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Конференція
«10th Health Insurance Forum»



• 600+ учасників за 10 років, у 2017 році
конференцію відвідало більш ніж 120 осіб

• 200+ компаній;
• 50+ спікерів;
• 95% учасників оцінили захід як кращий

на ринку ДМС;
• 1200+ HR-фахівців і керівників отримують

матеріали конференції в розсилках, на 
нашому сайті і в соціальних мережах.

• Детальніше: http://conference.sb-
malakut.com.ua/ 

10-та, ювілейна конференція Health Insurance Forum



СБ Малакут: коротко про нас та наші досягнення

• Найбільший в Україні страховий брокер з ДМС.
• Офіси у 8-и країнах світу: у Європі, на Близькому сході, у Центральній та 

Південно-Східній Азії, у Латинській Америці.
• Учасник міжнародних брокерських асоціацій: ICBA, UNiBA , 

UNISONBrokers та EOS.
• Наша професійна відповідальність застрахована на 5 000 000 Євро.

Протягом 2018 року:
• Застраховано більш ніж 65 000 осіб (галузі: інформаційні та 

телекомунікаційні технології, банки та фінанси, авіація, фармакологія, 
аграрний комплекс, логістика, консалтінг, юриспруденція);

• Зростання по зібраних страхових преміях, що прогнозується на кінець 
року: більш ніж 50%;

• Значно посилено штат фахівців;
• Впроваджено CRM-платформу для супроводу контрактів по ДМС;
• Впроваджено сервіс для застрахованих по ДМС: веб-рішення та 

мобільний додаток МЕДІНТЕРНЕТ.



Серпень 2017: запуск оновленого веб-
сервісу (сайт medinternet.com.ua)

МЕДІНТЕРНЕТ: потужний та гнучкий інструмент
супроводу у корпоративному ДМС

Вересень 2018: запуск мобільного 
додатку (Android, iOS)



Як застраховані користуються
Медінтернетом:
• Зараз Медінтернет

обслуговує
22 контракти с загальною
кількістю застрахованих
більше ніж 32 000 осіб.

• З них зареєструвалось та 
активно користується
сервісом більш ніж 15% . 
В деяких компаніях цей
показник перевищує 40%.

• В середньому, щотижня 
сайт відвідують в 250-300 
застрахованих, 
перебувають на сайті 5-6 
хвилин.

МЕДІНТЕРНЕТ: потужний та гнучкий інструмент
супроводу у корпоративному ДМС



Дякуємо за увагу!

Україна, 03035, м. Київ, 

вул. Сурікова 3, корпус 8Б, 

6 поверх

Телефони:

+38 044 248 46 41

+38 044 248 46 42

Телефон/факс:

+ 38 044 238 05 12

+ 38 044 238 05 13

office@sb-malakut.com.ua

www.sb-malakut.com.ua
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