Традиційно українці колядують до свята
Стрітення Господнього (15 лютого), тож нещодавно
персонал центру та понад 200 слухачів – майбутніх
складачів вагонів, машиністів поїздів, водіїв дрезин
та інші – стали глядачами концертної програми за
участю вихованців притулку для дітей служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації
та самодіяльного народного хору “Левада” народного
дому Левандівського мікрорайону під керівництвом
Надії Балуцької.

Діти з притулку привітали присутніх зі святом
народження Ісуса Христа
у віршованій формі, а хор
“Левада” запропонував глядачам цікаві давні колядки,
якими з року в рік поповнюється репертуар хорового
колективу. Виступ хористів
глядачі слухали надзвичайно уважно, та коли керівник хору Надія Балуцька
запропонувала заколядувати всім разом, глядачі

залюбки підтримали хор.
Словом, концертна програма цього разу сприймалася
по-особливому тепло, на
емоційному піднесенні.
Викладач із ПТЕ та
інструкцій Ярослав Каній
від слухачів та керівництва Центру професійного
розвитку персоналу подякував і діткам із притулку, й
учасникам народного хору
“Левада” за чудове, надзвичайно зворушливе виконан-

ня колядок, відзначивши,
що професійний рівень за
весь час, відколи виступає
цей колектив у центрі, із
кожним роком зростає.
Після концерту голова
профспілкового
комітету
центру, учасник хорового
колективу Зеновій Саган
зазначив, що концерт був
запланований два тижні
тому, але у цей період була
жалоба за загиблими на
Майдані у Києві, тому захід
довелося перенести.
“У Центрі вирішили,
що період, коли Україна
переживає не найкращі
часи, коляда на прославу
Господнього Сина не буде
зайвою, а підніме дух єдності українського народу”,
– зазначив Зеновій Саган.
У свою чергу Ярослав Каній
від керівництва центру передав хору “Левада” запрошення виступити з концертною програмою з нагоди
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
Керівник хору “Левада”
Надія Балуцька подякувала
керівництву центру за гостинність, за запрошення і
теплу атмосферу, яка щоразу панує тут під час виступів.
На завершення всі присутні
заспівали “Многая літа!”

Чи можна сьогодні придбати поліс автострахування справді на
вигідних умовах? Це запитання, яке щороку ставлять собі всі автовласники, коли закінчується строк дії страхового поліса, і вони
починають похапцем шукати офіс страхової компанії. Дуже часто
більшість із них навіть не задумуються, у якій компанії вони страхують свій автомобіль і наскільки ця компанія надійна. Купуючи
поліс у першій-ліпшій компанії за “вигідними” умовами, автовласник
певним чином ризикує, оскільки не може бути впевнений у стабільності та порядності страхової компанії.
“Та є простий і надійний вихід із цієї ситуації”, – розповідає генеральний директор
страхової компанії “Нафтагазстрах” (NGS)
Анатолій Чубинський. – Сьогодні наша компанія розпочинає масштабну програму лояльності для наших клієнтів – залізничників.
Ми пропонуємо працівникам залізниці та
членам їхніх сімей комплексний страховий
захист. Наша мета – щоб кожен наш клієнт
знав і розумів, що “Нафтагазстрах” (NGS) –
це сімейна страхова компанія, яка захищає
сімейний бюджет. Одна умова – своєчасно
придбати страхові поліси”.
І саме в рамках програми лояльності СК
“Нафтагазстрах” (NGS) пропонує всім власникам поліса з добровільного медичного
страхування (ДМС) скористатися вигідною
пропозицією – придбати поліс автострахування зі знижко 40%.
Таку
знижку
можна
отримати,
пред’явивши договір медичного страхуВІЗИТНА КАРТКА
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Страхова
компанія
NGS
(НАФТАГАЗСТРАХ), яка заснована 10 лютого 1995 року в Одесі
з метою страхування нафтогазових ризиків, успішно працює
на ринку України вже 19 років.
Із 2007 року головний офіс компанії зареєстрований у Києві.
Пріоритетним для компанії
стало добровільне медичне
страхування, страхування від
нещасних випадків, автоцивілка, КАСКО, страхування майна,
багажу та ін.
Сьогодні компанія має 20 ліцензій на
здійснення 6 обов’язкових і 14 добровільних
видів страхування та пропонує спеціальні страхові продукти фізичним і юридичним особам із урахуванням особливостей
роботи, специфіки галузі та ін. Страхова
компанія NGS (НАФТАГАЗСТРАХ) спеціалізується переважно на страхуванні корпоративних клієнтів. Серед них – Донецька,
Придніпровська, Південна, ПівденноЗахідна, Львівська та Одеська залізниці,
інші підприємства України.
У сфері медичного страхування компанія
є незаперечним лідером, адже обслуговує
майже половину всіх застрахованих громадян України, це – понад 500 тисяч осіб.
Уже третій рік страхова компанія NGS
(НАФТАГАЗСТРАХ) надає страховий захист працівникам та пенсіонерам Львівської
залізниці за програмами добровільного медичного страхування. Кожен місяць понад
2000 застрахованих зі Львівської магістралі
отримують медичну допомогу більше, ніж
у 100 медичних установах Укрзалізниці на
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вання (або посвідчення залізничника) СК
“Нафтагазстрах” представнику страхової
компанії. Наявність медичної страховки
автоматично робить вас членом програми
лояльності та дає змогу придбати страхові
продукти СК “Нафтагазстрах” за спеціальними цінами! Спеціальні ціни і тарифи завжди нижчі від ринкових чи базових!
За детальнішою інформацією звертайтеся до регіонального управління
СК “Нафтагазстрах” (NGS) за телефоном (032)226-49-24 або до регіонального центру продажу за адресою 79018,
м. Львів, вул. Залізнична, 58, тел.
(032)239-50-39,
Петрухін
Павло
Дмитрович тел. 0977776415, Дашавська
Наталія тел. 0979510804 і за телефонами (067) 489-63-54 та 0(800)309-509 – цілодобова лінія підтримки клієнтів. Ви
можете також залишити замовлення
на сайті www.ngs.biz.ua.

всій території України.
За 2013 рік компанія виплатила лікувальним закладам залізниці 20,6 млн
гривень за лікування застрахованих, застрахованим за лікування у небазових
медичних закладах – 507,0 тис. грн, благодійна допомога виплачена (Пилипонюк
М.М., Селецька Л.М., Пак І.В., Дмитрук В.Т.,
Пайончківський І.М., Кондрашевський В.Є.)
на суму 276,7 тис. грн.
Надійність та чесність роботи компанії
підтверджена перемогами у І, ІІ, ІІІ, IV
Всеукраїнських конкурсах “Лідер страхового ринку” у номінаціях “Лідер медичного
страхування із роботи з фізичними особами” (2009, 2011, 2012 рр.), “Лідер медичного страхування із роботи з корпоративними клієнтами” (2010 р.) та “Компанія, що
найбільш динамічно розвивається” (2011,
2012 рр.) за версією журналу “Банкиръ”.
За версією журналу “Insurance Top”
страхова компанія NGS є лідером класу
“Медичне страхування” “Національної премії Insurance TOP” та “Національного клубу
страхової виплати” за підсумками діяльності компанії у 2012, 2011 рр.
Генеральний
директор
Анатолій
Чубинський – переможець загальнонаціональної програми “Людина року 2012” та
лауреат “Людина року 2011” у номінації
“Лідер страхового ринку року”.
Механізм дії добровільного медичного
страхування, яке страхова компанія NGS
здійснює з 2007 року, офіційно був запропонований на парламентських слуханнях
“Шляхи реформування охорони здоров’я і
медичне страхування в Україні” 20 травня
2009 року для використання в реформуванні системи охорони здоров’я і впровадженні
обов’язкового медичного страхування в
Україні.
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія А01 №096103
Свідоцтво про реєстрацію фінансової
установи серія СТ №20
Статутний фонд – 18,8 млн. грн.

