ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТРАХОВИЙ СОЮЗ

КОРПОРАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз»,
скорочено - ПрАТ «ЄСС».
Місцезнаходження: 01030, Україна, м.Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 6.
Адреса для листування: 03056, Україна, м.Київ, вул. Дашавська, 25, оф. 89.
Тел./факс: 0-800-50-34-99, (044) 593-89-46 (47,48), (044) 587-70-78.
код ЄДРПОУ 33552636.
E-mail: ess@eiu.com.ua
www.eiu.com.ua
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НАША МІСІЯ
Наша місія - стати стійким лідером в ключових секторах
страхового ринку України, для надання клієнтам повного
спектру високоякісних страхових послуг.
Орієнтуючись на очікування наших клієнтів, надаємо їм
гарантію швидкого обслуговування і надійного захисту.
Наші клієнти стають нашими партнерами і їх благополуччя
знаходиться під нашим захистом. Ми завжди раді їх
життєвим успіхам і вдячні за те, що стали їх улюбленої
страховою компанією.
Щоб задовольнити потреби клієнтів і власників, ми
вдосконалюємо свої бізнес - процеси, пропонуємо
ефективні продукти за прийнятними цінами, досягаючи
фінансових успіхів.

БІЗНЕС ЦІЛІ
•
•
•
•
•

•

Увійти в ТОП 30 страхових компаній України за ключовими
показниками.
Регіональний розвиток шляхом створення «центрів
продажів» у всіх великих областях України.
Розвиток агентської мережі, як джерела просування масових
страхових продуктів.
Пріоритетний розвиток системи продажів в рамках бізнесблока, уявлення корпорації на ринку рітейлу.
Досягнення рівня ліквідності, платоспроможності та
фінансової стійкості, достатніх для присвоєння позитивних
рейтингів рейтингових агентств.
Сформувати збалансований страховий портфель.

«Viam supervadet vadens»
«Дорогу здолає той, хто йде»
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Історія ПрАТ«ЄСС»
2005 – заснування Приватного акціонерного товариства
«Європейський Страховий Союз» в Києві. ПрАТ «ЄСС»
зареєстровано в Києві.
2005 – отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи в Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України. Розмір сплаченого статутного
фонду становив 21 млн. грн.

2012 – ПрАТ «ЄСС» стає асоційованим членом Моторного
(транспортного) бюро України з обов'язкового
страхування цивільної відповідальності власників
наземних транспортних засобів.
2013 – відкриття 30 представництв по Україні. Перехід на
міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2016 – збільшення статутного капіталу до 68,2 млн. грн.

2005 – компанія почала побудову системи продажів, розвиток
агентської мережі.
2008 – ПрАТ «ЄСС» стає членом Торгово-Промислової Палати
України.
2011 – збільшення статутного капіталу до 61,0 млн. грн.
Відкриття 12 представництв по Україні.
2011 – ПрАТ «ЕСС» стає членом Ліги страхових організацій
України.

2016

– Рейтинг «Insurance TOP» вкотре доводить
результативну і продуктивну роботу ПрАТ «ЄСС» одного з впевнених і стабільних гравців страхового
ринку України. За даними національного страхового
рейтингу «InsuranseTOP» станом на 31 грудня 2016
року ПрАТ «ЄСС» збільшило свої показники в
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року: увійшла
в ТОР-50 на ринку ОСЦПВ і займає 12 місце за
страховими платежами, при цьому рівень виплат
становить 32%; увійшла в ТОР-50 на ринку КАСКО і
займає 45 місце за страховими платежами, при цьому
рівень виплат становить 58,14%; увійшла в ТОР-40 на
ринку добровільного страхування майна; увійшла в
ТОР-30 на ринку добровільного страхування медичних
витрат; займає 38 місце з 68 за рівнем виплат
страхового відшкодування.
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Показники діяльності
ПрАТ «ЕСС» співпрацює зі світовими лідерами страхового бізнесу: RFIB Group Limited (Lloyd's Broker, UK), Marsh Europe S.A. (Lloyd's Broker, Belgium),
Oakeshott Insurance Consultants Ltd, (UK), Представництво ЗАТ «Страховий брокер «МАЛАКУТ», Представництво «Марш Юроп С.А.», Представництво «МАІ
Іншуранс Брокерс», Страховий посередник «АСК».
В даний час наша компанія вже пройшла акредитацію і має налагоджену співпрацю з банківськими установами України, серед яких такі як: ПАТ «Банк
Львів», ПАТ «Кредобанк». В цілому в компанії налагоджено партнерство з 10 банками, 14 автосалонами та 8 агентствами нерухомості.
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Страховий портфель за 2016 рік
страхув ання
медичне страхув ання, в ідпов ідальності перед
страхув ання
(0,08 млн.грн.) 0,1%
третіми особами
в ідпов ідальності
(0,7 млн.грн.) 0,82%
(небезпечні в ант ажи та
небезпечні об"єкти),
(0,3 млн.грн.) 0,4%
ст рахув ання в антажів
(0,02 млн.грн.) 0,02%
страхув ання кредитів та
фінансов их ризиків
(0,002 млн.грн.) 0,01%

страхув ання наземного
транспорт у
(3,1 млн.грн.) 3,6%
ст рахув ання майна
(1,7 млн.грн.) 2%
страхув ання в ід
нещасних в ипадків
(1,1 млн.грн.) 1,3%
ст рахув ання медичних
в итрат (2,1 млн.грн.)
2,5%

страхув ання цив ільноправ ов ої
в ідпов ідальності
в ласників наземних
транспортних засобів
(76,6 млн.грн.) 89,4%

Пріоритетними видами страхування в 2016 році були::
- страхування наземного транспорту (крім залізничного) - 3,1 млн.грн;
- страхування майна – 1,7 млн.грн.;
- страхування медичних витрат - 2,1 млн.грн .;
- обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту - 76,6 млн.грн;
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Регіональна мережа
З 2013 року Компанія почала побудову потужної системи продажів. Агентська мережа ПрАТ «ЄСС» працює практично у всіх областях України
та розвивається швидкими темпами. Стратегія розвитку Компанії передбачає подальше розширення мережі представництв в цілях освоєння
нових регіональних страхових ринків. Сьогодні в штаті ПрАТ «ЄСС» працює 138 осіб.
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Конкурентні переваги:
широкий спектр програм страхування та страхових продуктів;
ми акредитовані в 5 банках і представлені в 50 автосалонах, нашими Клієнтами є понад 40 державних
підприємств;
 у нас є безкоштовна послуга виїзду співробітника Компанії для укладення договору страхування на вигідних
для Вас умовах;
 на нашому сайті (який завжди на перших рядках при запитах, пов'язаних зі страхуванням) представлений
ряд сервісів: від підбору страхових продуктів до розрахунку та оплати онлайн. Страхові послуги на сайті зручно
структуровані, кожна позиція забезпечена докладною інформацією;
 Ви також можете оплатити онлайн поточні страхові платежі за укладеними договорами страхування, не
виходячи з дому;
 за минулий рік ми виплатили страхового відшкодування на суму 30,3 млн.грн., що в квартал становить 7,58
млн.грн., а в день ми виплачуємо відповідно 120,2 тис. грн.;
 на сайті МТСБУ оцінка нашої діяльності виражена максимальним зеленим кольором («добре»);
в даний час у нас проходять Акції для Клієнтів по ОСЦПВ. Станьте нашим клієнтом - і Ви зможете заощадити
придбавши акційний додатковий страховий захист;
 ми співпрацюємо з кваліфікованими асистуючими компаніями та надійними закордонними
перестраховиками.

Ми знаходимося в безперервному процесі пошуку і впровадженні нових форм і
продуктів страхування.
Ми щиро прагнемо зміцнити довіру Страхувальників до нашої компанії шляхом повного
виконання взятих на себе зобов'язань.
Нам цікава Ваша думка про якість обслуговування.
Ми щиро вдячні Вам за довіру, співпрацю і взаєморозуміння!

