ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Програма накопичувального страхування життя

«Віденський стандарт» – це найбільш збалансована
програма, яка поєднує можливість накопичення та
страхового захисту.
Це класика страхування життя перевірена часом.

Для кого підійде програма?
Якщо ви людина працездатного віку і хочете створити капітал та отримати фінансовий
захист для своєї родини на випадок втрати годувальника або непрацездатності, ця програма
для вас!
Особливості програми
Програма «Віденський стандарт» побудована за принципом конструктора. Виберіть
актуальні для вас ризики, в залежності від того, чому ви віддаєте перевагу: накопиченню чи
страховому захисту.
Застрахована особа
Застрахованою особою може бути чоловік чи жінка віком від 3 до 60 років при умові, що на
момент закінчення строку дії договору їй буде не більше 70 років.
Страхувальник
Будь-яка дієздатна особа у віці від 18-ти років.

Важливо!
У договорі Страхувальником і Застрахованою особою може бути одна людина, а можуть
бути і різні. Наприклад, Застрахована особа – дитина, а Страхувальник – батько.
Вигодонабувач
Будь-яка особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи для
одержання страхової виплати при настанні страхового випадку. Страхувальник може
обирати кількох Вигодонабувачів, а також змінювати їх до настання страхового випадку.

Валюта
Гривня, долар

Наша порада:
Обираючи валюту страхування, оцініть усі можливі ризики, які можуть виникати при
інфляційних процесах.
Мінімальна сума внеску
3600грн. щорічно або еквівалент у валюті
900 грн. щоквартально
або еквівалент
або еквівалент
у валюті у валюті

Наша порада:
Обирайте комфортну для себе суму. Зазвичай це 10% від вашого доходу.
Максимальна сума внеску
Необмежена
Періодичність сплати платежів
1. Одноразово

2. Розстроченими платежами



Щорічно
Щоквартально

Важливо!
Розстрочення платежу збільшує його на 4% при щоквартальній оплаті

Строк страхування
Від 10 до 30 років

Наша порада:
Поліс страхування життя – це довгострокова інвестиція. Рекомендуємо обирати строк
страхування від 20 років і більше. Так ви гарантуєте собі максимальну суму накопичення при
мінімальних платежах.
Виплата
●
●
●
●

Одноразова
Ануїтет на строк
Довічний ануїтет
Довічний ануїтет з правом успадкування

Важливо!
Ви можете обрати варіант отримання страхової виплати за ризиком дожиття, написавши
заяву в страхову компанію за місяць до закінчення строку дії договору.
Інвестиційний дохід
За договором страхування життя інвестиційний дохід складається з двох частин:
1. Гарантований
В Україні він складає 4% для національної валюти (визначений законом) і 1,5% для
іноземної валюти.
2. Додатковий
Його розмір залежить від результатів фінансової діяльності компанії за рік.

За 2016 рік загальний інвестиційний дохід за договорами страхування життя СК Княжа Лайф
VIG склав:



Гривня – 14,2%
Долар – 4,34%

Ризики
Основні ризики



Дожиття
Смерть з будь-якої причини

Додаткові ризики









Смерть внаслідок нещасного випадку
Смерть внаслідок транспортної події
Інвалідність 1 групи
Інвалідність 1,2 групи
Інвалідність 1,2,3 групи
Тяжке захворювання (24 хвороби)
Постійна
або
часткова
втрата
працездатності внаслідок нещасного
випадку
Звільнення від сплати платежів при
встановлені інвалідності 1 групи або
смерті Страхувальника

Наша порада:
Основні ризики є обов’язковими для цієї програми, а серед додаткових оберіть ті, які
відповідають вашим потребам. Рекомендуємо обрати ризик «Звільнення від сплати
платежів». При встановленні інвалідності 1 групи він звільнить Страхувальника від сплати
платежів та гарантує йому отримання страхової суми після закінчення дії договору.
Структура програми

Заява 1

Заява 2

Основне страхування

Основне страхування

Накопичувальне страхування життя
(4-ОС)

Страхування життя на строк (1-ОС)

Додаткове страхування

Додаткове страхування

Страхування на випадок смерті внаслідок
нещасного випадку (4-ДС)

Страхування на випадок тяжкого
захворювання(1-ДС) (max 120 000 грн. або
еквівалент в іноземній валюті)

Страхування на випадок смерті внаслідок
транспортної події (5-ДС)
Страхування на випадок інвалідності І групи
(6-ДС) (max 300 000 грн. або еквівалент в
іноземній валюті)
Звільнення Страхувальника від сплати
внесків у випадку встановлення 1групи
інвалідності та/або смерті (2-ДС)

Страхування на випадок інвалідності (6-ДС)
 І, ІІ групи (max 50 000 грн. або
еквівалент в іноземній валюті)
 І, ІІ, ІІІ групи (max 100 000 грн. або
еквівалент в іноземній валюті)
Страхування на випадок постійної повної
або часткової втрати працездатності
внаслідок НВ (11-ДС) (max 100 000 грн. або
еквівалент в іноземній валюті)

Важливо!
1. На заяву №1 розповсюджується податкова знижка. Отримайте повернення 18%
податку на прибуток, звернувшись до державної фіскальної служби.
2. Строк дії договору за заявою № 2 може бути меншим, ніж за заявою № 1.

Страхове покриття
Дожиття

100% гарантованої страхової суми та
додатковий інвестиційний дохід

Смерть з будь-якої причини

100% гарантованої страхової суми та
додатковий інвестиційний дохід

Смерть внаслідок нещасного випадку

100% гарантованої страхової суми та
додатковий інвестиційний дохід

Смерть внаслідок транспортної події

100% гарантованої страхової суми та
додатковий інвестиційний дохід

Інвалідність 1 групи

100% гарантованої страхової суми за цим
ризиком

Інвалідність 1,2 групи

100%, 75% страхової суми за цим ризиком

Інвалідність 1,2,3 групи

100%, 80%, 50% страхової суми за цим
ризиком

Тяжке захворювання (24 хвороби)

100% страхової суми за цим ризиком

Постійна або часткова втрата
працездатності внаслідок нещасного
випадку

25% -150% страхової суми за цим ризиком

Звільнення від сплати платежів при
встановлені 1 групи інвалідності та/або
смерті страхувальника.

Звільнення від сплати платежів та
продовження дії договору.

Час подбати про майбутнє!

