
Шанс бути першим!

                Франшиза страхової групи

           

         # єдина пропозиція на ринку франшиз  
         # готове рішення для запуску  
         # кращий світовий досвід
       



Чому саме страхування?

Рівень проникнення страхування:
   7% Західна Європа
   4% Східна Європа
   1% Україна 

Темпи зростання 
страхового ринку 
в Україні: -5%

2014 рік

+13%
2015 рік

+18%
2016 рік

+30%
2017 рік



Чому саме страхування ?

150 страхових компаній 
залишили ринок за 10 років

- це шанс зайняти своє гідне місце
   на страховому ринку! 



Чому саме страхування ?

Більшість клієнтів продовжують 
свої страховки кожного року, 
адже договір страхування річний 

 - наш франчайзі має стабільні 
та прогнозовані доходи щороку!



Що ми пропонуємо клієнтам ?

50 унікальних страхових продуктів 
під потреби кожного українця

Найшвидші виплати клієнтам 
за 24 години з моменту заяви

Зручний сервіс, уважне ставлення,
програми лояльності



Що ми пропонуємо клієнтам ?

B2C
Продукти для фізичних осіб (в т.ч. обов’язкові) 
для захисту майна, відповідальності, здоров’я 

B2B
Продукти для підприємців та корпоративних 
клієнтів (в т.ч. обов’язкові) для захисту майна, 
відповідальності, здоров’я 



  Кращі продукти зі світовою    
  гарантією міжнародних брендів

BALT ASSISTANCE є провідною світовою асистуючою компанію в частині 
обслуговування за кордном 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



Ви будете першим у своєму регіоні 
хто запропонує клієнтам BestDoctors!

Ми покриваємо 
лікування у кращих 
закордонних клініках
● онкологія
● операції на серці
● нейрохірургія
● пересадка органів

Світовий продукт тепер в Україні!

“Все включено” 
для хворого та його 
супроводжуючого
● авіа-квитки
● проживання в готелі
● 100 євро в день
● повна оплата лікування

Доступна вартість 
полісу та сенсаційне
покриття
● 1 мільйон євро покриття
● річний платіж:
      - 120 євро для дитини
      - 300 євро на дорослого



Готове бізнес-рішення, яке дозволить
почати власну справу за 2 тижні

Інноваційна IT-платформа, яка 
допоможе у продажах та сервісі

Працююча модель гарантованих
продажів та налагодження каналів
просування продуктів

Що ми пропонуємо франчайзі ?



Що ми пропонуємо франчайзі ?

Сучасний бренд, якому вже довіряють
тисячі українців

Системне професійне навчання 
та постійну підтримку франчайзі

“Пряму угоду” з власниками 
страхової групи з наданням 
відповідних гарантій



Ексклюзивна пропозиція:

● щомісячне роялті - 100 $
● початковий внесок - від 1 500 $
● первинні інвестиції  2000 ~ 5000 $ 
● 1~2 експерти, офіс площею 2 ~15 кв.м.

компактний центр продажів 
у торгово-розважальному центрі
або невеликий офіс з фасадом

знижка 50% на початковий внесок 
за наступні точки у своєму місті



 Чим ми допоможемо на старті ? 

 Вас не залишать 
 сам на сам!
 

● підбір кращого приміщення для офісу
● тижневе навчання франчайзі основам і тонкощам 

страхового бізнесу
● триденне навчання для експертів з продажів по роботі  з 

клієнтами та просуванню страхових продуктів
● налаштування офісної IP-телефонії, підключення до ІТ-

платформи Компанії



➔ вхідний потік клієнтів в офіс
➔ заявки від телемаркетингу по 

базі контактів у його регіоні
➔ продажі корпоративним 

клієнтам
➔ партнерські проекти
➔ створення мережі консультантів

  Де франчайзі брати
  клієнтів у новому офісі?



  Де франчайзі брати
  клієнтів у новому офісі?

➔ Головний офіс надає франчайзі 
заявки від клієнтів, які надходять 
до контакт-центру / через сайт 
/ соціальні мережі

➔ рекламуємо офіс франчайзі у 
всіх наших медіа-ресурах

➔ ми надаємо рекламні матеріали 
для залучення клієнтів



Франчайзі отримає 
власний онлайн-магазин

по страхуванню

➔ сучасний повнофункціональний інтерфейс
➔ всі популярні страхові послуги
➔ онлайн-магазин працює без участі франчайзі
➔ франчайзі може надавати послуги по всій Україні

# безкоштовно



Прибуток нашого франчайзі

Франчайзі має три грошових потоки

1. комісійний дохід за власні продажі
2. дохід за продажі мережі консультантів
3. дохід від продажів онлайн-магазину

* починаючи з другого року, франчайзі може не залучати нових клієнтів, 
   а сконцентруватися на існуючих



Приклад роботи франчайзі:
точка у торгово-розважальному центрі

Доходи франчайзі за перший рік: Платежі за рік  Дохід за рік

Продажі прямим клієнтам 2 500 000 грн. 1 000 000 грн.

Продажі через мережу консультантів 1 500 000 грн. 300 000 грн.

Продажі через онлайн-магазин 500 000 грн. 100 000 грн.

Доходи від крос-продажів 1 500 000 грн. 500 000 грн.

1 900 000 грн.

Видатки франчайзі за перший рік: в місяць за рік

Оренда та утримання приміщення ~ 10 000 грн. 120 000 грн.

Заробітна плата та податки на неї для двох експертів ~ 20 000 грн. 240 000 грн.

Роялті ~ 100 доларів США 40 000 грн.

Інші видатки ~ 4 000 грн. 50 000 грн.

400 000 грн.



Приклад роботи франчайзі:

★ 1 точка у ТРЦ дає франчайзі 1 500 000 гривень прибутку у 
перший рік роботи

★ згідно статистики ринку, рівень пролонгації договорів 
страхування становить не менше 80%, щорічне 
подорожчання вартості послуг - 20%, а приріст 
страхових платежів - 30%

★ франчайзі може відкрити додаткові точки користуючись 
знижкою 50% на початковий внесок.



Наша страхова група сьогодні:

 Ми будуємо нове страхування!

➔ 50 000 договорів страхування
➔ 20 000 застрахованих осіб
➔   2 000 застрахованих об’єктів
➔   2 000 застрахованих іноземців
➔   1 000 профі-консультантів
➔      200 кейсів виплат клієнтам
➔        50 офісів по Україні
 



Приєднуйся вже сьогодні!

Ми чекаємо саме на Тебе!

0 800 218 201
oberig-sg.com


