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↓- оцінка погіршилася порівняно з оцінкою за попередній період

№ 

з/п  

Найменування  страховика Індикатор 

загальної оцінка 

діяльності 

страховика

Індикатор оцінки 

показника "Якість 

врегулювання 

збитків"

Індикатор оцінки 

показника  

"Рівень скарг від 

потерпілих та 

страхувальників"

1 "Альфа Страхування" ПрАТ "СК

2 "Альфа-Гарант" ТДВ "СК ↑ ↑ ↑

3 "АРКС" АТ "СК

4 "Арсенал Страхування" ПРАТ "СК 

5 "АСКА" ПрАТ "УАСК ↓ ↓ ↓

6 "АСКО-Донбас-Північний" ПрАТ "СК ↑ ↑

7 "БРОКБІЗНЕС" ПрАТ "СК ↑

8 "ВАН КЛІК" ПрАТ "СК ↓ ↓ ↑

9 "ВУСО" ПрАТ "СК

10 "Гарантія" ПрАТ "СТ

11 "ГАРДІАН" ТДВ "СК 

12 "ГРАВЕ УКРАЇНА" ПрАТ "СК ↓ ↓

13 "Експрес Страхування" ТДВ 

14 "Еталон" ПАТ "СК ↑

15 "Євроінс Україна" ПрАТ "СК ↓ ↓

16 "Європейський страховий альянс" ПрАТ ↑

17 "ІНГО" АТ  "СК ↓

18 "Інтер-Поліс" ПАТ "СК

19 "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" ПрАТ "УСК

20 "Колоннейд Україна" ПрАТ "СК ↓

21 "Країна" ПАТ "СК ↑

22 "Кредо" ТДВ "СК ↑

23 "Мега-гарант" ПАТ "СК

24 "Мотор-Гарант" ТДВ "СК ↓ ↓

25 "ОБЕРІГ" ТДВ "СГ ↑ ↓

26 "ОМЕГА "АСК ↑

27 "Оранта" ПАТ "НАСК

28 "Оранта-Січ" ПрАТ  "СК ↓ ↓

29 "Перша" ПрАТ"СК ↓ ↓

30 "ПЗУ Україна" ПрАТ "СК

31 "ПРОВІДНА" ПрАТ "СК

32 "ПРОСТО-страхування" АТ

33 "САЛАМАНДРА" ПрАТ "СК ↓ ↓

34 "СКАРБНИЦЯ" ПрАТ "АСК ↓

Кольорова індикація оцінок діяльності страховиків-членів МТСБУ       

за 4 квартал 2021 року
- зелений колір - добра оцінка;

- жовтий колір - середня оцінка;

- червоний колір - низька оцінка.

↑ - оцінка покращилася порівняно з оцінкою за попередній період

Має заборгованість до фондів МТСБУ*



№ 

з/п  

Найменування  страховика Індикатор 

загальної оцінка 

діяльності 

страховика

Індикатор оцінки 

показника "Якість 

врегулювання 

збитків"

Індикатор оцінки 

показника  

"Рівень скарг від 

потерпілих та 

страхувальників"

35 "ТАС" АТ "СГ" (приватне)

36 "Українська страхова група" ПАТ "СК

37 "Український страховий стандарт" ПрАТ "СК

38 "Універсальна"ПАТ "СК

39 "УНІКА" ПрАТ "СК

40 "УПСК" ПрАТ ↑

41 "УТСК" ПрАТ 

42 "ЮНІВЕС" ПрАТ "СК

*Заборгованість виникла за внесками за  липень 2022 року

Не надано щоквартальну звітність


