ПАСПОРТ ПРОГРАМИ «TAС -ЛАЙФ»
Мета програми:

Накопичення капіталу до визначеного Договором страхування віку з одночасною
фінансовою підтримкою Застрахованої особи та/або її родини при настанні подій, які визначені програмою.

СТРАХУВАЛЬНИК/ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА 2

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

Фізична особа віком від 18 років.
За опцією «Звільнення Страхувальника від сплати внесків»
- не більше 60 років на момент укладення Договору
страхування. При досягненні Страхувальником 70 – річного
віку страхове покриття за опцією та страховими випадками
припиняється.

Залежить від статі та віку Застрахованої особи, строку дії
Договору страхування, періодичності сплати страхових
внесків та набору страхових ризиків, які передбачені програмою. Для розрахунку страхового тарифу враховується
розмір ставки гарантованого інвестиційного доходу – 4%
річних у гривні, у валюті страхування дол. США та євро – 1%
річних.
Страхові тарифи за кожним окремим Договором розраховуються за допомогою калькулятора.

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА 1
Фізична особа віком від 14 до 75 років на момент укладення
Договору основного страхування, на момент закінчення дії
Договору вік Застрахованої особи не повинен перевищувати
80 років.

Гривня, долар США, євро

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВНЕСКІВ ТА
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЇХ СПЛАТИ

Вік Застрахованої особи за Договором додаткового
страхування на момент його закінчення не повинен
перевищувати 75 років, а на момент укладення Договору
має бути не менше 14 років та не більше 74 років*
*вікові обмеження по кожному окремому ризику
зазначаються в блоці «Страхові випадки»

•

•

•

•

•

за страховим випадком «Настання критичного
захворювання» на момент укладення Договору не
менше 18 років та не більше 60 років, на момент його
закінчення – 65 років;
за іншими страховими випадками на момент укладення
Договору не менше 18 років та не більше 64 років,
на момент його закінчення – 65 років, за винятком
страхового випадку «Інвалідність Застрахованої особи
І-ІІ-ІІІ групи внаслідок нещасного випадку», який може
бути запропонований особі віком від 14 років;
за страховим випадком «Тимчасова або стійка втрата
загальної працездатності внаслідок нещасного
випадку (травма)» на момент укладення Договору не
менше 14 років та не більше 74 років, на момент його
закінчення – 75 років

•

Щорічно - 3 000 грн1 або еквівалент у валюті
страхування
Щоквартально - 900 грн або еквівалент у валюті
страхування
Одноразово - 10 000 грн або еквівалент у валюті
страхування

ІНДЕКСАЦІЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
Індексація страхових внесків – це збільшення розміру
страхових внесків на коефіцієнт індексації, який залежить
від валюти страхування та становить:
• у гривні – 5%;
• у доларах США та євро – 2%.
Страхові внески за Договором основного страхування
автоматично індексуються кожного року, при цьому
страхова сума розраховується актуарно (математично) та
прописується одразу збільшена на коефіцієнт індексації за
всі роки дії такого Договору.

ВИГОДОНАБУВАЧІ

СТРАХОВІ ВИПАДКИ

Будь-яка особа, визначена Страхувальником за згодою із
Застрахованою особою.

Договір основного страхування:
• Дожиття Застрахованої особи 1 до закінчення дії
Договору
• Смерть Застрахованої особи 1, яка настала під час дії
Договору
• Смерть Застрахованої особи 1 внаслідок нещасного
випадку, що стався під час дії Договору
• Смерть Застрахованої особи 1 внаслідок ДТП, яка
сталася під час дії Договору
• Звільнення Страхувальника від сплати страхових
внесків у випадку:
1. повної стійкої втрати загальної працездатності
Страхувальником внаслідок нещасного випадку
чи
хвороби
(інвалідність
Страхувальника
І групи), що сталися під час дії Договору
2. смерті Страхувальника під час дії Договору
Якщо Страхувальник не є Застрахованою особою 1,він
може додатково обрати наступні страхові випадки:

Рекомендовано: у випадку смерті Застрахованої особи
- члени сім’ї Застрахованої особи першого ступеня
споріднення (чоловік/дружина, діти в т.ч. усиновлені,
батьки)

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10 – 30 років

ФОРМА ВИПЛАТИ
Одноразова
1

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ

у разі, якщо укладається одночасно два Договори сімейною парою розмір мінімального щорічного внеску становить 2 500 грн або еквівалент у валюті страхування

1.

Інвалідність
Застрахованої
особи
2
(Страхувальника) І групи внаслідок хвороби або
нещасного випадку, що стався під час дії Договору
2. Смерть Застрахованої особи 2 (Страхувальника)
під час дії Договору
Договір додаткового страхування:
1 група:
• Настання критичного захворювання у Застрахованої
особи під час дії Договору (11 хвороб): вперше виявлені
в період дії Договору захворювання та/або стани, які
надалі називаються критичними
2 група:
• Інвалідність Застрахованої особи І групи внаслідок
хвороби або нещасного випадку, що стався під час дії
Договору
АБО
• Інвалідність Застрахованої особи І-ІІ групи внаслідок
хвороби або нещасного випадку, що стався під час дії
Договору
АБО
• Інвалідність Застрахованої особи І-ІІ-ІІІ групи
внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії
Договору
3 група:
• Стійка втрата загальної працездатності Застрахованої
особи внаслідок нещасного випадку, що стався під час
дії Договору

4 група:
• Хірургічне втручання внаслідок хвороби або нещасного
випадку, що стався під час дії Договору
• Госпіталізація внаслідок хвороби або нещасного
випадку, що стався під час дії Договору
• Надання швидкої медичної допомоги Застрахованій
особі внаслідок хвороби чи нещасного випадку, що
стався під час дії Договору, з наступною госпіталізацією
• Тимчасова
втрата
загальної
працездатності
Застрахованої особи після госпіталізації внаслідок
хвороби чи нещасного випадку, що стався під час дії
Договору
АБО
• Хірургічне втручання внаслідок нещасного випадку,
що стався під час дії Договору
• Госпіталізація внаслідок нещасного випадку, що
стався під час дії Договору
• Надання швидкої медичної допомоги Застрахованій
особі внаслідок нещасного випадку, що стався під час
дії Договору, з наступною госпіталізацією
• Тимчасова
втрата
загальної
працездатності
Застрахованої особи після госпіталізації внаслідок
нещасного випадку, що стався під час дії Договору
5 група:
• Тимчасова або стійка втрата загальної працездатності
внаслідок нещасного випадку що стався під час дії
Договору (тілесне пошкодження, травма)

ПЕРЕВАГИ:
1. Створення власного капіталу для досягнення мети
2. Гарантована фінансова підтримка родини у разі втрати годувальника
3. Найширший вибір страхового покриття
4. Отримання додаткового інвестиційного доходу
5. Отримання податкової знижки
6. Додаткові унікальні сервісні опції
7. Захист від інфляції накопиченого капіталу - щорічне збільшення страхового внеску (автоматична індексація)

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

СТРАХОВІ ВИПАДКИ
Дожиття

Смерть Застрахованої особи
страхове покриття діє з 18 років

→

→

Смерть Застрахованої особи (повернення сплачених внесків)
страхове покриття діє з 14 років

Страхова сума, визначена у Договорі страхування, та
збільшена на суму бонусів, нарахованих за період дії Договору
страхування
Страхова сума, визначена у Договорі страхування, та
збільшена на суму бонусів, нарахованих за період дії Договору
страхування,
або
Повернення сплачених внесків за страховими випадками
«Дожиття» та «Смерть Застрахованої особи», збільшених на
суму бонусів, за період дії Договору страхування

→

Страхова сума, визначена у Договорі страхування, та
збільшена на суму бонусів, нарахованих за період дії Договору
страхування + страхова виплата за страховим випадком
«Смерть Застрахованої особи»

Смерть Застрахованої особи внаслідок ДТП
страхове покриття діє з 14 років

→

Страхова сума, визначена у Договорі страхування, та
збільшена на суму бонусів, нарахованих за період дії Договору
страхування + страхова виплата за страховим випадком
«Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку»

Смерть Страхувальника
страхове покриття діє до 65 років

→

Страхова сума, визначена у Договорі страхування, та
збільшена на суму бонусів, нарахованих за період дії Договору
страхування

Інвалідність Страхувальника І групи
страхове покриття діє до 65 років

→

Страхова сума, визначена у Договорі страхування

Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку
страхове покриття діє з 14 років

СТРАХОВІ ВИПАДКИ

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ
→

Страхова сума, визначена у Договорі страхування. Страхове
покриття за цим страховим випадком надалі припиняється

Інвалідність Застрахованої особи І групи
Інвалідність Застрахованої особи І-ІІ групи
Інвалідність Застрахованої особи І-ІІ-ІІІ групи внаслідок
→
нещасного випадку
страхове покриття діє з 18 до 65 років

Страхова сума, визначена у Договорі страхування у таких
співвідношеннях:
• І група – 100% страхової суми
• ІІ група – 70 % страхової суми
• ІІІ група – 50% страхової суми

Настання критичного захворювання
страхове покриття діє з 18 до 65 років

Встановлення інвалідності категорії «дитина-інвалід» (або
І-ІІІ групи) внаслідок нещасного випадку
→
Встановлення інвалідності категорії «дитина-інвалід» (або
І-ІІ групи)
страхове покриття діє з 14 до 65 років

% від страхової суми, визначеної у Договорі страхування за
таким страховим випадком в залежності від строку на який
було встановлено інвалідність особі до 18 років:
• більше 5 років або безстроково – 100% страхової суми
• від 2 до 5 років включно – 70% страхової суми
• до 2 років включно – 50% страхової суми
Для осіб, які не відповідають віковим обмеженням статусу
дитини – інваліда, страхова виплата здійснюється у разі
настання інвалідності І-ІІ-ІІІ групи внаслідок нещасного
випадку або у разі настання інвалідності І-ІІ групи внаслідок
хвороби або нещасного випадку відповідно до обраного
страхового випадку:
• І група – 100% страхової суми
• ІІ група – 70% страхової суми
• ІІІ група – 50 % страхової суми

% від страхової суми, визначений у Таблиці виплат (відповідно
Стійка втрата загальної працездатності Застрахованої особи
→ до характеру та обсягу наслідків нещасного випадку), що є
внаслідок нещасного випадку
невід’ємною частиною Договору
страхове покриття діє з 18 до 65 років
Хірургічне втручання/ Хірургічне втручання
нещасного випадку
страхове покриття діє з 18 до 65 років

внаслідок

→

% від страхової суми, визначений у Таблиці виплат (відповідно
до рівня складності проведеного хірургічного втручання), що є
невід’ємною частиною Договору

→

0,5% від страхової суми, передбаченої за цим ризиком, за
кожен день госпіталізації

Надання швидкої медичної допомоги/
Надання швидкої медичної допомоги Застрахованій особі
→
внаслідок нещасного випадку
страхове покриття діє з 18 до 65 років

50% від страхової суми, передбаченої за цим ризиком (2 000
грн/ 4 000 грн /6 000 грн). Протягом одного страхового року
Страховик здійснює виплату за даним страховим випадком не
більше 2-х разів

Госпіталізація/ Госпіталізація внаслідок нещасного випадку
страхове покриття діє з 18 до 65 років

Тимчасова втрата загальної працездатності Застрахованої
0,25% від страхової суми, передбаченої за цим ризиком, за
особи після госпіталізації/
Тимчасова втрата загальної працездатності Застрахованої → кожен день тимчасової втрати загальної працездатності після
госпіталізації
особи після госпіталізації внаслідок нещасного випадку
страхове покриття діє з 18 до 65 років
Тимчасова або стійка втрата загальної працездатності
% від страхової суми, визначений у Таблиці виплат (відповідно
внаслідок нещасного випадку
→ до рівня складності травматичного ушкодження), що є
страхове покриття діє з 14 до 75 років
невід’ємною частиною Договору

ОСОБЛИВІ УМОВИ
•
•
•
•
•

Страхові суми за додатковими ризиками встановлюються за бажанням Клієнта. Страхова сума за кожним окремим додатковим
ризиком не повинна перевищувати страхової суми на випадок смерті Застрахованої особи
Якщо страхова сума за ризиком «Смерть Застрахованої особи» дорівнює розміру сплачених страхових внесків, Страхувальник
може обрати лише страхування від наслідків нещасного випадку
На відміну від пп.6.1.та 6.2 Правил та при їх застосуванні у випадку смерті Застрахованої особи в перші три роки дії Договору
Страховик гарантовано здійснює виплату у розмірі 3 000 грн (або еквівалент у валюті страхування), після трьох років його дії
здійснює виплату викупної суми
Передбачене страхове покриття при вагітності Застрахованої особи у випадку виклику швидкої медичної допомоги та
госпіталізації
Надійна фінансова підтримка поруч з якісним сервісним обслуговуванням – додаткові сервісні опції

Ліцензія Держфінпослуг України АВ № 499974 від 11.01.2010 року
*life - життя
* *Приклад є умовним, розрахованим для Застрахованої особи – жінки 30-річного віку, строк дії договору – 20 років. Загальна ставка інвестиційного доходу – 10%.
В прикладі вказаний розмір страхового внеску в перший рік дії договору, в наступні роки дії розмір страхового внеску буде збільшуватися на коефіцієнт індексації.

