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Шановний Олександр Вікторович!

Страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» працює на страховому ринку України більше 20 років. 
Тільки за останні п'ять років здійснила страхових виплат на загальну суму понад 80 млн. грн. по 
більш ніж 20 тис. страхових подій.

Наша Компанія є лідером на українському ринку, стабільно займає місця в першій п'ятірці 
рейтингу компаній зі страхування життя. Пріоритетним напрямком роботи є цільові 
накопичувальні програми для забезпечення надходження дітей до вищих навчальних закладів 
України та за кордоном.

У зв'язку з непростою економічною ситуацією в Країні, знизився інтерес українців до 
накопичувальних програм в національній валюті через девальваційні процеси. Вивчивши потреби 
батьків, які прагнуть накопичити кошти на навчання своєї дитини, у вересні 2016 року у 
страховому ринку України почала працювати накопичувальна програма для дітей «Кембридж».

Керівництво компанії «АСКА-ЖИТТЯ» прийняло рішення про укладення договорів у 
іноземній валюті, що дає можливість зберегти і примножити кошти наших клієнтів.

Крім накопичення, клієнти отримують інвестиційний дохід не нижче, ніж у банку (за 
минулий рік такий дохід у гривні склав 22%, в доларах - 10%, в євро - 9%). Тільки на відміну від 
банківських вкладів, у нас є можливість отримати фінансову підтримку в разі непередбаченої 
події.

Для успішної реалізації даного проекту необхідно провести роз'яснювальну роботу серед 
батьків учнів середніх шкіл та ліцеїв м Дніпра.

Ми сподіваємося, що наша ініціатива допоможе багатьом родинам створити цільові фонди

Г енеральний директор /)
ПрАТ «УАСК «АСКА-ЖИТТЯ» Пантова Олена Борисівна
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