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СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 
ПІДВЕЛА ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2016 РІК.

Характеристика основних показників діяльності Компанії станом на 31.12.2016 року:

Страхові виплати (не враховуючи викупні суми)  в порівнянні до аналогічного

періоду минулого року приросли на 30% та складають 71, 8 млн. грн. Виплати 

були здійснені за 2 094 страховими випадками, 91% від загальної суми виплат  
склали виплати по закінченню накопичувального договору страхування життя.

Було зібрано 285,9 млн. грн страхових премій та укладено 94 497 договорів 
страхування життя.

Страхові резерви  та активи приросли та складають  1,45 та 1,63 млрд. грн 
відповідно.

 
В 4-му кварталі ми:

Розпочали співпрацю з новим страховим посередником ТОВ «ЕУЛАЙФ ГРУП».

Продовжили роботу над покращенням процесу врегулювання страхових виплат. 
Ще в 3-му кварталі стартував проект. В 2017 році Клієнти вже відчують переваги 
від покращення даного процесу: зменшення строку врегулювання (отримання 
відшкодування) та покращення комунікацій з Клієнтом на етапі розслідування 
страхових випадків. Проект містить декілька етапів. Етапи заплановані на  3-й та 
4-й  квартал вже успішно реалізовані, а кінцевий строк реалізації заплановано на 
2-й квартал 2017 року.

Забезпечили Клієнтам за підсумками 2016 року інвестиційний дохід у розмірі 
21,4% річних за програмою «ТАС-Інвест» та 7,03% річних за програмою 
«ТАС-Інвест валютний».

Розпочали співпрацю з Бізнес-школою «АзБУкА ДеНеГ» – школою фінансової 
грамотності для дітей віком від 6 до 15 років, де наші юні Клієнти мають можливість 
отримати знання у сфері фінансів на спеціальних умовах обслуговування. 
Бізнес-школа стала першим Партнером СК «ТАС» в програмі лояльності «КЛУБ 
УСПІШНИХ ДІТЕЙ», яка стартувала з 01.03.2016 року.

Здійснили традиційну розсилку до дня Святого Миколая. Дітки до 10 років 
отримали лист від Святого Миколая та невеликий подарунок.

Дарували подарунки. Читачі сторінки на Фейсбук та штатні співробітники мали 
можливість виграти квитки на концерт Валерія та Костянтина Меладзе. Концерт 
відбувся 28 жовтня та п’ятеро щасливчиків відвідали яскраве шоу. Крім того, 
пам’ятні брендовані подарунки були розіграні серед учасників розсилки до дня 
Святого Миколая.


