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З вернення
керівництва
Олександр
Коріненко
в. о. Генерального директора

2019 для СК «ГАРДІАН» став роком нових можливостей, нових
партнерських стосунків та стрімкого розвитку.
В першу чергу відзначу, що компанія на 70% перейшла у

Крім того, завдяки активній позиції компанії на ринку,

,,

Арунас
Шикшта
акціонер

Машина їде туди, куди дивиться водій.

Цей вислів найкраще характеризує 2019 рік для СК «ГАРДІАН».

Минулий рік також став роком інфраструктурних та

за минулий рік ми зуміли не тільки посилити співпрацю з

В минулому році компанія рухалась по чітко заданій траєкторії,

операційних змін, вдосконалення внутрішньої структури компанії,

корпоративним бізнесом, але й значно розширити регіональну

тримаючи фокус уваги на клієнті, розвитку, рості, завдяки

детальної роботи над розробкою нової продуктової лінійки,

власність литовського інвестора Арунаса Шикшти, і, відповідно,

мережу та майже в чотири рази збільшити клієнтську базу

чому в черговий раз підтвердила свою репутацію надійного

яка дозволить враховувати потреби кожного конкретного

всі бізнес-процеси переорієнтувались під європейські вимоги та

СК «ГАРДІАН», що в умовах агресивної конкуренції між

високопрофесійного страховика та партнера.

страхувальника. І цей напрямок залишиться актуальним у 2020

вийшли на якісно новий рівень.

страховиками – гарний показник.

Як результат – компанія стала повним членом Моторного

Фінансові та репутаційні здобутки СК «ГАРДІАН» в 2019 році

Протягом року я мав можливість заглибитись в особливості

році, протягом якого продовжиться цифрова трансформація всіх

українського страхування, близько познайомитися з ринком і

внутрішніх процесів, розвиток IT-інфраструктури та створення

(транспортного) страхового бюро України, виконавши всі

посилили фундамент, на якому вже у 2020-му нашій компанії

його ключовими гравцями, розібратись у нюансах та зрозуміти

нового ландшафту для бізнес-процесів, за рахунок чого ми

процедурні вимоги та сплативши внесок у гарантійний фонд

працювати за більш жорсткими правилами, під керівництвом

потреби українського споживача. Завдяки чому вкотре

станемо більш технологічними та динамічнішими.

МТСБУ у розмірі 1 млн євро.

нового регулятора страхового ринку – Національного банку

переконався, що вклав гроші в цікавий ринок, та в перспективну

України. З впевненістю можу говорити – наша компанія повною

компанію.

За останні п’ять років СК «ГАРДІАН» стала першою компанією,
яка отримала повне членство в МТСБУ і право продавати поліси

мірою готова як до СПЛІТу і нових вимог Регулятора, так і до

«Зелена карта».

продовження конкурентної боротьби за своїх клієнтів.

Прискорена капіталізація та зростання фінансових показників

Отож, головне завдання на наступний рік – максимально

Приємно відмітити, що команда впоралася з усіма

Безумовно, головна стратегічна лінія СК «ГАРДІАН»
залишається зосередженою на прибутковості та подальшій
капіталізації з підвищенням рівня фінансової стійкості компанії,

поставленими стратегічними задачами і фінішувала на кінець

але освоєння сучасних страхових технологій, розвиток

року з високими рейтинговими та фінансовими показниками. В

інвестиційної політики та політики перестрахування залишається
на пріоритетних позиціях і в 2020 році.

дозволили компанії стабільно тримати високий темп росту та за

ефективно використати напрацювання 2019-го, з відповідним

умовах жорсткої конкуренції компанії вдалося наростити бізнес,

рік вийти на 2-ге місце в рейтингу «Insurance Top» у категорії

пропорційним збільшенням прибутку. У першу чергу, це стосується

зберегти прибутковість на наміченому рівні й посилити свою

«Темпи росту» і на 21-ше місце за зібраними преміями. Також,

повноцінного освоєння нових ринків, розробки нових страхових

фінансову стійкість.

за підсумками року, компанія на 2-му місці в категорії «Морське

продуктів та розвитку класичної мережі продажів із розширенням

КАСКО», та на 4-му за добровільним страхуванням туристів.

мережі online-страхування. А також посилення позицій компанії на

компетенцій нашого персоналу. Знання наших співробітників

Утримання високої ліквідності компанії та наявність

ринку корпоративного та медичного страхування.

у страхуванні тепер доповнені умінням працювати з великими

виклики і корпоративні реформи з професійним інтересом та

збалансованого портфеля – результат правильно вибраної

Ділова репутація СК «ГАРДІАН», довіра наших клієнтів,

Але найголовніше, протягом року ми інвестували в розвиток

Окремо відмічу, що за всіма здобутками 2019 року, так
само, як і за майбутніми досягненнями 2020-го, стоїть сильний
менеджмент і кваліфікований персонал СК «ГАРДІАН».
Хочу подякувати колегам, що протягом року приймали всі

обсягами даних і новими підходами в комунікаціях із клієнтами,

ціленаправлено працювали на спільну мету, рухаючись виключно

стратегічної лінії, а висновок фінансового аудиту, який компанія

партнерів та інвесторів є найважливішими показниками

завдяки чому ми успішно і повною мірою виконуємо свої

вперед. У нас потужна команда, з якою попереду – багато

успішно пройшла на базі міжнародної аудиторської компанії

якості роботи Компанії, кожен, хто розпочне з нами співпрацю,

зобов’язання страховика перед клієнтами, оцінка яких –

перемог на ТОПових рейтингових позиціях. Дякую!

«HLB» (ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН»), та не менш успішна перевірка

гарантовано може розраховувати на наш багаторічний досвід та

найголовніший показник якості роботи компанії.

регулятора ринку Нацкомфінпослуг – вчергове підтвердили

цілковиту надійність.

фінансову стабільність СК «ГАРДІАН» та прозорість всіх внутрішніх
бізнес-процесів.
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Портрет компанії

1%

Інші

1%

104,8 +73%

Авіаційне страхування
цивільної авіації

32%

Страхові премії

1%
1%

Медичне
страхування

Страхування
відповідальності перед
третіми особами (іншої)

Страхування
сільськогосподарської
продукції

Інші

3%

Страхування
від нещасних
випадків

5%

Фінанси в розподілі за видами страхування
Страхові виплати
2%

30%

3%

ОСЦПВВНТЗ

68%

на рік

26%

Інші

на рік

млн грн

15,8%

Страхування
наземного
транспорту
(крім залізничного)

58%

Добровільне

2%

51,7 +148%

Страхування
від вогневих
ризиків
та ризиків
стихійних явищ,
страхування майна

221,7 +326%

млн грн

Страхування
цивільної
відповідальності
власників
наземного
транспорту

Страхування
медичних
витрат

10%

Страхування
цивільної відповідальності
власників наземного
транспорту

2%

на рік

Обов’язкове

0,1%
0,3%

млн грн

ОСЦПВВНТЗ

Страхування
майна

6%

Страхування
наземного
транспорту
(крім залізничного)

49%

Страхування
медичних витрат

326,5 +190%
Страхові премії
млн грн

186 +50%

655 400 +233%

19,0 +1 495%

11,3%

Кількість
співробітників

Кількість
договорів страхування

Гарантійний фонд

Рівень
перестрахування

млн грн
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Запас фінансової
стійкості

Перестрахування
Перестрахові компанії та брокери

Фінансові показники, млн грн
326,5
112,8

289,0
153,6
123,0

39,5

Страхові премії

217,8

148,1

64,9

44,1
16,1

18,8
Активи

Чисті зароблені
страхові премії

2017

Фінляндія

Страхові резерви

2018

2019

Oakeshott
Insurance
Consultants Ltd

Кредитний рейтинг
6 березня 2020 року
рейтингове агентство
«Експерт-Рейтинг» прийняло
рішення оновити рейтинг
СК «ГАРДІАН» та затвердило
його на рівні uaAА.

Alandia
Försäkring Abp

Hannover
Rück SE
Німеччина

Велика Британія

Агентство відзначило: хороший запас капіталу та рівень
забезпеченості високоліквідними активами, суттєве зростання
обсягів бізнесу, а також покращення фінансових результатів
СК «ГАРДІАН».
СК «ГАРДІАН» третій рік поспіль підтверджує свій високий
рейтинг фінансової стійкості.
Рейтинг uaAA означає високу фінансову стійкість
СК «ГАРДІАН» порівняно з іншими українськими страховиками.

HDI Global
Specialty SE
Swiss
Reinsurance
Company Ltd,

Німеччина

Швейцарія

Assicurazioni
Generali S.p.A
Італія
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Автострахування
Сервіси для клієнтів

Виплати та премії, тис. грн
Премії

Автозакладка/Benish
сервіс для пошуку
викрадених
автомобілів

Цілодобовий
кол-центр

Виїзд
аварійного
комісара
на місце події
Технічний асистанс
(евакуатор,
заміна колеса,
підвезення палива)

Дистанційне
врегулювання
збитків

Виплати

97 419
54 266

Автоцивілка (ОСЦПВВНТЗ)

7 126

+ 662%

+ 80%

374

7 311

КАСКО

4 прості кроки

для дистанційного
врегулювання збитків

1

Консультація клієнта щодо його дій
при настанні страхового випадку
Подача повідомлення про настання
страхового випадку дистанційно —
надсилання електронного повідомлення

2

Організація огляду — виклик аварійного
комісара до місцезнаходження майна.
Можливий огляд ТЗ і прийом документів
на партнерському СТО

3
4

Віддалене отримання рахунку з
партнерського СТО по КАСКО без
відвідування клієнтом

4 086

29 569

20 549

13 192

+ 223%

+ 56%

963

6 820

13 229

2017

2018

2019

Найбільші виплати, тис. грн
945

562

319

283

223

Volkswagen

Mercedes-Benz GLE

Porsche

MAN

Toyota

Multivan

350D

Cayenne

Camry
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Особисте
страхування

Страхування майна
і відповідальності

Схема надання медичних послуг

Виплати та премії, тис. грн

Договір
страхування

Компаніяклієнт

Застраховані (керівництво,
співробітники, члени їхніх сімей)

Премії

Медичний
заклад

Виплати

17 037
Медичні
послуги

7 557

Сервіс

37

Сервіси для клієнтів
Асистуюча служба
«Балт асистанс» для
тих, хто подорожує
за межами України

+ 125%

Страхування майна

Медичний асистанс
асистуючої компанії

Оплата
медичних послуг

5 367
4 238

Власний асистанс,
аутсорсингові асистуючі
компанії для застрахованих
за договорами ДМС

Страхування ЦВ
власників наземного
транспорту

996

+ 326%
104

Виплати та премії, 2019, тис. грн
Премії

158 602

1 268
3 963

2 935

Виплати

+ 35%

Авіаційне страхування
цивільної авіації

916

10 041

553

30

1 360

Медичне страхування
безперервне страхування здоров’я

Страхування
від нещасних випадків

Страхування
медичних витрат

2 860

2 209
Страхування
відповідальності
перед третіми
особами (іншої)

+ 29%
2018

2019
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Регіональна мережа
Регіональні підрозділи

Чернігів

Луцьк
Рівне

Суми
Житомир
Київ

Львів
Тернопіль

Харків

Полтава

Хмельницький
Черкаси

Луганськ
Івано-Франківськ
Вінниця

Ужгород
Чернівці

Дніпро

Кропивницький

Донецьк

19

40

Одеса

Запоріжжя

Миколаїв

Херсон

філіалів

центрів обслуговування клієнтів

15

2 790

представництв

точок продажу

АР Крим
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Партнери
компанії

Lorem ipsum

Рейтинг

за версією INSURANCE TOP

«Приватбанк»

позиція в рейтингу
тис. грн.

«ГЛОБУС БАНК»

«Ощадбанк»

Банки

Темп росту

2017

2018

2019

2

2

2

329%

185%

189%

3

2

2 910

4 334

35

22

4

2 011

9 055

158 602

15

13

2 935

3 963

37

34

15

856

1 391

10 041

ТОП 10 за
добровільним
страхуванням водного
транспорту

«Банк Січ»
«Банк Альянс»

ТОП 50 за
страхуванням туристів

«УКРГАЗБАНК»
ЕЛ.АЙ.СІ.АСИСТАНС
«Банк Львів»
«ТЕХАС»

Асистанс

SMART
ASSISTANCE

«Арсенал
Асистанс»

Balt
Assistance Ltd

ТОП 20 за
страхуванням авіації

Всеукраїнська
асоціація
автомобільних
імпортерів
і дилерів

«ПРЕМ'ЄРАСІСТАНС»

«Укроборонпром»

Національний
авіаційний
університет

Моторне
(транспортне)
страхове бюро
України

Інші

ТОП 50 за НВ

ТОП 50 за ОСАГО

Страхові платежі

ТОП 30 за
страхуванням майна

POLIS.UA

HOTLINE

15

Державна
авіаційна
служба
України

ТОП 25 за КАСКО

44

24

17

7 127

54 266

97 419

56

39

21

39 497

112 783

326 536

39

21

2 319

12 200

43

33

29

4 086

13 192

20 549

Досягнення
«Страхова компанія, що найбільш
динамічно розвивається»
МФ Клуб «Банкиръ», 2017
«Лідер страхового ринку за
темпами врегулювання справ»
МФ Клуб «Банкиръ», 2018

uaAA
кредитний рейтинг за національною
шкалою рейтингового агентства
«Експерт-рейтинг»

ДСТУ ISO 9001:2009
відповідність системи управління
якістю стосовно страхування за
вимогами стандарту
Повний член Моторного
(транспортного) страхового бюро
України (МТСБУ)

Член Всеукраїнської Асоціації
автомобільних імпортерів і
дилерів (ВААІД)

Член Ліги страхових організацій
України (ЛСОУ)

01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 96
Телефон:
(044) 333 37 10
Телефон контакт-центру:
0 800 503 114
grdn.com.ua
Звіт аудитора СК «ГАРДІАН»

MADE BY

