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Що таке СК«КРОНА»

Страхова компанія «КРОНА» більш ніж 20 років надає 

страхові послуги населенню та корпоративним клієнтам.

Згідно рейтингів  «Insurance TOP - СК «КРОНА» займає 
лідируючі позиції серед 20 топ-компаній за розміром 
зібраних страхових платежів з добровільного медичного 
страхування на страховому ринку України.

СК «КРОНА» має ліцензії Нацкомфінпослуг на 
здійснення 25 видів страхування, з них 15 – в формі 
добровільного, та 10 – в формі обов’язкового.



Нам довіряють

Більше ніж 70 000 осіб, які працюють в Україні, мають поліси добровільного 
медичного страхування в нашій Компанії.

Компанія приймає участь у тендерних закупівлях, що проходять через систему 
електронних торгів ProZorro. 
Результат: більше  35 одержаних перемог завдяки відповідності вимогам в частині 
кваліфікаційних умов та вірно побудованій ціновій політиці. 

Власний асистанс, створений для отримання клієнтами кваліфікованої медичної 
консультації, працює протягом 20 років в Україні та надає послуги за кордоном. 



Показники роботи компанії 
СК «КРОНА»

У період за 2019-2020 рр. 
Валові страхові платежі зросли на 58%,

а страхові виплати – на 19%

96% укладених договорів з ДМС 
пролонгуються на наступний рік

ПО ДМС
Рівень виплат за минулий рік 

склав 35%
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Динаміка фінансових показників 
компанії СК «КРОНА»

Страхові виплати 2017 – 2020 рр., тис.грнСтрахові платежі 2017 – 2020 рр., тис.грн



Фінансові показники компанії СК 
«КРОНА»

Активи Компанії - 83 102 тис. грн. 
Власний капітал – 54 107 тис. грн.
Страхові резерви на 31.12.2020 р.:
- Всі – 18 367 тис.грн.
- ДМС – 12 765 тис.грн.
Валові премії на 31.12.2020 р.:
- Всі - 117 524 грн.
- ДМС - 93 372 грн.

Доля ДМС в 
портфелі Компанії 
на 31.12.2020 р.:

79,45%

Рівень виплат 
ДМС на 

31.12.2020 р.:

35,07%

ТОП 20
на ринку ДМС

За даними Insurance TOP, за
підсумками діяльності за 

9 місяців 2020 р. Компанія 
займає 

16 місце
на ринку добровільного 
медичного страхування.

Приріст страхових 
платежів  ДМС на 

31.12.2020 р.:

121,3%



Рейтинг фінансової стійкості –
запорука у виконанні 
зобов'язань

За результатами 2020 року “СК “КРОНА” підтверджено рейтинг 
фінансової стійкості за національною шкалою на рівні uaAA-.

uaАА-

Страхові резерви СК “КРОНА” зберігаються в державних банках,
міжнародних банках з високим інвестиційним рейтингом АА+, тому ми
гарантуємо виконання своїх зобов’язань.



Інші види страхування

СК "КРОНА" пропонує понад 30 страхових продуктів з різних видів 
страхування, як для юридичних, так і для фізичних осіб:

Страхування нерухомого майна 
приватних та юридичних осіб

КАСКО

Страхування сільськогосподарської 
продукії та ризиків неврожаїв

Страхування подорожуючих

Страхування цивільно-правової 
відповідальності

Страхування вантажів 
та багажу



Основний вид страхування –
добровільне медичне страхування

Забезпечує страховий захист:

Амбулаторно-поліклінічне обслуговування;

Госпітально-стаціонарне лікування;

Надання швидкої медичної допомоги;

Стоматологічна допомога;

Медикаментозне забезпечення ліками;

Профілактичні та оздоровчі заходи.



Цілодобовий власний кол-центр –

це кваліфіковані послуги, які отримує застрахована 
особа. Кожен фахівець консультаційного центру має 
медичну освіту та компетенції щодо залучення 
потрібних спеціалістів для надання своєчасної 
допомоги. Застрахована особа має незаперечне 
право на отримання оперативної медичної 
допомоги 

Власний асистанс

Медичний ассістанс Компанії працює на базі 1С, 
використовуючи сучасну хмарну IP-телефонію:
- 0800 безкоштовна лінія для звернень клієнтів
- прямі номери міських і моб.телефонов для більш
оперативного зв'язку,
- сервіс sms-повідомлення клієнтів.



Найкраще: для вас і вашої родини

Гарантію отримання медичної допомоги більш 
високої якості: страхова компанія вибирає медичні 
установи, що надають послуги в рамках ДМС для 
корпоративних клієнтів, постійно контролює і 
аналізує рівень їх послуг

Реальну можливість убезпечити себе та свою 
сім'ю від непередбачених фінансових витрат 
у разі хвороби

Ви можете застрахуватися особисто та застрахувати членів 

вашої родини за рахунок власних коштів за корпоративними тарифами

Ви отримаєте:

Підвищення якості життя завдяки простоті і зручності 
вирішення всіх питань, пов'язаних зі здоров'ям
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Переваги страхування колективу 

Надання екстреної медичної допомоги, перевезення до 
профільного лікувального закладу, медичне супроводження
протягом відновлення здоров'я незалежно від терміну одужання

Проведення стаціонарної меддопомоги, що складається з: 
- діагностики, 
- консультацій, 
- хірургічних операцій, 
- проведення консервативних засобів лікування, 
- фізіотерапевтичних процедур,
- витрат на ліки та харчування

Зміст і вартість страхових програм ДМС залежать від:
- Кількості застрахованих співробітників в рамках корпоративної програми ДМС
- Специфіки роботи застрахованого персоналу та його локації
- Наповнення програми різними опціями
- Лімітів відповідальності страховика
- Матеріально-технічного рівня клінік і медичних установ (державні, 
відомчі, комерційні, спеціалізовані), в яких будуть лікуватися 
застраховані співробітники
- Наявності додаткових послуг (покриття профілактичних заходів, вакцинація, 
вітамінізація, доставка медикаментів тощо)

Корпоративна програма ДМС – це:



Переваги для підприємств, державних і 
комерційних структур, що дають значну користь

За рахунок оформлення страхових послуг 
зменшується плинність робітників в інші установи.

З'являється можливість своєчасного оздоровлення 
колективу, внаслідок чого зменшується кількість 
лікарняних на протязі року.

Формується підвищення рівня соціальної 
відповідальності компанії в плані проявлення 
реальної турботи відносно кожного працівника.



СК «КРОНА» − це Ваш надійний страховий партнер. 
Багаторічна невпинна робота дозволила набути значного 
досвіду в справі розробки програм страхування, за рахунок 
яких застраховані особи почувають себе впевнено і 
отримують різнобічну кваліфіковану медичну допомогу

Завдяки запропонованим пакетам ДМС керівник підприємства 
впевнений, що працівникам колективу завжди нададуть 
необхідну медичну допомогу, а матеріальні витрати 
покриваються за рахунок діючого договору страхування. 

З іншого боку підвищується лояльність працівника компанії, 
адже він вдячний турботі керівництва. Отримуючи травму або 
відчуваючи необхідність в терміновому лікуванні, йому не 
доведеться витрачати на відновлення організму сімейні кошти. 
Здоров'я буде під пильним наглядом медичних працівників, які 
завжди нададуть висококваліфіковану допомогу.

Підсумок



Цілодобовий консультаційно-диспетчерський центр 
(для всіх міст України)

0 800 210 148 – номер «гарячої лінії»

04080, вул. Кирилівська, 14-18, м.Київ, Україна

ickrona@krona.net.ua

www.krona.net.ua

www.facebook.com/ickrona

0 800 500 148

http://www.krona.net.ua/

