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СТРАХОВА КОМПАНІЯ UPSK
створена в 1992 році і більш ніж за 29 років бездоганної роботи стала однією з провідних стра-
хових компаній України.

СК UPSK представлена на всій території України і має більше 5 000 точок продажів страхових 
продуктів та центрів обслуговування клієнтів, які працюють на підставі агентських угод.

Сьогодні СК UPSK це лідер страхового ринку України, що надає широкий спектр страхових 
послуг та пропонує для своїх клієнтів 21 вид добровільного та 39 видів обов'язкового страху-
вання на вигідних умовах.

Розроблення та впровадження страхових продуктів дозволяють компанії UPSK виходити на 
нові ринки й принципово новий рівень розвитку у сфері обслуговування клієнтів великого та 
малого бізнесу. Ми регулярно аналізуємо промислові, аграрні й інноваційні ринки, ринки 
фінансових послуг задля створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

ПРО НАС



ВИГІДНІ УМОВИ
оптимальне співвідношення

ціна/якість послуги

ПРО НАС

29 РОКІВ
НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ

лідер страхового ринку України

60 ЛІЦЕНЗІЙ
великий вибір страхових продуктів

1 455 145
УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ

за результатами року

БІЛЬШЕ 5 000
ТОЧОК ПРОДАЖУ
по всій території України

БІЛЬШЕ 30 000
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
співпрацюють з СК UPSK

15 000 ЗАДОВОЛЕНИХ
КЛІЄНТІВ
щодня

БІЛЬШЕ НІЖ 100
СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ
для найвибагливіших клієнтів



СК UPSK має рівень рейтингу фінансової стійкості
та кредитоспроможності uaAA

СК UPSK вже вкотре підтверджує рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAAifr. Це свідчить 
про те, що страхова компанія надійна, вчасно здійснює виплати та має відмінну репутацію.

У 2021 році компанія підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг
на рівні uaAA з прогнозом «у розвитку». 

Надійність та стабільність — понад усе!

ФІНАНСОВІ  РЕЙТИНГИ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/about/news/all/kreditniy-reyting-ta-reyting-finansovoyi-stiykosti/
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АГРОСТРАХУВАННЯ

ДЦВ МАЙНО

ВАЛОВІ ВИПЛАТИНЕЩАСНІ ВИПАДКИ

ВАЛОВІ ПРЕМІЇ ЧИСТІ
СТРАХОВІ ПРЕМІЇ

СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ

Дані представлені на основі рейтингів FORINSURER за 9 місяців 2020 р.
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ПРЕМІЇ
ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РЕЙТИНГИ



*показники станом на 31.12.2020

674 млн.грн. Активи компанії

787 млн.грн. Валові страхові премії

306 млн.грн.  Валові страхові виплати

100 млн.грн.  Статутний капітал

389 млн.грн.  Страхові резерви

понад

50 млн.грн.  
Перерахованих

   до бюджету податків

34  млн.грн. Інвестиційний дохід

ФІНАНСОВІ  ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/main-information/r-fin-zv
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СТРАХОВІ ПРЕМІЇ



Показники            На початок  На кiнець
                    періоду    періоду
                  тис. грн.    тис. грн.

Нематеріальні активи        1 049            1 026

Основні засоби         59 860        118 798

Інвестиційна нерухомість       108 522         82 138

Активи з права користування       25 129          22 688

Відстрочені аквізиційні витрати       38 830         37 920

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах   145 939     147 325

Необоротні активи        379 329     409 895

Запаси          2 083            1 623

Дебіторська заборгованість страхувальників     10 656            6 293

Дебіторська заборгованість з бюджетом      — 44

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  4 406            3 442

Інша дебіторська заборгованість      3 892            4 840

Поточні фінансові інвестиції       3 507  —

Гроші та їх еквіваленти        165 585     215 828

Активи з перестрахування       4 280            2 780

Оборотні активи        194 409    234 850

Необоротні активи, утримувані для продажу     28 813     28 813

AКТИВИ         602 551     673 558

БАЛАНС



Показники            На початок  На кiнець
                    періоду    періоду
                  тис. грн.   тис. грн.

Акціонерний (статутний) капітал       100 000      100 000

Капітал у дооцінках        22 663          57 370

Додатковий капітал        —  —

Резервний капітал        12 844      12 844

Нерозподілений прибуток       37 510      37 635

Інші резерви         —  71

Капітал          173 017     207 920

Відстрочені податкові зобов’язання      —       7 619

Довгострокові зобов'язання       24 871       23 291

Страхові резерви         364 182     388 933

Довгострокові зобов'язання і забезпечення     389 053     419 843

Заборгованість перед працівниками з оплати відпусток    3 045         2 876

Поточна заборгованість за орендою      1 295           1 579

Короткострокова кредиторська заборгованість з податків    5 701         5 541
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками

з оплати праці та страхування       2 320        2 321

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю   19 514       24 582

Інші поточні зобов'язання       8 606         8 896

Поточні зобов'язання і забезпечення      40 481       45 795

Зобов'язання         429 534      465 638

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       602 551     673 558

БАЛАНС



I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття             За звітний період       За аналогічний період
          попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      —  —
Чисті зароблені страхові премії       764 720  653 762
 премії підписані, валова сума      786 589  731 064
 премії, передані у перестрахування      11 705  19 581
 зміна резерву незароблених премій, валова сума     8 883  57 833
 зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій    (1 281)  112
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)     (18 298)  (22 257)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами      -306 403  -210 328
Валовий прибуток        440 019  421 177
Валовий збиток        ( — )  ( — )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань    —  —
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів     (16 087)  (42 484)
зміна інших страхових резервів, валова сума      (15 868)  (42 703)
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах     (219)  219
Iншi операцiйнi доходи        21 079  21 751
у тому числі:
 дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  —  —
 дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  —  —
 дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування   —  —
Адміністративні витрати        (124 287)  (132 173)
Витрати на збут        (249 687)  (275 227)
Інші операційні витрати        (77 066)  (32 541)
у тому числі:
 витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю  —  —
 витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції —  —
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток        —  —
 збиток        (6 029)  (39 497)
Доход від участі в капіталі       —  —
Інші фінансові доходи        34 170  42 669
Інші доходи         489  88
у тому числі дохід від благодійної допомоги      —  —
Фінансові витрати        (4 686)  (4 089)
Втрати від участі в капіталі       ( — )  (5 721)
Інші витрати        (158)  (31 791)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті     —  —
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток        23 786  —
 збиток        ( — )  (38 341)
Витрати (дохід) з податку на прибуток      (23 590)  (20 062)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    —  —
Чистий фінансовий результат:
 прибуток        196  —
 збиток        ( — )  (58 403)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



IІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття             За звітний період     За аналогічний період
          попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів      42 326  12 557

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів      —  —

Накопичені курсові різниці       —  —

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    —  —

Інший сукупний дохід        —  —

Інший сукупний дохід до оподаткування      42 326  12 557

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом     7 619  —

Інший сукупний дохід після оподаткування      34 707  12 557

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)      34 903  (45 846)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття             За звітний період За аналогічний період
          попереднього року

Матеріальні затрати        4 195  6 018

Витрати на оплату праці        59 764  60 557

Відрахування на соціальні заходи       12 868  13 212

Амортизація        14 227  11 059

Інші операційні витрати        359 986  327 604

Разом         451 040  418 450

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття             За звітний період За аналогічний період
          попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій      16 000 000  16 000 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій     16 000 000  16 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію      0,01225  (3,65019)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    0,01225  (3,65019)

Дивіденди на одну просту акцію       —  —

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



65%

16%

5%

13%

АВТОСТРАХУВАННЯ 
(КАСКО ТА ОСЦПВВНТЗ)

МЕДИЦИНА,
НЕЩАСНІ ВИПАДКИ

СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ІНШІ ВИДИ

*показники станом на 31.12.2020

СТРАХОВИЙ ПОРТФЕЛЬ



За результатами року був проведений аудит фінансо-
вої звітності ПрАТ «УПСК», що складається зі звіту про 
фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіту про 
рух грошових коштів та звіту про зміни у власному 
капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та 
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик.

На думку незалежного аудитора, фінансова звітність 
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан СК UPSK на 31 грудня 2020 року та 
його фінансові результати і грошові потоки за 2020 
рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності.

Фактична сума низькоризикових активів Компанії 
становить 302 390 тис. грн., що на 146 788 грн. пере-
вищує норматив якості активів.

Фактичний запас платоспроможності становить 206 
894 тис.грн., що на 66 361 тис. грн. перевищує норма-
тивний запас платоспроможності, розрахований від 
суми надходжень страхових платежів.

ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/main-information/r-fin-zv


▶ АЕ 641965  Страхування від нещасних випадків
▶ АЕ 641960  Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
▶ АЕ 641953  Страхування здоров’я на випадок хвороби
▶ АЕ 641944  Страхування залізничного транспорту
▶ АЕ 641957  Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
▶ АЕ 641966  Страхування повітряного транспорту
▶ АЕ 641947  Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)
▶ АЕ 641952  Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
▶ АЕ 641963  Страхування майна (іншого, ніж передбачено п. 5-9 ст. 6 Закону України «Про страхування»)
▶ АЕ 641942  Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
▶ АЕ 641951  Страхування відповідальності власників повітряного транспорту включаючи відповідальність перевізника)
▶ АЕ 641948  Страхування відповідальності власників водного транспорту включаючи відповідальність перевізника)
▶ АЕ 641970  Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена п. 12-14 ст. 6 ЗУ «Про страхування»)
▶ АЕ 641959  Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
▶ АЕ 641961  Страхування інвестицій
▶ АЕ 641973  Страхування фінансових ризиків
▶ АЕ 641945  Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
▶ АЕ 641946  Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
▶ АЕ 641964  Страхування медичних витрат
▶ АЕ 641968  Страхування сільськогосподарської продукції
▶  Страхування судових витрат

▶ АЕ 641975  Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються 
з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
▶ АЕ 641967  Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
▶ АЕ 641943  Авіаційне страхування цивільної авіації
▶ АЕ 641971  Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансу-
ються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків
▶ АЕ 641954  Медичне страхування
▶ АЕ 641972  Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту
▶ АЕ 641949  Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
▶ АЕ 641955  Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів,
щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час
транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів
▶ АЕ 641958  Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків
при перевезенні небезпечних вантажів
▶ АЕ 641950  Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю,
за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
▶ АЕ 641976  Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ЛІЦЕНЗІЇ З ДОБРОВІЛЬНИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ:

ЛІЦЕНЗІЇ З ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ:

ЛІЦЕНЗІЇ



▶ АЕ 641956  Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
▶ АЕ 641969  Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування
та використання газу (метану) вугільних родовищ
▶ АЕ 641962  Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України 
«Про нафту і газ»
▶ АЕ 641974  Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про 
розподіл продукції»
▶ Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
▶ Страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку 
може бути заподіяно третім особам
▶ Страхування спортсменів вищих категорій
▶ Страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини
▶ Страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо 
відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам
▶ Страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та/або зберігання
транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних засобів, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при 
здійсненні його транспортування та/або зберігання
▶ Страхування засобів водного транспорту
▶ Страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, 
пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб
▶ Страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл 
продукції, якщо інше не передбачено такою угодою
▶ Страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується КМУ за поданням центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності
▶ Страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності
▶ Страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до 
запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі
▶ Страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском
та експлуатацією її у космічному просторі
▶ Страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим 
Кабінетом Міністрів України
▶ Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених КМУ) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам
▶ Страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, 
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими КМУ
▶ Страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну
▶ Страхування відповідальності морського судновласника
▶ Страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу 
стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб
▶ Страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій
за шкоду, заподіяну третім особам
▶ Страхування майна, переданого у концесію
▶ Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під 
час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
▶ Страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення 
вибухових робіт
▶ Страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей

ЛІЦЕНЗІЇ



ФІНАНСОВІ ПАРТНЕРИ



ФІНАНСОВІ ПАРТНЕРИ



* за вийнятком зони 
проведення ООС

КИЇВСЬКА обл.     116 411,66

РІВНЕНСЬКА обл.   54 619,22

ВІННИЦЬКА обл.   39 114,25

КІРОВОГРАДСЬКА обл.    36 468,89

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл.   30 789,35

ПОЛТАВСЬКА обл.    29 135,78

МИКОЛАЇВСЬКА обл.    27 802,82

ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл.   25 717,97

ХЕРСОНСЬКА обл.    25 278,78

ЛЬВІВСЬКА обл.    20 899,89

ОДЕСЬКА обл.    18 374,91

ХМЕЛЬНИЦЬКА обл.   18 335,12

ЖИТОМИРСЬКА обл.   16 807,44

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА обл.   16 522,16

ЧЕРКАСЬКА обл.     15 529,83

ВОЛИНСЬКА обл.    14 555,98

ЧЕРНІВЕЦЬКА обл.    11 845,25

ЗАПОРІЗЬКА обл.    10 840,73

ДОНЕЦЬКА обл.*      4 725,58

ЧЕРНІГІВСЬКА обл.      4 269,30

СУМСЬКА обл.      4 229,67

ХАРКІВСЬКА обл.   4 191,47

ЗАКАРПАТСЬКА обл.       3 489,81

ПРЕМІЇ ЗА 2020 р. (млн. грн.)



 організацій, що експлуатують небезпечні 
об’єкти;
 за заподіяння шкоди внаслідок недоліків 
товарів, робіт, послуг;
 перевізників перед пасажирами;
 власників зброї.

 нотаріусів;
 власників та користувачів майна;
 власників засобів повітряного транспорту;
 власників засобів водного транспорту;
 власників засобів залізничного
транспорту;

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ



 Oakeshott Insurance Consultants
 Willis Towers Watson
 Marsh Europe S.A
 UIBS (UIB GROUP)
 МАІ Іншуренс Брокерс
 RFIB Group

Нашими партнерами, що надають перестра-
ховий захист, протягом довгого часу є Gen Re 
(Німеччина)., Swiss Re, Partner Re, Polish Re, 
Az Re, SAVA Re, Scor, Hannover Re, Chubb, 
синдикат Lloyds.
Допомагають нам розміщувати спеціальні 
ризики та програми такі міжнародні броке-
ри, як:

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ



А В Т О М О Б І Л І  З  П Р О Б І Г О М

ПАРТНЕРИ



АВТОАСИСТАНС
ВІД СК UPSK



КАСКО



ПРИЧИНИ КУПИТИ КАСКО В UPSK

Пропонуємо захистити себе від непередба-
чених фінансових витрат, що пов`язані з 
ремонтом або конструктивною гибеллю 
транспортних засобів, та обрати програму, 
що може надійно їх захистити

Страхова сума 
необмежена

Покриття 
витрат
на послуги таксі

Покриття
вартості
автостоянки
та евакуацію ТЗ
до місця ремонтуКАСКО

60% сплачується 
при укладанні 
договору

40% тільки
у разі настання
страхового 
випадку

КАСКО 60/40

Страхова сума
від 50 000
до 100 000 грн.

Вигідна ціна
для досвідчених 
водіїв

КАСКО ДЛЯ СВОЇХ

Розстрочка
до 4 платежів

Немає обмежень по 
нічному зберiганню авто

87% клієнтів КАСКО 
високо оцінюють роботу 

компанії

Наявність аварійних 
комісарів у кожному 

регіоні

Можливість коротко-
строкового страхування

Немає обмежень на 
право керування авто — 

за кермом може бути 
будь-який водій

Економія до 40 %

Відсутність обмежень
у виплаті при порушенні 

Правил дорожнього
руху

НАШІ ПРОГРАМИ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/kasko-fiz


АВТОЦИВІЛКА



ВАЖЛИВО
 UPSK є асоційованим членом Моторного 
(транспортного) страхового бюро України та 
однією з провідних компаній зі страхування 
Автоцивілки в Україні.
 Можливість оформити як електронний 
поліс так і паперовий.
 Цілодобова підтримка при настанні стра-
хового випадку.
 Дія полісу Автоцивілки поширюється на 
будь-яку особу з будь-яким стажем керування.
 Сума відшкодування за полісом ОСЦПВ
до 50 000 грн сплачується без довідки ДАІ 
(при оформленні Європротоколу).

ЩО Є СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ?
Страховим випадком є ДТП, що сталася за 
участю забезпеченого транспортного засобу, 
внаслідок якої настає цивільно-правова 
відповідальність особи, відповідальність 
якої застрахована, за шкоду, заподіяну 
життю, здоров'ю та/або майну потерпілого.

Автоцивілка (ОСЦПВ) — це надійний захист 
Ваших фінансових інтересів. Він дозволяє 
компенсувати збитки, завдані з Вашої вини 
при ДТП.

БІЛЬШЕ

205
МЛН. ГРН.

становили виплати за 
ОСЦПВВНТЗ у 2020році

БІЛЬШЕ

710
ТИС. ШТ.
укладено

полісів

БІЛЬШЕ

30
ТИС. ШТ.
укладено

електронних полісів

БЛИЗЬКО

5
ХВИЛИН

займає оформлення 
електронного полісу

3
МІСЦЕ
в Україні

за кількістю
укладених договорів

 UPSK є асоційованим членом Моторного 
(транспортного) страхового бюро України та 
однією з провідних компаній зі страхування 
Автоцивілки в Україні
 Можливо оформити як електронний поліс 
так і паперовий
 Цілодобова підтримка при настанні стра-
хового випадку

БІЛЬШЕ

140
МЛН. ГРН.

у фонді захисту 
потерпілих МТСБУ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/osago


АДВОКАТ ОНЛАЙН ВОДІЯ



ВАШІ ДІЇ
У РАЗІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ:
При настанні страхового випадку Вам необ-
хідно негайно звернутися на гарячу лінію
СК UPSK:

0-800-50-70-50
У РЕЖИМІ 24/7 ВИ ОТРИМАЄТЕ:
1. Рекомендації, як правильно себе вести у 
разі ДТП.
2. Професійну юридичну консультацію у разі 
зупинки транспортного засобу працівниками 
Національної поліції України.
3. Інформацію, яка необхідна за законом про 
порядок ваших дій для отримання відшко-
дування шкоди внаслідок того, що сталося 
ДТП.
4. Поглиблену юридичну консультацію.

ДОДАТКОВО НАДАЄМО ДОПОМОГУ
АВТОАССІСТАНСА:
 пошук і виклик евакуатора;
 пошук і виклик спеціалізованої технічної 
допомоги;
 інформування про найближчі СТО.

Сідаючи за кермо автомобіля, кожен водій 
знає, що в дорозі може трапитися будь-яка 
неприємна ситуація: дорожньо-транспорт-
на пригода, аварія, певні дії або бездіяль-
ність працівників Національної поліції Украї-
ни та інші події.

СК UPSK уклала договори про співпрацю з 
юридичними компаніями, адвокатськими 
бюро та об'єднаннями юристів по всій тери-
торії України. Завдяки цьому наші клієнти 
мають можливість отримати професійну 
юридичну допомогу швидко і якісно в 
будь-якому регіоні нашої країни.
Ми розробили страхову програму «online 
АДВОКАТ ВОДІЯ» і гарантуємо Вам, що 
додатково до договорів ОСЦПВВНТЗ або 
КАСКО, СК UPSK оплачує:
■ консультаційні послуги адвокатів-партне-
рів страхової компанії, з якими попередньо 
були укладені договори на обслуговування 
наших клієнтів, в межах 20 000 грн;
■ вартість поглибленої юридичної консуль-
тації до 3-х годин, з можливим виїздом 
адвоката на місце, якщо учасниками ДТП 
стали 4 і більше транспортних засобів та/або 
завдано шкоду життю і здоров'ю людей, 
один раз протягом дії договору страхування.

300
ГРН.
вартість полісу
на 12 місяців

ВИГІДНА ЦІНА

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/advokat_online/


ТУРБОТА 24/7



ДЛЯ КОЖНОГО СПЕКОТНЕ  ЛІТО

КОРПОРАТИВ COVID 19

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ& СТУДЕНТ

ЛІКАР ОНЛАЙН АЛЬТЕРНАТИВНА
ДУМКА ЛІКАРЯ МЕДИЧНИЙ КОНСЬЄРЖ



ТУРБОТА 24/7 КОРПОРАТИВ



ПЕРЕВАГИ
Для підприємства:
 мотивація співробітників
 скорочення незапланованих витрат на 
матеріальну допомогу
 мінімізація витрат робочого часу праців-
ників на відвідування лікувальних установ
 скорочення кількості днів непрацездатно-
сті працівників
 підвищення лояльності співробітників, 
зменшення плинності кадрів
 підтвердження іміджу сучасного конку-
рентоспроможного суб'єкта на ринку праці.

Для співробітників:
 цілодобова медична допомога та кон-
сультації
 супровід лікарів-кураторів страхової ком-
панії в період лікування
 контроль якості послуг, які надають 
медичні заклади
 отримання медичних послуг в будь-яких 
лікувальних закладах країни
 економія часу на відвідування медичних 
закладів
 можливість страхування членів родини

Добровільне медичне страхування від
СКUPSK для корпоративних клієнтів
допоможе Вам його зберегти!

НАШІ КЛІЄНТИ:

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/corporate/meditsyna/


ТУРБОТА 24/7 & СТУДЕНТ



ЩО ПОКРИВАЄ ПРОГРАМА?

 раптове гостре захворювання Застрахова-
ної особи;

 розлад здоров`я пов`язаний з травмами, 
опіками, обмороженнями, укусами тварин 
тощо.

ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

Навчання може тривати кілька тижнів чи 
років, протягом яких Визнаходитесь далеко 
від дому. Захворіти в університеті прості-
ше простого. За рік навчання може статися 
все, що завгодно, а медична система в Укра-
їні не дешева та не проста, тому з кожним 
роком все більш популярним стає страху-
вання здоров`я під час навчання. Всі барви 
життя видно далеко від батьківського 
дому. Самостійність, незалежність та 
відповідальність прищеплюються у спар-
танських умовах проживання в гуртожитку.
Оформити поліс може як студент, так і 
навчальний заклад.

EXCLUSIVE

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

 Можливість отримання медичної допомо-
ги 24/7 «ДОКТОР-ОНЛАЙН».

 Покриття діагностики та лікування 
COVID-19.

 Покриття травмування під час спортивних 
занять у ВУЗі.

 Отримання консультацій з питань небажа-
ної вагітності та захворювань, що переда-
ються статевим шляхом.

Невідкладна 
медична
допомога

Невідкладна
стаціонарна

допомога

Амбулаторна 
допомога

Медикаментозне 
забезпечення

Невідкладна 
стоматологічна 

допомога

Медичний
консьєрж

Діагностика та 
лікування COVID-19

Послуги
травмпункту

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/student/


ТУРБОТА 24/7 COVID 19



ПЕРЕВАГИ ЛІНІЙКИ ПРОДУКТІВ COVID19
В СК UPSK
 Безлімітний Консьєрж сервіс 24/7 (з питань 
профілактики коронавірусу, психологічної 
підтримки при психоемоційному переванта-
женні в зв`язку з COVID19; результатів 
лабораторних обстежень, пошуку та запису 
на консультацію в медичний заклад з приводу 
діагностики та лікування на COVID19).
 Оплата поліклініки та стаціонару.
 Охоплення вікової групи ризику 50+ та спе-
ціальна пропозиція для іноземців, що прибу-
вають до України.
 Оплата медикаментів в стаціонарі та реані-
мації.
 Фінансова підтримка у разі летального 
випадку.

COVID 19: БАЗОВА COVID 19: EXTRA

COVID 19: FOREIGNERS

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/turbota_covid19
https://upsk.com.ua/service/privat/covid19_base
https://upsk.com.ua/en/turbota_covid19


ПРОГРАМА ТУРИСТИЧНОГО
СТРАХУВАННЯ «ПОЇХАЛИ!»



СТРАХОВІ РИЗИКИ*
 Стаціонарне та амбулаторне лікування
 Невідкладна допомога
 Стоматологія (при гострому болю та усу-
ненні наслідків нещасного випадку)
 Медичне транспортування
 Репатріація останків
 Позапланове повернення через здоров`я
 Телефонні переговори
 Юридична допомога

*Перелік опцій (витрат), що включені до 
умов договору, залежить від обраної про-
грами страхування.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
 організація та оплата вартості медичної 
допомоги за кордоном;
 страхова сума за Вашим вибором та 
залежно від вимог країни відвідування;
 можливість розширення покриття на час 
занять спортом, участі в спортивних змаган-
нях, роботи за наймом;
 місце дії договору — країни Європи або 
весь світ;
 всі програми відповідають вимогам для 
в’їзду до інших країн та оформлення візи;
 можливість застрахуватися на одну поїзд-
ку або необмежену кількість поїздок з 
будь-яким періодом страхового покриття;
 цілодобовий Асистанс;
 одночасно з програмою медичних витрат 
турист може вибрати додатково програму 
страхування від нещасного випадку.

Збираєтесь у відпустку, відрядження чи 
навчання в іншу країну? Саме час придбати 
страховий поліс «Подорожуючих за кордон». 
З полісом Ви можете бути впевнені, що 
несподівана хвороба чи травма не зіпсують 
Ваше перебування за кордоном. Поліс 
гарантує отримання необхідної медичної 
допомоги 24 години на добу в будь-якому 
куточку світу.

Увага! Поліс покриває оплату вартості екс-
прес-тестування та лабораторних обсте-
жень на COVID-19, призначених лікарем при 
наявності ознак та симптомів захворюван-
ня, що підтверджується відповідним медич-
ним протоколом, а також амбулаторного 
та стаціонарного лікування COVID-19.

ЧОМУ ВАРТО КУПУВАТИ У НАС?
 Покриття COVID-19 за кордоном.
 3 хвилини і поліс на e-mail або вайбер.
 Медична допомога 24/7 по всьому світу.

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/turystychne_strahuvannya/


3D ШКОЛЯР



Всі батьки знають як важко захистити 
дитину від неприємностей. Як би ми не наго-
лошували своїм дітям про безпечну поведін-
ку, як би не слідкували — діти багато часу 
проводять в школі, на дитячих майданчиках, 
на гуртках та позашкільних закладах, а це 
передбачає жваве спілкування з однолітка-
ми, біганину та активні ігри і як наслідок — 
можливі нещасні випадки.
Страхування здоров`я дітей та від нещас-
них випадків — це надійний спосіб подбати 
про безпеку та здоров`я власної дитини. 
Страхова компанія UPSK створила спеціаль-
ну програму, яка не лише забезпечить гро-
шову компенсацію у непередбачуваній ситуа-
ції, а й дозволить у найкращий спосіб допо-
могти власній дитині.

НАПОВНЕННЯ ПРОГРАМИ

 Страхування від нещасних випадків
Ваша дитина:
 займається травматичними видами спорту;
 полюбляє небезпечні розваги.
Ми здійснюємо відшкодування у разі:
 травм, опіків, переломів;
 вивихів, розривів зв’язок, інших ушкоджень.

 Страхування здоров’я на випадок хвороби
Ваша дитина:
 перебуває в чисельному колективі;
 харчується поза домівкою;
 погано миє руки;
 важко переносить сезонні хвороби.
Ми здійснимо відшкодування у разі:
 інфікування та лікування Covid 19;
 ускладнення грипу (отиту, синуситу, брон-
хіту, пневмонії, синдрому Рея, синдрому 
Гієна-Барре);
 гострого харчового розладу, отруєння;
 гострого апендициту, електротравми;
 інфекційних хвороб: корі, вітряної оспи, 
гепатиту.

 Відповідальність за дитину
Ваша дитина:
 обожнює активні ігри та пустощі;
 постійно перебуває під гнітом правил «хо-
рошої поведінки»;
 про вашу дитину кажуть «ходяча шкода».
Ми здійснимо відшкодування, якщо ваша 
дитина:
 пошкодить, зламає, розіб’є чуже майно 
(шкільні меблі, скло тощо);
 травмує іншу дитину.

Ви обираєте страхову суму 3, 5 або 10 
тисяч гривень за кожним рівнем захисту.

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/3d_shkolyar/


МОЄ МАЙНО



ДЛЯ КОГО?
 Власників квартир
хто турбується про своє майно, цінує свою 
роботу і гроші, вкладені в облаштування 
житла
 Орендарів майна
хто відповідає перед власником квартири за 
пошкодження внутрішнього оздоблення 
квартири і рухомого майна, що знаходиться 
в ній
 Мешканців багатоквартирних житлових 
будинків
хто розуміє наявність повсякденного ризику 
нанесення шкоди своїм сусідам і хоче змен-
шити обсяг своїх витрат у разі їх залиття чи 
виникнення пожежі

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ
 Вигідна ціна
1 грн 10 коп за один день дії договору
 Зручність і швидкість
Зручність і швидкість укладення договору 
страхування
 Комплексний захист
Комплексний захист: одночасне страхування 
майна і відповідальності за шкоду, нанесену 
майну, життю і здоров’ю третіх осіб
 Найбільші ризики
На страхування приймається майно, ризик 
пошкодження або втрати якого є найбільшим: 
внутрішнє оздоблення квартири і рухоме 
майно, що знаходиться в ній

РИЗИКИ УМОВИ ПРОГРАМИ
Страховий платіж за договором сплачується 
одноразово при укладенні договору страху-
вання у розмірі 400 грн.

60 000 грн
Обсяг зобов’язань страхової компанії щодо 
страхування внутрішнього оздоблення, 
обладнання та інженерних комунікації, рухо-
мого майна

40 000 грн
Обсяг зобов’язань страхової компанії щодо 
страхування відповідальності за шкоду, 
нанесену майну, життю і здоров’ю третіх осіб

Пожежа Потоп Протиправні 
дії третіх осіб

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://mayno.upsk.com.ua/


КІБЕР-ЗАХИСТ



КОМУ ПОТРІБНЕ СТРАХУВАННЯ 
КІБЕР-РИЗИКІВ?

Страхування кібер-ризиків потрібне бізнесу 
будь-якого рівня та направленості, діяль-
ність якого залежить від інформаційних тех-
нологій.

Юридичним особам, які:

 Зберігають бази даних в електронних 
системах;

 Користуються інтернет ресурсом для 
комунікації з клієнтами;

 Несуть відповідальність за збереження 
персональних даних та комерційної таємниці 
своїх клієнтів;

 Обслуговують контракти з зарубіжними 
партнерами;

 Працюють на аутсорсингу для зарубіжних 
компаній.

КІБЕР-НЕБЕЗПЕКИПропонуємо новий інструмент в управлінні 
бізнес-ризиками.

Збій в роботі мережі

Відмова роботи 
ІТ-інфраструктури

Хакерська атака, атака 
комп’ютерного вірусу

Крадіжка електронних 
даних, несанкціоноване 
використання або змінення 
електронної системи 
третьою особою

Помилка програмуванняДЕТАЛЬНІШЕ

https://cyber.upsk.com.ua/


СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ



Страхувальниками можуть бути суб’єкти 
господарювання, яким об’єкти підвищеної 
небезпеки належать на праві власності, 
повного господарського відання або опе-
ративного управління чи які користуються 
або володіють об’єктами підвищеної небез-
пеки.

Страховим випадком вважається заподі-
яння прямої шкоди третім особам внаслі-
док пожежі та/або аварії на об’єкті підви-
щеної небезпеки під час дії договору 
обов'язкового страхування, внаслідок чого 
виникає обов'язок страховика здійснити 
виплату страхового відшкодування.

Страхова сума визначається за кожним кон-
кретним об’єктом підвищеної небезпеки 
відповідно до категорії небезпеки:

 для груп об’єктів 1 категорії небезпеки — 
11 560 000 грн;

 для груп об’єктів  2 категорії небезпеки — 
4 046 000 грн;

 для груп об’єктів 3 категорії — 2 601 000 
грн.

Розмір максимального страхового тарифу у 
відсотках страхової  суми на 12 місяців 
визначається залежно від категорії небезпе-
ки об’єкта підвищеної небезпеки і становить:

 для груп об’єктів 1 категорії небезпеки — 
0,44 відсотка;

 для груп об’єктів 2 категорії небезпеки — 
0,18 відсотка;

 для груп об’єктів 3 категорії небезпеки — 
0,12 відсотка.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, 
заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на 
об’єкті підвищеної небезпеки життю, здо-
ров’ю та майну третіх осіб, включаючи при-
родні ресурси, території та об’єкти природ-
но-заповідного фонду.

Обов’язкове страхування цивільної відпо-
відальності суб’єктів господарювання за 
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 
та аваріями на об’єктах підвищеної небез-
пеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська діяль-
ність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологіч-
ного характеру здійснюється на умовах, 
визначених Постановою КМУ № 1788 від 
16.11.2002 р.

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/corporate/strahuvannya_opn/


СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ ЗБРОЇ



Страхувальниками можуть бути громадяни 
України, які володіють, зберігають або вико-
ристовують:

 бойову нарізну вогнепальну зброю армій-
ських зразків або зброю, виготовлену за спе-
ціальним замовленням;

 вихолощену та навчальну зброю;

 несучасну стрілецьку зброю;

 мисливську нарізну вогнепальну зброю;

 мисливську гладкоствольну вогнепальну 
зброю;

 спортивну вогнепальну зброю;

 холодну зброю;

 пневматичну зброю.

Страховим випадком вважається подія, в 
результаті якої настає цивільно-правова 
відповідальність страхувальника щодо 
відшкодування ним шкоди, заподіяної 
третій особі та/або її майну внаслідок воло-
діння, зберігання чи використання зброї.

Договір страхування може бути укладений 
на строк від 1 до 10 років.

Обов’язкове страхування цивільної відпові-
дальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні 
зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна 
третій особі або її майну внаслідок володін-
ня, зберігання чи використання цієї зброї, 
здійснюється на умовах, визначених Поста-
новою КМУ № 402 від 29.03.2002 р. «Про 
затвердження Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відпо-
відальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні 
зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна 
третій особі або її майну внаслідок володін-
ня, зберігання чи використання цієї зброї».

РОЗМІР СТРАХОВОЇ СУМИ: 

ДО11 000 ГРН.
при відшкодуванні завданої шкоди
життю і здоров’ю третіх осіб

ДО30 000 ГРН.
при відшкодуванні завданої шкоди
майну третіх осіб

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/privat/zbroya/


СТРАХУВАННЯ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН



СТРАХУВАЛЬНИК

Підприємство, установа, організація (юри-
дична особа), які утримують підрозділи 
відомчої та місцевої пожежної охорони і 
добровільні пожежні дружини (команди), та 
виконавчий комітет відповідної Ради, за 
рахунок бюджету якої утримується підрозділ 
місцевої пожежної охорони.

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ

Працівники відомчої та місцевої пожежної 
охорони, члени добровільної пожежної дру-
жини (команди), які виконують згідно із 
чинним законодавством функції з гасіння 
пожеж і ліквідації наслідків аварії.

СТРАХОВА СУМА

Встановлюється у розмірі десятирічної заро-
бітної плати застрахованої особи за її поса-
дою на день страхування.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

До 2 відсотків страхової суми за кожного 
застрахованого.

СТРАХОВА ВИПЛАТА:

 у разі загибелі або смерті застрахованої 
особи її спадкоємцям виплачується 100 % 
страхової суми;

 за шкоду, заподіяну здоров’ю застрахова-
ної особи внаслідок виконання нею обов’яз-
ків щодо гасіння пожеж або ліквідації 
наслідків аварії, страховик проводить одно-
разову  виплату  у  разі встановлення застра-
хованій особі групи інвалідності: I групи — 
100 % страхової суми; ІІ групи — 90 % стра-
хової суми; ІІІ групи — 70 % страхової суми;

 при тимчасовій втраті працездатності 
застрахованій особі виплачується 0,2 % 
страхової суми за кожну добу, але не більше 
50 % страхової суми.

СТРОК СТРАХУВАННЯ

Договір укладається на один рік.

Обов’язкове особисте страхування праців-
ників відомчої та сільської пожежної охоро-
ни і членів добровільних пожежних дружин 
(команд) передбачене Постановою КМУ 
№ 232 від 03.04.1995 р. «Про затвердження 
Положення про порядок і умови обов’язково-
го особистого страхування працівників 
відомчої та сільської пожежної охорони і 
членів добровільних пожежних дружин 
(команд)».

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/corporate/strahuvannya_pozhezhnykiv/


СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ



ПЕРЕВАГИ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ
В СК UPSK:

 Вантаж може бути застраховано як за 
програмою, так і за окремими ризиками;

 Ви можете застрахувати окреме переве-
зення або регулярні відправки вантажів;

 Індивідуальний підхід до клієнта;

 Страхування майже всіх видів вантажів.

СТРАХОВА СУМА
Визначається в межах дійсної вартості ван-
тажу та може додатково включати в себе 
витрати, пов’язані з перевезенням, податки, 
збори тощо.

УМОВИ СТРАХУВАННЯ
Договір страхування вантажів зазвичай 
укладається з урахуванням умов однієї із 
програм, які передбачають певний узагаль-
нений та міжнародновизнаний перелік стра-
хових випадків та ризиків.
З урахуванням побажань наших клієнтів ми 
можемо запропонувати індивідуальну про-
граму страхування, що враховує особливості 
перевезення конкретних вантажів.
Додатково звертаємо увагу, що для 
певних вантажів законодавством України 
передбачено обов`язкове страхування 
відповідальності:
 Обов’язкове страхування відповідально-
сті суб`єктів перевезення небезпечних ван-
тажів на випадок настання негативних 
наслідків під час перевезення небезпечних 
вантажів.
 Обов'язкове страхування відповідальності 
експортера та особи, яка відповідає за ути-
лізацію (видалення) небезпечних відходів, 
щодо відшкодування шкоди, яку може бути 
заподіяно здоров'ю людини, власності та 
навколишньому природному середовищу 
під час транскордонного перевезення та 
утилізації (видалення) небезпечних відходів.

В процесі перевезення вантажі підпада-
ють під вплив цілого ряду ризиків, які 
можуть привести до їх пошкодження, зни-
щення або втрати. Така ситуація може 
стати неприємним сюрпризом для ванта-
жовласника, а в деяких випадках і вияви-
тися серйозним ударом по його фінансовій 
стійкості.

Добровільне страхування вантажів дозво-
ляє компенсувати збитки, пов'язані з 
пошкодженням, знищенням або втратою 
всього вантажу чи його частини.

ДЕТАЛЬНІШЕ

https://upsk.com.ua/service/corporate/strahuvannya_vantazhiv/


З 2018 року СК UPSK надає можливість 
оформлювати поліс без відвідування офісу.
На сайті www.upsk.com.ua можна 
придбати наступні продукти:

ТАКОЖ НА САЙТІ ВИ МОЖЕТЕ 
ОПЛАТИТИ ВАШ ДОГОВІР 
ОНЛАЙН

СПЕКОТНЕ 
ЛІТО

МОЄ МАЙНО

АВТОЦИВІЛКА ТУРБОТА 24/7

COVID-19 ТУРИЗМ

ТУРБОТА 24/7 
& СТУДЕНТ

АДВОКАТ ОНЛАЙН

ПЕРЕВАГИ Е-ПОЛІСУ:

 Електронний та паперовий носій мають 
однакову юридичну силу.

 Запобігання шахрайства. Перевірка 
на справжність здійснюється дуже легко 
за спеціальним кодом.

 Оперативність і зручність. Вам не 
потрібно чекати доставки або стояти в черзі. 
Ви отримаєте документ за лічені хвилини, 
не виходячи з дому.

 Немає необхідності роздруковувати.

 Стовідсоткове збереження.
Поліс не може бути втрачено, 
оскільки він є електронним договором. 

ПРИДБАТИ Е-ПОЛІС

Е-ПОЛІС

https://shop.upsk.com.ua/site-upsk/


КУПУЙТЕ
СТРАХОВІ ПОЛІСИ
У ТРИ КРОКИ

ЗБЕРІГАЙТЕ ВАШІ
СТРАХОВІ ПОЛІСИ 
У ДОДАТКУ

ОТРИМУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ 
ВІД НАШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
24/7

ШУКАЙТЕ НАЙБЛИЖЧИЙ 
ОФІС СК UPSK
В РЕГІОНАХ

ЗАВАНТАЖУЙ
МОБІЛЬНИЙ 

ДОДАТОК

ЗАВАНТАЖИТИ

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

https://upsk.com.ua/application


Реєструйтесь та отримуйте:
 Індивідуальні умови
 Консультації 24/7
 Персональні пропозиції
 Інформаційну підтримку

КЛУБ UPSK

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

https://upsk.com.ua/upsk_club/


0 800 507 050
04080, Україна,

м. Київ, вул. Кирилівська, 40

www.upsk.com.ua

UPSK у Facebook

UPSK у Instagram

UPSK у LinkedIn

Відео про компанію

https://upsk.com.ua/
https://m.youtube.com/watch?v=pDPlZv7K-Cs&ab_channel=UPSK
https://facebook.com/upsk.insurance/
https://instagram.com/upsk.com.ua/
https://linkedin.com/company/upsk
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