
Страхування

– основний інструмент 

конкурентоспроможності 

та захисту своїх майнових інтересів



Чому страховий брокер Smart ISP?
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Готовий стати 
Вашим адвокатом 
і відстоювати 
ваші інтереси, 
як свої власні

Ми незалежні від 
страхових компаній,
тому підберемо вам 
страховий продукт
з найкращим 
співвідношенням 
ціна-якість

Запропонуємо вам 
співпрацю тільки
з надійними
страховиками України, 
з якими ми маємо 
позитивний досвід 
співпраці

Постійно моніторимо 
ринок страхових послуг,
оперативність
і повноту виплат, 
сервісну складову

Формуємо детальний та 
легко зрозумілий аналіз
виплат страхового періоду, 
який дає можливість 
контролювати адекватність 
страхового тарифу на 
наступний рік
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Навіщо
Вам

ДМС?

Підвищення лояльності 
до роботодавця, 
зменшення плинності 
кадрів 

Економія робочого часу 
за рахунок швидкого, 
якісного медичного 
обслуговування

Альтернативна можливість 
отримати якісну медичну
допомогу на фоні гострого
дефіциту фінансування 
державної системи
охорони здоров’я

Уникнення 
незапланованих 
витрат, часу та емоцій на
матеріальну допомогу 
співробітнику,  який 
потрапив у біду

Все це робить Вашу компанію бажаним місцем праці 
для справжніх професіоналів



ДМС
Медичний 

консьєрж сервіс
Онкологічний 

захист

Лікування раку

Операції на серці

Нейрохірургічні операції

Трансплантація органів

Покриття до 1 000 000 €

Вирішення організаційних 
питань медичного характеру

Можливість отримати 
лікування та діагностику
в кращих медичних 
закладах України

Консультування 
фахівцями 24/7/365

Офтальмологія

Діагностика та лікування 
критичних захворювань

Додаткові програми

Окремий менеджер, який 
супроводжує ваш контракт і 

допомагає уникнути проблеми

Швидка медична допомога

Стаціонарна допомога

Амбулаторна допомога в 
умовах поліклініки 
вдома або в офісі

Медикаменти

Стоматологія

Профілактичний огляд



Оберемо для Вас кращого страховика, 
знаючи усіх гравців на ринку

Розробимо програму ДМС
оптимальну за ціною та якістю

Звільнимо Ваш час 
від адміністрування 
страхових контрактів

Позбавимо Вас від ризику вибору
програми страхування за 
необґрунтованою ціною

У разі конфліктних ситуацій 
будемо відстоювати ваші 

інтереси як свої власні
Надамо послуги власного 

медичного Ассистансу

Заощадливі та далекоглядні компанії вже зробили
свій розумний вибір і включили ДМС в свій соціальний пакет!



7 років на ринку

20+ лікарів зі стажем
від 5 до 20 років

100+ компаній
на обслуговуванні

3 000 клінік-партнерів15 000 задоволених
клієнтів

96% позитивних
відгуків

наш портфель –
понад 100 млн грн



Запрошуємо  до співпраці


