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Що для нас означає 

комплексний підхід до 

захисту здоров'я 

співробітника?



Довгострокове страхування 

життя, пенсійне страхування, 

від нещасних випадків і 

критичних захворювань

ІНГО Україна Життя

Ризикове обов'язкове і добровільне 

страхування юридичних та фізичних 

осіб (28 ліцензій)

ІНГО Україна

Багатопрофільна 

поліклініка для 

дорослих та дітей.

37 спеціальностей, 

стоматологія, 

педіатрія, 

лабораторія, 

діагностика

МЦ ІНГО



13 червня 2018 р. уповноважене Рейтингове 

агентство «IBI-Rating» підтвердило 

довгостроковий кредитний рейтинг АСК «ІНГО 

Україна» за Національною рейтинговою 

шкалою на рівні «uaАА» (прогноз стабільний)

РЕЙТИНГИРЕЙТИНГИ

IBI-Rating Rating financial strength 

uaАА STABLE

Outlook



ПРО КОМПАНІЮ

28 ліцензій на 

страхування –

можемо захистити 

майже все

Понад 750 

співробітників 

працює для Вас 

по всій Україні

5 днів – середній 

термін виплати по 

КАСКО

147 млн. грн. –

найбільша сума 

відшкодування 

збитків 

підприємства

24 28 750 5 147

24 роки на ринку 

страхування



Програми 

страхування

Страхування 

персоналу

Добровільне 

медичне 

страхування

Страхування життя 

від нещасних 

випадків та хвороб

Медичні 

витрати за 

кордоном

Пенсійне 

страхування



Добровільне 

Медичне 

Страхування



72,5%
Рівень виплат ІНГО Україна

56,46%
середній рівень виплат по ринку

Компенсуємо 

вартість 

медичних послуг



1 000+ медичних закладів по всій території України, в 

тому числі лікувально-профілактичні установи, аптеки, 

лабораторії, оздоровчі заклади

Власний медичний асистанс, організація сервісу 24/7

80 лікарів координаторів

Онлайн реєстрація страхових випадків

Добровільне 

Медичне 

Страхування



Контроль відповідності медичних послуг програмі 

та договору страхування 

Індивідуальний супровід складних випадків у 

стаціонарі

Контроль якості наданих медичних послуг

Організація медичної допомоги є централізованою 

незалежно від місця проживання або 

знаходження застрахованої особи

Покриття згідно 

умов договору



досвід роботи 
на страховому ринку України

24 роки

250
клієнтів-юридичних осіб

35 000
застрахованих осіб

відшкодовано клієнтам
82,7 млн грн. 

€2,9 млн.

450 000
звернень клієнтів 
до медичного контакт-центру

ДМС в «ІНГО 

Україна»* (2017)

*Надаємо страховий захист за програмами ДМС з 1996 року 



грн. 5 200
середній платіж на 1 
застраховану особу 

€186

грн. 3 200
середня виплата на 1 
застраховану особу 

€116

*Надаємо страховий захист за програмами ДМС з 1996 року 

Факти ДМС* 

(2017 рік)



5позиція за зборами 
на ринку ДМС

грн. 391 000
найбільша страхова виплата

€14 000

26
максимальна кількість 
звернень від 1 особи 

Факти ДМС* 

(2017 рік)

*Надаємо страховий захист за програмами ДМС з 1996 року 



Продукти, спрямовані на зменшення 

захворюваності – здоровий образ життя, 

здоров’я колективу, рекомендації щодо 

профілактичних діагностик та консультацій

Продукти, що базуються на технологіях –

використання даних з фітнес-трекерів

Промислове страхування – об’єднання 

принципів страхування колективу та 

взаємодія з медсанчастиною

Майбутні проекти

нові
продукти



Проста  комунікація з компанією за допомогою будь-

яких месенджерів у Контакт-центрі

Зменшення часу очікування на відповідь за 

рахунок появи чат-ботів в месенджерах

Спрощене заповнення заявки за рахунок появи 

чат-ботів в месенджерах

Доступ до баз даних клінік та аптек – скорочення

часу на обробку заявки

Розробка геолокації для Контакт-центру

Обробка неприйнятих викликів, кнопка «передзвоніть 

мені»

Майбутні проекти

для клієнтів 

ІНГО

покращення
сервісу



Адаптована пропозиція для IT 

сегмента

Використання в розрахунках нових 

факторів

• вік 

• рід діяльності

• стать

Наприклад, молодий колектив сплачує менші платежі, ніж колектив без даних про вік.

Виплати по колективу, який займається виробництвом, в 1,5-2 рази менші за виплати по 

компаніям з IT та фармацевтичного сегментів. Спеціалісти в IT сплачують менше, ніж 

фармацевти.

Майбутні проекти

для нових клієнтів

ІНГО

Покращений 
розрахунок 
вартості



Медичний Центр «ІНГО» / www.mcingo.com.ua

Сучасний медичний центр ІНГО

спеціальностей лікарів52

29 сучасних інструментальних 

комплексів від світових брендів 

медичного обладнання (General 

Electric, Fujinon, Topcon, Cefla, Meditech, 

Innomed, BTL-CPMotion) – цифровий 

рентген, мамографія, УЗД, 

ендоскопія, функціональні 

дослідження



Медичний Центр «ІНГО» / www.mcingo.com.ua

HD - це індивідуально розроблена лекційна і 

медична програма для клієнтів. Наприклад, ІТ-

компанії цікавляться програмами «Комп'ютерний 

синдром» та «Метаболічний синдром»

HD - це Чек-Ап кожного співробітника 

компанії в умовах свого офісу. Наприклад, 

лабораторні аналізи, ЕКГ, інструментальна 

діагностика, консультації лікарів, відповіді на питання

HD - це зручно для СК: організацію, логістику, 

сервіс і медичний персонал забезпечує МЦ «ІНГО». 

Ми надаємо повний медичний сервіс, лекційний 

матеріал і турботу про вашому колективі у вас в офісі 

«під ключ».

HEALTH DAY для корпоративных клиентов



Медичний Центр «ІНГО» / www.mcingo.com.ua

1. Запис пацієнтів через веб-інтерфейс, тобто, 

координатору СК не потрібно дзвонити в МЦ 

«ІНГО»

2. Призначення лікарів застрахованим пацієнтам 

проводяться «без відзвону» за узгодженими 

раніше протоколами

3. Відділ супроводу МЦ «ІНГО» проводить 

активний моніторинг самопочуття пацієнта

МЦ «ІНГО» - як ми працюємо?

Ці ТРИ фактори 

істотно збільшують 

швидкість і якість взаємодії СК і МЦ



Медичний Центр «ІНГО» / www.mcingo.com.ua

МЦ «ІНГО» - наша СуперПеревага

2. Впровадження і реалізація в МЦ «ІНГО» проекту 

«Завершеного випадку» дозволить Відділу Супровіду

та Відділу Медичної Якості моніторити процес 

надання медичної допомоги, впливаючи на 

показник вартості «Випадку» для СК.

1.Використання міжнародних клінічних протоколів 

дозволить надавати медичну допомогу більш 

раціонально, тим самим мінімізуючи можливі 

ризики для пацієнтів і знижуючи вартість «чека» для 

СК.



СВІТОВА МЕДИЦИНА



Особлива страхова програма

Світова медицина
дозволяє підтверджувати діагноз та проходити 

лікування складних захворювань за кордоном

1млн. євро 

страхова  сума на 1 рік

лікарів експертів53 тис. 
провідні практикуючі лікарі, вчені 

та професори

Міжнародна 

програма 

страхування 

критичних 

захворювань



Планова (відкладена в часі) медична допомога

Лікування 

ракових 

захворювань

Аорто-коронарне 

шунтування

Виправлення 

звуження чи блокади 

однієї або декількох 

коронарних артерій за 

допомогою шунтів

01 02 03 04 05

Лікування будь-

яких злоякісних 

пухлин, лікування  

раку "in-situ", важкі 

дисплазії клітин

Заміна або 

відновлення 

серцевого 

клапану

Будь-яке хірургічне 

втручання на 

головному мозку та 

інших структурах 

порожнини мозкового 

черепа та доброякісні 

пухлини спинного 

мозку

Нейрохірургія Трансплантація 

органів / тканин від 

живого донора
Хірургічна трансплантація 

нирки, сегмента печінки, 

частки легені, сегменту 

підшлункової залози або 

кісткового мозку від 

живого донора



СТРАХУВАННЯ 

МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ЗА 

КОРДОНОМ



Страхування під 

час поїздки за 

кордон

страхування 

медичних 

витрат

страхування від 

нещасного 

випадку
страхування 

цивільної 

відповідальності

страхування від 

невиїздустрахування 

багажу

59 тис. 

договорів 

страхування у 

2017 р.



СТРАХУВАННЯ

ЖИТТЯ



В чому різниця?

Передбачає надання 

медичних послуг  при 

розладі стану здоров’я, 

пов’язаним із гострим 

захворюванням, 

загостренням 

хронічного 

захворювання, 

нещасним 

випадком та

травмою

Медичне страхування

Страхування життя

Гарантує фінансове забезпечення 

(компенсацію) внаслідок нещасних 

випадків та хвороб, котрі стались із 

Застрахованим співробітником



Ліцензія на добровільне 

страхування життя - безстрокова

Дата заснування

16.08.2007

Статутний капітал

21 млн . грн. 

Про компанію



страхових премій
25,5 млн грн. 

€793 000

15 626
застрахованих осіб

321
договір страхування

Представляємо 

інтереси Generali 

Employee Benefits 

(GEB) в Україні 

Показники 2017 

року



Страхування від 

нещасних випадків 

та хвороб

Вибір страхових ризиків здійснює 

роботодавець

Страхове покриття  24/7 – весь світ

Можливість включити в страхову 

програму членів сімей співробітників

• Постійна або повна або часткова втрата 

працездатності (інвалідність 1-ї, 2-ї, 3-ї груп) 

внаслідок нещасного випадку або хвороби

• Тимчасова втрата працездатності

• Смерть

• Тілесні ушкодження

• Критичні захворювання (інсульт, інфаркт, 

рак, тощо) та стани (параліч, ниркова 

недостатність та інше)



3 083 510 втрата працездатності грн.

критичні захворювання3 019 280 грн.

1 578 652 інвалідністьгрн.

грн.4 023 940 ухід з життя

ЯК
ми
виплачуємо

Показники виплат 

за ризиками 2017 

року



ЯК
ми
виплачуємо

Показники виплат 

за ризиками 2016-

2018 року

виплата
максимальна

за ризиком смерть з будь-

якої причини

2 268 000 грн.

€70 875

2 434 050 грн.

за ризиками: критичне 

захворювання, госпіталізація, 

інвалідність

€76 064



Середні показники

середня страхова сума
437 270грн. 

€13 665

36 років
середній вік застрахованої особи

55млн. 

грн. 
максимальна страхова сума за 

ризиком «смерть»

€1 715 000

53/47%



2018

2017

10 000 грн. 

протягом 10 років

унікальна
акція
головний приз 

акції – договір 

накопичувального 

страхування життя



Формування довічної пенсії

Можливість спадкування пенсії або страхування 

пенсії подружжям

Страховий захист протягом накопичувального 

періоду

Гнучкі рішення щодо порядку сплати та розмірів 

внесків

Участь в інвестиційному прибутку страхової 

компанії

Податкові пільги: внески з пенсійного 

страхування співробітників відносяться до 

собівартості та звільняються від оподаткування 

Єдиним соціальним внеском (ЄСВ)

Пенсійне 

страхування

можливість 

забезпечити 

працівникам гідний 

рівень життя у 

пенсійному віці



ДЯКУЄМО ЗА

СПІВПРАЦЮ



office@ingo.ua
www.ingo.ua

+38 044 490-27-44
+38 044 490-27-45

вул. Бульварно-

Кудрявська, 33 

м. Київ, 01054, 

Україна

Завжди готові відповісти на всі Ваші запитання

https://www.facebook.com/INGO.UA/

mailto:office@ingo.ua
http://www.ingo.ua/

