж строк дії договору; 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Право на податкову знижку; 
- Гарантія Vienna Insurance Group. 

 
 

Cпробуйте нові програми страхування 
від СК «Княжа Лайф VIG» вже зараз! 

 
Найкращий страховий захист  

стає реальністю разом з  
СК «Княжа Лайф VIG»!  

 
 

Унікальна програма, яка дозволить 
Вам накопичити достатні кошти на до-
даткову недержавну пенсію.  

Орієнтована переважно на резерву-
вання, зберігання та накопичення 
коштів, програма доводить, що вихід на 
пенсію – це справді можливість почати 
жити для себе, приділити увагу дітям та 
онукам, подивитись світ та реалізувати 
свої найсміливіші мрії. Максимально 
забезпечити свій особистий та сімейний 
комфорт під час заслуженого 
відпочинку - цілком реально разом з СК 
«Княжа Лайф VIG». Почніть формувати 
власний пенсійний капітал вже сьогодні!  

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
- Акцент на накопичення коштів в 
національній та іноземній валюті; 
- Вік страхувальника на момент 
закінчення договору підвищено до 80 
років; 
- Звільнення від сплати внесків у разі 
встановлення інвалідності І групи з 
будь-якої причини; 
- Можливість розстрочення платежів; 
- Необмежена максимальна сума внеску 
- Можливість отримувати виплату у 
вигляді ануїтету; 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Право на податкову знижку; 

Спеціальна програма для існуючих 
клієнтів, яка дозволить Вам зміцнити 
свій страховий захист шляхом придбан-
ня нових додаткових ризиків. Програма 
оформлюється виключно до вже існую-
чих програм накопичувального страху-
вання життя шляхом докупки ризиків.  

Значний перелік ризиків та можли-
вість їх обрання дозволять Вам створити 
максимально індивідуальну програму 
захисту. Просто додайте до списку вже 
існуючого у вашому полісі ризиків,  будь
-які з широкого переліку, таким чином, 
убезпечуючи себе і своїх рідних від над-
мірних фінансових витрат. 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: 
- Можливість додати ризикову частину 
до вже існуючого договору накопичу-
вального страхування життя; 
- Можливість зміцнення свого страхо-
вого захисту за пільговими тарифами; 
- Можливість самостійно обрати ризи-
ки та створити індивідуальну програму 
захисту; 
- Можливість обрати травматизм за 
розширеним або скороченим перелі-
ком; 
- Відсутність медичного обстеження; 
- Право на податкову знижку; 
- Гарантія Vienna Insurance Group. 

Е К С К Л Ю З И В  
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю З ПАНОМ  
ФРАНЦЕМ ФУКСОМ, ЧЛЕНОМ ПРАВЛІННЯ 
VIG, ГОЛОВОЮ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 

– Ви вже майже 15 років берете 
участь в житті українського страхо-
вого ринку. Як ви оцінюєте його роз-
виток в порівнянні з ринками інших 
східноєвропейських країн? 
– Український ринок особливий. 90% 
премій – це збори з ризикових видів 
страхування, і лише 10% – премії зі стра-
хування життя. І громадськості, і 
політикам важливо розуміти, що страхо-
вого ринку в Україні замало. За даними 
статистики, ринок зростає на 25-26% на 
рік, але справжній ринок, який 
обслуговує роздріб, додає в середньому 
7-8%. Я гадаю, це найважливіше, що 
потрібно знати для аналізу страхового 
сегмента. Зараз складно визначити, хто є 
універсальною страховою компанією і 
зайняв нішу на ринку, а хто продає 
тільки один продукт. Всього 30-40 
компаній з кількох сотень, які називають 
себе страховими, продають класичні 
страхові продукти. Саме їх ми 
розглядаємо як наших конкурентів. 
– Багато інвесторів готові піти з 
українського ринку, і лише 
відсутність покупців стримує їх. Чи 
справді тут все так погано? І які пла-
ни у VIG в Україні? 
– Не секрет, що в Європі розмір 
середньої страхової премії в сотні разів 
вище, ніж в Україні. З одного боку – це 
величезний потенціал для зростання 
бізнесу тут. Але з іншого – все не так 
райдужно. Наприклад, за 15 років робо-
ти VIG в Україні нам вдалося істотно 
збільшити обсяг залучених премій. Але 
за цей час гривня знецінилася більш ніж 
в чотири рази, тому обсяг бізнесу у 
валюті практично не змінився. Для того 
щоб бути успішними в Україні, 
потрібно вміти працювати на місцевому 
ринку. Італійські або німецькі «рецепти» 
тут не працюють. 
Для групи VIG Центральна і Східна 
Європа в цілому і Україна зокрема є 
ключовими сегментами. Ми працюємо 
тут уже 15 років і йти не збираємося. Ми 
пережили всі хвилювання в страховому 
сегменті і падіння банківського сектора, 
коли група втратила досить суттєві кош-
ти. Але VIG більше 200 років, тому ми 
завжди плануємо довгострокові 
інвестиції. Звичайно ж, хотілося б бачи-
ти більш швидкі темпи розвитку ринку, 

будемо працювати в цьому напрямку. 
Але навіть в такій ситуації ми готові й 
далі інвестувати в розвиток 
українського ринку, але не так агресив-
но, як раніше. Можливо, придбаємо 
тут ще одну компанію. 
– Ви бачите тут об'єкти для поку-
пок, які вам цікаві? 
– Якщо я буду вірити чуткам на ринку, 
то навряд чи мене хтось зацікавить. 
Але ми готові розглядати різні 
варіанти. В Європі, напевно, немає 
жодного бренду, який не звертався б 
до нас з пропозицією про свій продаж. 
Особисто я за останній час закрив дві 
угоди – у Прибалтиці та Польщі. 
– Що вам цікаво в компанії, яку ви може-
те купити: портфель, канали продажів, 
клієнтська база? 
– Згідно з нашими довгостроковими 
планами, ми хочемо збільшувати свою 
присутність в Україні. У компанії є 
фіксовані витрати, тому щоб бути ефек-
тивними, потрібно мати бізнес певного 
обсягу. Виходячи з цього, можна сказа-
ти, що нам цікаво купувати мережі, кана-
ли продажів і ресурси для цих самих 
продажів. 
– Ви розгадали усі інгредієнти рецеп-
ту успішної роботи на українському 
ринку? 
– Австрійський продавець навряд чи 
зможе домогтися успіху в Україні: він не 
знає тут людей, у нього відсутні контак-
ти. Тому перше правило – для продажу 
продуктів ми залучаємо тільки місцевих 
фахівців. По-друге, ми могли б просто 
скопіювати страхові продукти, які ми 
пропонуємо в інших країнах. Але ми 
обов'язково адаптуємо продуктову 
лінійку під потреби клієнтів у кожній 
конкретній країні. 
– В Україні працює чотири компанії 
групи VIG: «Княжа», «Княжа Лайф», 
«Українська страхова група», 
«Глобус». Водночас на нашому ринку 
простіше нарощувати частку вели-
ким системним гравцям. Чому ви не 
хочете об'єднати свої компанії під 
одним брендом, щоб стати таким 
«великим і системним»? 
– Ми вже почали процес консолідації 
наших активів. Спочатку ми відмовилися 
від бренду «Юпітер» і перейменували 
компанію зі страхування життя у «Княжа 

Лайф». Зараз триває процес об'єднання 
УСГ і «Глобуса». Цей процес триває вже 
рік, і, я гадаю, буде потрібно ще мінімум 
рік. Для подібної угоди потрібен досвід з 
боку інституцій. В Україні, на жаль, його 
поки немає, тому весь процес затягується 
в часі. УСГ – це досить успішна 
компанія, яка робить акцент на КАСКО. 
«Глобус» – активний гравець в сегменті 
«Зеленої картки». Тому є сенс в тому, 
щоб об'єднати ці два портфелі. 
У підсумку в Україні залишиться два 
бренди і об'єднувати їх немає сенсу. 
Мультибрендовість – це внутрішня ДНК 
нашої групи. Цей принцип ми 
застосовуємо на всіх ринках, де пред-
ставлена VIG. Для розвитку продажів ми 
залучаємо місцевих менеджерів. Маючи 
в Україні два бренди, ми 
використовуємо потенціал двох сильних 
топ-менеджерів. При цьому ті моменти, 
які не стосуються продажів (фінансовий 
відділ, бек-офіс, IT-відділ), ми 
намагаємося максимально оптимізувати. 
Навіщо нам два IT-відділи або два серве-
ри, якщо їх можна об'єднати? Вивчаємо 
законодавство і думаємо, що можна зро-
бити ще. Наша основна мета – зростан-
ня, тому система продажів зберігається в 
повному обсязі у всіх компаніях. 
– Яким ви бачите бізнес VIG в 
Україні через три-п'ять років? 
– Якщо рахувати в гривні, то наші акти-
ви тут виросли більш ніж вдвічі. Тому 
нам хотілося б бачити такі ж темпи при-
росту бізнесу в євро. Але якщо ми 
придбаємо тут ще одну страхову 
компанію, то темпи можуть бути ще 
вище. 

 

Пан Франц Фукс  

Член Правління VIG 
Народився 1953 року 
Області відповідальності: Управління 
ефективністю особистого і автомобіль-
ного страхування, Управління активами 
та ризиками 
Відповідальність за країни: Балтія, 
Молдова, Польща, Україна 
Термін повноважень Члена Правління 
VIG - до 30 червня 2020 року. 

П А Р Т Н Е Р С Т В О  



НОВИНИ VIG 
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13 вересня 2018 року в Києві відбулася 
зустріч Голови Наглядової ради СК 
«Княжа Лайф VIG», члена Правління 
Vienna Insurance Group пана Франца 
Фукса з ключовими партнерами з про-
дажу, в рамках якої були визначені 
пріоритети роботи на найближчі роки. 

«Не дивлячись на те, що український 
ринок страхування життя є доволі склад-
ним та непередбачуваним, Vienna 
Insurance Group, з огляду на значну 
чисельність населення та низький рівень 
проникнення страхових послуг, 
розглядає його як один з ключових та 
має намір активно розвивати як 

Компанію, так і ринок в цілому. Маючи 
в розпорядженні усі наявні ресурси та 
можливості «материнської» структури 
Vienna Insurance Group, головним зав-
данням на найближчу перспективу ми 
бачимо збільшення частки ринку та 
входження СК «Княжа Лайф VIG» до 
першої трійки лідерів українського рин-
ку страхування життя», - зазначив пан 
Фукс. 

З огляду на те, що у структурі 
українського страхового ринку частка  
страхування життя є вкрай незначною,  
в той час, як в європейських країнах  
цей показник є значно вищим, ринок 

має потенціал до зростання. Водночас 
стримуючим фактором є низький рівень 
комунікації на ринку, обізнаності 
клієнтів щодо сучасних страхових 
продуктів. 

В цих умовах партнери, як важливі 
складові у ланцюгу між Компанією та 
кінцевим клієнтами, мають не лише 
здійснювати продажі, а й формувати та 
розвивати культуру страхування життя, 
бути віддані ідеї розвитку страхування 
життя в Україні. Саме в цьому криється 
головний резерв зростання, який, за 
умови правильної роботи, може бути 
використаний повною мірою. 

   

 

 

  

 

   

 

СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 
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СТАРТУВАВ НОВИЙ  ФОТОКОНКУРС  
«БАРВИ ЛІТА»  

Дорогі  друзі! 
 Гадаєте, що літо скінчилося? А ось і ні! Ми пропонуємо Вам 
знову поринути у яскраві барви, пригадати найцікавіші мо-
менти літнього відпочинку та поділитись з нами! 
 Для цього з 1 вересня по 30 листопада 2018 року  оберіть 
найкраще фото свого літнього відпочинку, опублікуйте його 
на сайті конкурсу: http://promo.kniazha.life або надішліть 
його нам на адресу info@kniazha-life.com.ua для 
розміщення та отримайте можливість виграти один з чудових 
призів! 
 У фотоконкурсі мають право брати участь клієнти, а та-
кож  діти, онуки та племінники у віці до 16 років клієнтів з 
договорами страхування ПрАТ СК "Княжа Лайф VIG", за 
якими діє страхове покриття. 
  

Автори ТРЬОХ найкращих фото будуть нагороджені 
цінними призами: 
► 1 приз — вікенд на 2-х у Карпатах; 
► 2 приз — сертифікат у SPA; 
► 3 приз — сертифікат в аквапарк.  
 

Крім цього, будуть визначені переможці 5-ти заохочувальних 
призів, які отримають ФІРМОВІ БЕЙСБОЛКИ! Кожному 
переможцю буде вручено ДИПЛОМ ПЕРЕМОЖЦЯ! 
 ГОЛОСУВАННЯ НА СТОРІНЦІ КОНКУР-
СУ     http://promo.kniazha.life     ВІДКРИТО ДО 30 
ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ! 

 

 Умови голосування: Голосувати за вподобане конкурсне фо-
то можуть як учасники конкурсу, так і відвідувачі сторінки. 
Свій голос можна віддати тільки за одне фото. У разі 
"накручування" голосів фото з групи буде видалятися. 

Переможці фотоконкурсу будуть обрані за підсумками наради 
експертного журі, а переможець, що набере найбільшу 
кількість, вподобань, отримає Приз глядацьких симпатій. 

СТРАХОВИЙ ГУМОР 

Застрахована особа звертається до упов-
новаженої аптеки: 
-Дайте мені безкоштовні ліки, а то у ме-

не в горлі наче кішка дряпається. 

-Це не страховий випадок, зверніться 

краще до нашої собаки. 

 

*** 

Застрахований був категорично не зго-

ден з причиною смерті, яку йому поста-

вив патологоанатом. Просив зробити 

ексгумацію. 

 

*** 

Алло! Страхова компанія? У мого чоло-

віка була страховка на випадок пожежі. 

Нещодавно він помер. Коли я можу 

отримати гроші? 

- Причиною смерті вашого чоловіка 

була пожежа? 

- Ні, він помер від грипу, але я його кре-

мувала. 

*** 

Цивільний Джонс був призначений в 

армійський навчальний центр, де він 

повинен був інформувати рекрутів з 

приводу різних урядових зобов'язань 

перед ними, особливо про Страхування 

Життя Військовослужбовців (СЖВ). 

Незабаром після цього лейтенант 

центру зауважив, що Джонс має майже 

100% продаж страховок СЖВ, чого ра-

ніше ніколи не бувало. Лейтенант сів в 

кінці заповненої рекрутами кімнати і 

став слухати торгову подачу Джонса. 

Джонс пояснив новим рекрутам основи 

СЖВ, а потім сказав:  

-Якщо у вас є СЖВ і ви пішли в бій і 

загинули, - уряд зобов'язаний виплатити 

вашим спадкоємцям 200 000 $. Якщо у 

вас немає СЖВ і ви пішли в бій і загину-

ли, уряд зобов'язаний виплатити вашим 

спадкоємцям максимум всього лише 

6000 $.  

- А тепер, - сказав він на закінчення, - як 

ви думаєте, кого вони відправлять у бій 

першими? 

*** 

Коня на скаку зупинить? У палаючу хату 

ввійде? У страхуванні життя - ВІДМО-

ВИТИ! 

*** 

- Уявляєш, за кордоном йде людина по 

вулиці, тут йому на голову цегла впала, і 

страхова компанія відразу ж виплачує 

бідоласі сто тисяч доларів  

- Ні, у нас цей фокус не пройде.  

- А що, думаєш, у наших страховиків 

грошей не вистачить?  

- Та ні, якщо за кожен такий випадок 

будуть платити такі гроші, то у нас в 

країні цегли не вистачить. 

*** 

Наша страхова компанія вводить нову 

послугу - Страхування життя тещі. Сумі-

щуйте приємне з корисним! 

СК «КНЯЖА ЛАЙФ VIG» 
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