
Ukraine

Ваш надійний партнер у 
врегулюванні збитків



Про компанію

Заснована в 2000 році в маленькому німецькому містечку Петерськірхе
(Німеччина)

Більше 250 власних експертів по всій Європі і сотні партнерів

ТОП 3 на ринку оціночних послуг в Німеччині

ТОП 10 на ринку оціночних послуг Європи

2019 рік вихід на ринок України



Чому МИ?
120 000+ збитків врегульовано нами для 

партнерів (TPA services)

500 000+ оцінок розмірівшкоди зроблено
в 2018 році

24/7 клієнтська підтримка і асистанс
по всій Європі на будь-якій мові

Мінімізація витрат страховика

«Єдине вікно» - для вирішення комплексних
завдань врегулювання збитків



Бізнес лінії в 
Європейському Союзі

Ø Врегулювання збитків КАСКО і GREEN CARD

Ø Експертна оцінка розмірів збитку

Ø Стягнення регресів

Ø Технічний асистанс і допомогу на дорозі

Ø Послуги контакт центру на будь-якій мові 24/7

Ø Служба аварійнихкомісарів

Ø Рецензія витрат на врегулювання

Ø Юридична підтримка



Бізнес лінії в 
Україні

Ø Автотоварознавча експертиза

Ø Судова експертиза

Ø Калькуляція вартості ремонту

Ø Служба аварійнихкомісарів

Ø Цілодобова диспетчерська служба

Ø Технічний асистанс по всій території

України і ЄС

Ø Зовнішнє адмініструванняпретензій

Ø Юридичнесупроводження



Зовнішнє
адміністрування
претензій



Зовнішнє адмініструванняпретензій - це послуги незалежного провайдера з обробки вхідних
звернень та врегулювання претензій для страхових компаній. Це одне з найбільш динамічно

розвиваються, у Європі.

Чому Страховики Європи обирають зовнішнього
адміністратора?

Ø економимо витрати наших замовників, оскільки немає необхідності утримувати штат кваліфікованих
співробітників на постійній основі;

Ø надаємо послугу outstuffing (with / without management);
Ø займаємося обробкою вхідних звернень на незалежній основі і приймаємо об'єктивні рішення;
Ø ведемо переговори і збираємо документи, необхідні для здійснення виплати відшкодування «під
ключ»;

Ø залучаємо до роботи по врегулюванню претензій вузькоспеціалізованих експертів.



Проблематика власників
української GREEN CARD

При відсутності провини в 
ДТП громадянин України
стикається з величезною
кількістю проблем при 
отриманні страхового 
відшкодування з винної

сторони



Ø Необхідність звернення до страхової компанії
винуватця вимагає знання іноземної мови країни
винуватця;

Ø Необхідність знання юридичнихпроцедур і 
особливостей законодавства країни в якої сталося
ДТП;

Ø Необхідність участі в судових спорах та спілкуванні зі
страховиком;

Ø Ремонт, зберігання і евакуація пошкодженого
транспортного засобу;

Ø Міжнародне Бюро не здійснює допомоги у випадку
відсутності вини власника «Зеленої Картки».

Що саме викликає
труднощі?



СЗУ Україна - це забезпечення якісного
сервісу для українських громадян в 

будь-якій точці Європи

• 24/7	україномовний контакт	
центр
• Евакуація пошкодженого
автомобіля з	місця ДТП
• Стягнення збитків з	винної
сторони
• Представництво в	суді
• Aвтотоварознавча експертиза
• Ремонт	пошкодженого
автомобіля
• Технічна допомога в	дорозі
• Рецензія рахунків
Європейських страховиків



Що отримує партнер?

Ø Надійного партнера у Європі та Україні;

Ø Збільшення сервісної складової для покупців Green 
Card;

Ø Статистичні дані про страхові події де немає вини 
страхувальника;

Ø Швидке і ефективне рішення проблем пов'язаних з 
ДТП для українських громадян в Європі;

Ø Можливість незалежної рецензії витрат на 
врегулювання іноземного страховика.



Перелік країн



Наші клієнти в Європі



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!

Іванов Денис
Керуючий партнер

d.ivanov@szu-gmbh.de
www.szu-gmbh.eu

+38 067 520 76 76


