
“Адвокат родини”
юридичний захист для приватних осіб

Інноваційний продукт, що зробить доступним якісний юридичний сервіс!



Адвокат для родини — гарантія комфорту 
      та родинного спокою!

безлімітна підтримка 
впродовж року

тільки найкращі 
юристи та адвокати

один абонемент 
на всіх членів родини



Що ми пропонуємо? — безлімітна юридична 
підтримка впродовж року!

телефонні консультації юристів

опція  «Поговоріть з моїм адвокатом» 

дзвінок нашого юриста від імені клієнта

* у разі  участі клієнта в судовому процесі (окрім участі свідком) щодо кримінальних справ / коли клієнт є винуватцем або потерпілим в ДТП / вмотивованих податкових, трудових і 
сімейних спорів / спадщини / накладення будь-якого адміністративного штрафу від 5000 гривень. Максимальна сума витрат на адвоката - 10 000 гривень.

підготовка документів на вимогу клієнта

зразки договорів, документів і листів

кращий адвокат в суді для захисту *



Як це працює?

клієнт телефонує 
до служби юридичної підтримки 

за номером 0800218201

швидко отримує 
послугу від наших юристів

за потреби, ми підбираємо
адвоката та оплачуємо його 

послуги в ліміті 10 тисяч гривень

 25. 

юристів 
готові допомогти

Юридична підтримка надається в будні дні з 8 ранку до 
8 вечора, за винятком державних свят, 

а також 31 грудня кожного року.

Право на отримання послуг мають обидва члени 
подружжя та всіх їх діти у віці до 21 року (включно).



Річний юридичний абонемент для всієї родини

Скільки коштує?

під родиною слід розуміти - обох членів подружжя та всіх їх дітей у віці до 21 року (включно)

лише 999 гривень в рік
незалежно від кількості осіб в родині



4 місце
за темпами зростання

31 місце
з медстрахування

40 мільйонів ₴
активи

50
офісів в Україні

24 години
час на виплату клієнту

100 000
клієнтів

ТДВ “СГ “Оберіг” створено у 2014 році. 
Компанія має 18 безстрокових ліцензій. 

Жодної скарги від клієнтів Регулятору не надходило.



BALT ASSISTANCE є провідною світовою асистуючою компанію в частині 
обслуговування за кордоном під час подорожей. Компанія має свої офіси у 
Польщі, Україні та Росії. Розпочала свою діяльність у 2000 році. Мережа 
партнерів налічує більше 25 000 провайдерів послуг в усіх куточках світу. BALT 
ASSISTANCE обслуговує наші договори туристичного страхування.

BestDoctors - глобальний постачальник медичних послуг, який обслуговує 
понад 40 мільйонів клієнтів в світі. Мережа лікарів - це більше 53 000 
провідних фахівців з усього світу у 450 вузькопрофільних спеціалізаціях, за  
яких проголосували інші лікарі, як за кращих в своїй області.            
BestDoctors засновано в 1989 році професорами Гарвардської медшколи. 

Hannover Re входить до трійки найбільших перестрахових компаній в світі з 
об'ємом премії в розмірі 17 мільярдів євро. Компанія має в своєму 
розпорядженні мережу офісів на всіх п'яти континентах, штат компанії 
налічує 2900 співробітників. Міжнародні агентства відзначили стійкість 
Hannover Re високими оцінками. Компанія працює більше 50-ти років.

Partner Re входить до десятки найбільших перестрахових компаній світу. 
Головний офіс Компанії знаходиться в Швейцарії. Капіталізація 
перестраховика становить більше 20 мільярдів доларів США. Рейтинг 
надійності A+ від агенції Fitch зі стабільним прогнозом. Компанія забезпечує 
фінансування проекту Critical Advantage.

BALT ASSISTANCE

Ми створюємо кращі продукти 
на основі світового досвіду!



Дякуємо за увагу!

ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” © 


