
ОПОРА І ПІДТРИМКА В ПИТАННЯХ 
ЗДОРОВ'Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ  

ТВОГО КОЛЕКТИВУ



• Приберемо всі складнощі, пов'язані  
з класичною страховкою  

• Складемо і впровадимо індивідуальну 
медичну програму підтримки 

• Особистий менеджер і персональний 
лікар-консультант на зв'язку 24/7

ТВОЯ КОМАНДА ПРОФЕСІЙНИХ ЛІКАРІВ  

І КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИХ МЕНЕДЖЕРІВ



ХТО МИ?
МИ ЕКСПЕРТИ КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВ'Я

Ми вирішуємо питання здоров'я так, що  
співробітники залишаються задоволені

Ми економимо гроші компанії  
і час співробітників

Ми НЕ страхова компанія

Ми твоя корпоративна онлайн-клініка



Свій лікар 

План лікування 

Супровід до одужання 

Аналіз та впровадження персональної програми 

Адміністрування документообігу 

Аналітика ефективності програми 

Пітримка 24/7 

Організація лікування 

Інша думка щодо діагнозу та консиліум 

Професійна первинна теледопомога за 15 хвилин 

Wellbeing наповнення
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Класична 
страховаЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Страховий 
брокерКлініка
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РЕАЛІЗОВАНІ КЕЙСИ

Об'єднання mental і physical 
health в єдину програму

Залучення підрядника по ЕАР 
і об'єднання зі страхуванням  
в одному додатку

Єдине вікно для співробітників 
і координаторів з боку 
роботодавця

Поліпшення якості 
обслуговування за 
програмою ДМС

Робота через Uwell Assistance 
з закріпленими лікарями під 
брендом страхової компанії

Довірений лікар з питань 
здоров'я, включаючи 
нестрахові події

Супровід колективу  
з питань COVID

Виділення окремої лінії і  
лікарів на базі Uwell Assistance 
по супроводу COVID

Зниження рівня 
захворюваності та ускладнень 
за рахунок своєчасних дій  
щодо запобігання

Зниження витрат на 
корпоративну програму 
здоров'я

Організація обслуговування  
в лікувально-профілактичних 
установах безпосередньо

Економія витрат на ведення 
справи страхової компанії. 
Повернення невикористаного 
бюджету клієнту

РеалізаціяЗадача Результат



ПЕРЕВАГИ UWELL

доказова медицина 

людське ставлення 

перевірені діагнози 

прогресивна система      
навчання лікарів

підтримка лікарів 24/7 

економія бюджету 

розгорнута аналітика 

всі бенефіти в єдиному  
додатку



НАШІ ПАРТНЕРИ

НАШІ КЛІЄНТИ

та інші

та інші



м. Київ, вул. Московська 43/11 

Office: 
(044) 333 86 71 
(067) 474 04 38 

e-mail: 
si@uwell.com.ua 

uwell.com.ua 

КОНТАКТИ

mailto:si@uwell.com.ua
http://uwell.com.ua

