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ВАШ НАДІЙНИЙ СТРАХОВИЙ ПАРТНЕР!

Презентація
Страхової Компанії 

UNIVES



www.unives.com.ua,  е-mail: info-kiev@unives.com.ua,  телефон: 0-800-500-824

Хочу подякувати всім нашим клієнтам і партнерам, які вибрали страхову
компанію "UNIVES" в якості надійного партнера. Основною метою
компанії є задоволення потреб клієнтів в отриманні надійного
страхового захисту. Швидкий розвиток сучасного страхового ринку,
зростаюча конкуренція серед страхових компаній, величезний потенціал
ринку – все це на даний час вимагає від страхових компаній створення і
застосування ефективної і прогресивної системи управління. Перед нами
було поставлено багато завдань і цілей, які ми успішно виконали:
• в 2018 році ми відкрили нові підрозділи в містах Київ, Луцьк,

Хмельницький, Вінниця, а в подальшому плануємо розвивати нові
регіони;

• ми входимо в ТОР -30 страховиків по ОСЦПВ і КАСКО за преміями;
• реалізовано продаж електронного полісу;
• ми запустили дистанційне врегулювання;
• збільшили швидкість врегулювання страхових подій та багато

іншого..
У 2018 році ми активно розвиваємо партнерський канал продажів. У наші
плани не входить зупинятися на досягнутому, у нас безліч нових ідей,
програм та акцій, з якими Ви познайомитеся найближчим часом.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СК "UNIVES"

Голова правління СК "UNIVES"
А.С. Спренгель

"Сьогодні ми шукаємо нових надійних партнерів, які стануть
частиною нашої команди і допоможуть досягти нових
результатів!"



ПРО КОМПАНІЮ

СК "UNIVES" - це універсальна страхова компанія, яка завоювала репутацію надійного партнера серед
промислових та фінансових організацій України. Страхова компанія "UNIVES" входить в однойменну фінансову
групу "UNIVES".

Ми вважаємо, що основним фактором успішних
продажів в страхуванні є агентська мережа. За останній
рік ми значно збільшили регіональну мережу, як в
обласних центрах, так і в прилеглих містах. Ми
аналізуємо потенціал регіону щодо реалізації, того чи
іншого виду страхування і формуємо команду, якій під
силу реалізувати наші плани.

СК "UNIVES" гарантує надійність, так як резерви
компанії сформовані ліквідними активами згідно
Закону України «Про страхування» з урахуванням
вимог Нацкомфінпослуг, що виключає ризики
неплатоспроможності.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ СК "UNIVES" 

50 млн. грн.
(збільшено 06.03.2017)

РЕЗЕРВИ СК "UNIVES" 

43,7 млн. грн.
(сформовано на 01.01.2019)

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ 

62,3 млн. грн. 
(сплачено на 01.01.2019) 

ДГВ ФЗП (10%) 

3,72 млн. грн.
(на 01.10.2019) 
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КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ (РЕЙТИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ)  uaA+



ПРО КОМПАНІЮ
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Станом на 31.12.2018 р. СК "UNIVES" виконує усі вимоги регулятора по забезпеченню 
страхових резервів у повному обсязі, при цьому дотримуються критерії достатності, 
дохідності та якості активів, також виконуються нормативи платоспроможності і 
достатності капіталу, ризиковості операцій та їх якості. 

Фактична величина прийнятних активів становить 58 913,5 тис. грн. та перевищує 
нормативну величину (54 908,0 тис. грн.) на суму 4 005,5 тис. грн., що свідчить про 
виконання  нормативу платоспроможності і достатності капіталу.

Прийнятні та якісні активи, які відповідають критеріям та вимогам диверсифікації 
активів,  становлять 46 363,1 тис. грн., що перевищує суму сформованих страхових 
резервів на суму 2 745,1 тис. грн. 

Норматив якості активів становить 40% від величини сформованих страхових 
резервів, тобто 17 447,2 тис. грн. 

Фактична наявність низькоризикових активів становить 35 412,7 тис. грн., та 
перевищує норматив на 17 965,5 тис. грн.(більше ніж у 2 рази).



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ СК "UNIVES" 

Динаміка фінансових показників діяльності за 2013 - 2018 рр., млн. грн.

www.unives.com.ua,  е-mail: info-kiev@unives.com.ua,  телефон: 0-800-500-824

25

55
,3

20
,5

47

71

8,
2

31
,8

25

52
,9

27
,7 41

,7

75
,9

5,
6

47
,2

25

76
,9

73
,7

12
4,

6 15
2,

2

19
,3

18
1,

7

50

81
,5

62
,3

12
2,

2 14
5,

6

66

17
2,

7

50

71
,1

43
,6

65
,5

11
7

62
,3 83

,1

Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5 Столбец6 Столбец7

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4
Ряд5



РЕЙТИНГ
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Кузнєцов Олександр Анатолійович,                                     
ІПН 2434006254, дата народження –

22.08.1966 р (Україна)

ПрАТ “СК “ЮНІВЕС“

(Україна)

7 (сім) акціонерів (Україна)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 

«ЮНІВЕС» (ЄДРПОУ 34718165), що діє в 
інтересах, за рахунок коштів та в якості 

компанії з управління активами Пайового 
венчурного інвестиційного фонду не 

диверсифікованого виду закритого типу 
«ВЕС- КАПІТАЛ» (ЄДРІСІ 233664) (Україна)

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ЮНІВЕС» 

(ЄДРПОУ 34718165), що діє в інтересах, за 
рахунок коштів та в якості компанії з 

управління активами Пайового венчурного 
інвестиційного фонду не диверсифікованого 

виду закритого типу «ВЕС-ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 
233563) (Україна)

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ

0,48%

18,94% 4,99%

75,58%



ФІНАНСОВА ГРУПА "UNIVES"

Історія розвитку Фінансової групи "UNIVES" стартувала створенням 20 грудня 1994 року страхового
напрямку - компанії "Запоріжжя-Вексель", правонаступницею якої стала відома СК "ВЕСКО". За 20 років
напрямок зазнав ряд трансформацій, проте, він все так же є одним з ключових в групі.

В кінці 2006 року в рамках розвитку фондового напряму групи була створена Компанія з управління
активами, що згодом перейменована в ТОВ "КУА "UNIVES ". На даний момент “КУА “UNIVES“ управляє
двома венчурними пайовими інвестиційними фондами та є не тільки компанією, що представляє
інвестиційний напрям групи, але і центром прийняття рішень по роботі з активами і пасивами всієї
Фінансової групи "UNIVES".

З 2000 року в рамках групи виникає новий напрямок діяльності - управління об'єктами нерухомості, в
компетенції якого знаходиться управління офісною нерухомістю у великих обласних центрах країни, що
належить Фінансовій групі "UNIVES“.

Готельний бізнес в рамках Фінансової групи "UNIVES" отримав свій початок після придбання, реконструкції
та відкриття в 2011 році готелю «Театральний» в Запоріжжі - єдиного готелю, будівля якого занесена до
реєстру пам'яток архітектури. Сучасний готель бізнес - класу налічує 109 номерів європейського рівня,
ресторан і конференц-зали, що робить його оптимальним як для плідної роботи, так і для комфортного
відпочинку в місті Запоріжжя.

ГРУПА 
КОМПАНІЙ З 
УПРАВЛІННЯ 
ОБ’ЄКТАМИ 

НЕРУХОМОСТІ

ГРУПА 
КОМПАНІЙ З 
УПРАВЛІННЯ 
ОБ’ЄКТАМИ 

НЕРУХОМОСТІ
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
2003 рік

2008 рік

Реєстрація ВАТ "Страхова компанія "Професійне страхування“ (статутний фонд - 7,0 млн. грн.) -
попередниці ПрАТ" СК "UNIVES".

2010 рік Подальша реалізація стратегії СК "UNIVES" по освоєнню прибуткових регіонів - відкриття Страхових
представництв в Харкові і Дніпропетровську.

2011 рік Зміна найменування компанії на Приватне акціонерне товариство Страхова компанія "UNIVES".

2012 рік Ключове відділення компанії в Запоріжжі отримує статус Регіональної Дирекції.

10-річний ювілей компанії, зміна ТОП-менеджменту, всеукраїнська акція з розіграшем серед клієнтів 4000
літрів палива.

2013 рік

20-річний ювілей Фінансової групи "UNIVES", до складу якої входить Страхова компанія "UNIVES", на ринку
фінансово-страхових послуг.

2014 рік

Зареєстровані регіональні управління страхової компанії в Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.2016 рік

2017 рік Збільшення статутного капіталу СК "UNIVES" до 50 млн. грн.
Зареєстровано регіональне управління страхової компанії в Луцьку

Підписання договорів облігаторного перестрахування з компанією SCOR (Франція) і Hannover Re
(Німеччина) ємністю 100 млн. грн. на один ризик.
Статутний фонд збільшено до 25,0 млн. грн.
Відкриття Страхового представництва компанії в м Київ.

Ребрендинг компанії "Професійне страхування". З 20 листопада 2008 року компанія офіційно носить назву
Страхова компанія "UNIVES". Головний офіс компанії переведений в місто Київ. В м. Запоріжжя відкрито
Страхове представництво.
Набуття статусу асоційованого члена МТСБУ.
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2018 рік Обрано до Президії Моторного (транспортного) страхового бюро України



СЬОГОДНІ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "UNIVES" - ЦЕ:

Надійний страховий
партнер 

з 15-ти річним досвідом роботи
на страховому ринку України

Входить в ТОР 30
страховиків  

КАСКО та ОСЦПВ

Вагома ланка Фінансової групи
"UNIVES"

з 24-х річним досвідом роботи на фінансовому ринку

Асоційований член 
МТСБУ  

(входить до складу 
Президії)

Член АСБ 
(Асоціація страховий

Бізнес)

Акредитація в провідних банках України
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ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
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Необхідною умовою роботи страхової компанії, яка забезпечує її платоспроможність,
збалансованість страхового портфеля, рентабельність страхових операцій та фінансову
стійкість є перестрахування. Перестрахування є важливим чинником, що впливає на фінансову
надійність СК "UNIVES“ та дозволяє бути фінансово конкурентоспроможною.

Страхова компанія "UNIVES" співпрацює в сфері перестрахування з провідними
перестрахувальними та страховими компаніями, які знаходяться як в Україні, так і за її
межами. Основним перестрахувальним партнером є SCOR GLOBAL P&C SE, Франція, якій
присвоєно позитивний рейтинг за шкалою агентства Standard & Poor`s «AA-» зі стабільним
прогнозом. Це гарантує надійний захист прийнятих на страхування ризиків та своєчасне
виконання фінансових зобов'язань перед клієнтами.

Перестрахування займає невелику питому вагу в бізнесі: частина страхових 
премій, що належать Перестраховкам складає всього 2,34%  від валових премій.



ЛІЦЕНЗІЇ

Ліцензії СК "UNIVES" на право здійснювати 9 обов'язкових і 13 добровільних видів страхування:

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:

• Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
• Особисте страхування працівників відомчої та сільської

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин;
• Страхування цивільної відповідальності суб'єктів

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;

• Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів;

• Страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів;

• Страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового
знищення, пошкодження або псування;

• Страхування цивільно-правової відповідальності приватного
нотаріуса;

• Авіаційне страхування цивільної авіації;
• Страхування цивільної відповідальності громадян України, які

володіють зброєю, за шкоду, яка може бути заподіяна третім
особам або їх майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї.

• Страхування наземного транспорту (крім залізничного);
• Страхування майна (крім залізничного, наземного,

повітряного, водного транспорту, вантажів і багажу);
• Страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ;
• Страхування фінансових ризиків;
• Страхування здоров'я на випадок хвороби;
• Страхування від нещасних випадків;
• Добровільне страхування вантажів та багажу

(вантажобагажу);
• Медичне страхування;
• Страхування цивільної відповідальності власників наземного

транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
• Страхування залізничного транспорту;
• Страхування відповідальності перед третіми особами;
• Страхування кредитів (у тому числі позичальника за

непогашення кредиту);
• Страхування медичних витрат.

ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ:
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РЕЙТИНГИ

Позиції СК "UNIVES" в рейтингу Insurance Top (за підсумками 9 місяців 2018 року)

ТОП 30 на ринку ОСЦПВ (24 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Страхові резерви" (36 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Гарантійний фонд" (32 місце)

Чисті страхові платежі (39 місце)

ТОП 50 на ринку КАСКО (29 місце)

ТОП 50 на ринку добровільного страхування майна (39 місце)

ТОП 50 на ринку добровільного страхування від нещасних випадків (37 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Страхові платежі за видами" (43 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Питома вага перестрахування" (43 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Активи" (39 місце)

ТОП рейтинг страхових компаній "Власний капітал" (36 місце)

* Згідно з даними рейтингу страхових компаній підготовленого Українським науково-дослідним інститутом "Права та економічних
досліджень" в рамках проекту журналу Insurance Top.
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РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА
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Телефон гарячої лінії: 0-800-500-824

Тел.: (044) 206 84 30 (центральний офіс)
E-mail: info-kiev@unives.com.ua

Сайт:  www.unives.com.ua

Ми охоче відповімо на всі Ваші питання і надамо додаткову інформацію про досягнення компанії, страхові 
продукти, можливу співпрацю.

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ? ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

Центральний офіс :

Адреса: 03150, м. Київ.
вул. Велика Васильківська, 72, 

3 під'їзд, 6 поверх, Бізнес-центр «Олімпійський» 


