


Меморандум з Міністерством Освіти та Науки 

Згідно з Меморандумом, МінОсвіти надає можливість навчальним

закладам різного ступеня та форми освіти захистити свій

педагогічний склад, учнів та студентів. 

Підписаний між МОН та 

страховими компаніями:

Меморандум про 

співробітництво з 

провідними страховими 

компаніями України

щодо забезпечення учасників освітнього

процесу доступними та якісними послугами у 

сфері добровільного страхування здоров’я на 

випадок хвороби, у тому числі захворювання 

на вірус COVID-19. 

“УНІКА”,

“Універсальна”,

“Українська страхова група”, 

“СК “Альфа-Страхування”,

“ВУСО”.



UNIQA Insurance Group

Європейська страхова група

18

КРАЇН ЄВРОПИ

5,4 млр € 

СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ

20,9 млн

ДОГОВОРІВ 

СТРАХУВАННЯ

10,1 млн

КЛІЄНТІВ

20 тис

ПРАЦІВНИКІВ

УНІКА – Лідер ринку медичного страхування Австрії
Rating

А-/stable

на 31.12.19



ГЕНЕРАЛЬНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ15

Група компаній УНІКА в Україні

26 років

в Україні

1 322 000 894 0002 компанії

Договорів страхування Активних клієнтівРизик і Життя

РЕГІОНАЛЬНИХ

ДИРЕКЦІЙ28200

36

30

Банки - Партнери

1000 Співробітників

Різновидів страхових 

ліцензій

Офісів продажу



Фінансові результати УНІКА Україна

Прибуткова діяльність УНІКА підтверджена цифрами

Активи 2019 Платоспроможність 2019

140,4 % Non-Life

1 042,6 % Life

Rating Standard & Poor’s

А-/stable
на 31.12.19

Загальний 

обсяг активів

3,8 млрд UAH



УНІКА в секторі особистого страхування

Постійний контроль якості надання 

послуг. 

Оперативне прийняття 

рішення щодо 

відшкодування розміром 

до 5 тисяч гривень

ЛІДЕР ринку за результатами 6 місяців 

2020 року

Власний медичний 

асистанс 

з медичними фахівцями

ЦІЛОДОБОВА (24/7) підтримка 

Клієнтів

Індивідуальний підхід



Переваги страхування

ДМС

Захист учасників освітнього процесу на рівні учбового закладу 

Додаткова мотиваційна складова для працівників

Простота та доступність страхового покриття

Допомога у критичних випадках

Оптимізація витрат на матеріальну допомогу. Витрати на 

лікування покриває страховик в межах ліміту програми



Медичне страхування від УНІКА - це

Смерть Застрахованої

особи внаслідок

нещасного випадку

Страхування на 

випадок хвороби,

а саме:

Перебування

Застрахованої особи на 

стаціонарному лікуванні

з приводу коронавірусної

хвороби COVID-19 

Вперше  виявлені 

критичні захворювання 

(інфаркт, інсульт, 

злоякісного 

новоутворення)

Травматичні

ушкодження організму, 

що сталися внаслідок

нещасного випадку

Стійка втрата 

працездатності (1-3 

групи інвалідності)

Страхування від 

нещасних випадків, 
а саме:

Смерть Застрахованої

особи внаслідок

коронавірусної хвороби

COVID-19



Дії при настанні страхового випадку

Ми сплачуємо витрати на лікування в межах встановлених лімітів  

Крок 1

Ви телефонуєте

відповідні компетентні 

органи

(швидку медичну 

допомогу, ЛПЗ, поліцію, 

пожежну частину тощо) 

та отримуєте допомогу

Протягом 3 робочих 

днів  з моменту 

настання страхового 

випадка 

повідомляєте 

Страховику про 

настання нещасного 

випадку та 10 днів у 

разі захворювань

Збираєте всі 

необхідні документи 

та направляєте на 

розгляд до Страхової 

Компанії

Рішення про 

здійснення страхової 

виплати приймається 

протягом 20 робочих

днів + 5 днів виплата 

здійснюється 

Страховиком

Крок 2

Крок 3

Крок 4



УНІКА в секторі медичного страхування




