
 
 

 Страхова компанія UPSK підвела підсумки діяльності за 

перше півріччя 2018 року. 

 

 
  СК UPSK  забезпечила  високі операційні показники у першому 

півріччі 2018 року та продовжує підтримувати стратегію росту основних 

сегментів і залишається однією з провідних страхових компаній України. 

 

 
 

Загальний обсяг страхових премій за перше півріччя 2018 року  склав 

217 471,5 тис. грн., що на 14% перевищує показник за аналогічний період 

2017 року.  

 

СК «UPSK» входить в ТОП 10  Компаній – лідерів ринку автострахування, в 

тому числі, займає 6-те місце з продажу полісів обов`язкової цивільної 

відповідальності власників наземних транспортних засобів). 

 

Страхові виплати за перше півріччя 2018 року  склали 67 324,7 тис. грн.  

Найбільша частина виплат припадає на договори: 

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 

внутрішніми договорами) – 45 654,10 тис. грн. (68% від загальної суми 

виплат звітного періоду); 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного)– 10 049,7 тис. грн. 

(15% від загальної суми виплат звітного періоду); 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) - 8 884,6 тис. грн. 

(13% від загальної суми виплат звітного періоду); 
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В першому півріччі 2018 року було укладено 1 328 923 договорів 

страхування. 

 

Станом на 30 червня 2018 року  сформовано страхових резервів на загальну 

суму 224 140 тис. грн., які представлені ліквідними активами, а саме: 

грошовими коштами на поточних рахунках, банківськими вкладами та 

нерухомим майном. 

 

Фактичний запас платоспроможності складає 250 735,3 тис. грн., що 

перевищує нормативний запас (величину нетто активів)  в 3,3 рази. 

Компанія підтримує таке співвідношення на протязі останніх 3-х років. 

 

Важливий показник якісної роботи, це високій рівень пролонгації договорів  

страхування, що свідчить про прихильність та довіру клієнтів компанії. На 

сьогодні понад 10 тис. юридичних осіб плідно співпрацюють зі СК UPSK. 

Серед них є компанії в галузі фінансового, освітнього, аграрного та 

туристичного секторів, заводи і комбінати, водоканали, магазини, лікарні та 

аптеки, авто- та будівельні компанії, науково-дослідні установи (НДІ), 

засоби масової інформації тощо. 


