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ПАСПОРТ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ВІРТУОЗ»
Договір Страхування – письмова угода між
Страховиком і Страхувальником, за яким Страховик
зобов'язується у разі настання страхового випадку
здійснити Страхувальнику або іншій особі,
визначеній у договорі страхування, страхову
в и п л а т у, а Ст р а х у в а л ь н и к з о б о в ' я зує т ь с я
сплачувати страхові премії та виконувати інші
умови договору страхування. Факт укладення
договору страхування посвідчується страховим
полісом (страховим свідоцтвом, страховим
сертифікатом).
Застрахована особа (Застрахований) – фізична
особа, щодо якої укладено договір страхування.
Вигодонабувач - фізична особа або юридична
особа, призначена Страхувальником за згодою
Застрахованої особи для отримання страхової
виплати. Вигодонабувачем за ризиками іншими,
ніж ризик смерті, є Застрахована особа, якщо
і н ш о го д л я к о ж н о го о к р е м о го р и з и к у н е
встановлено договором страхування. Якщо
договором с трахування не вс тановлено
Вигодонабувачів на випадок смерті,
Вигодонабувачами вважаються спадкоємці
Застрахованої особи за законом відповідно до
законодавства України. У такому випадку страхова
виплата здійснюється відповідним
Вигодонабувачам пропорційно їх спадковим
долям.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої
Ст р а х о в и к в і д п о в і д н о д о у м о в д о г о в о р у
страхування зобов'язаний здійснити страхову
виплату при настанні страхового випадку. Розмір
страхової суми встановлюється договором
страхування між Страховиком та Страхувальником
в момент підписання договору страхування та
може бути змінено шляхом укладення додаткової
угоди або обміну листами про узгодження
відповідної зміни, що засвідчуються підписом
с торони, як а їх надси лає, або на підс таві
законодавства України.
Страхова премія (страховий внесок, страховий
платіж) - плата за страхування, яку Страхувальник
зобов'язаний сплатити Страховику в порядку і
строк, встановлені договором страхування.

Стр а хо в а п р е м і я с п л ачує ть с я п е р і од ич н о
впродовж періоду страхування, крім випадків, коли
Страхувальник сплачує одноразову страхову
премію.
Страховий випадок – подія, передбачена
договором с трахування, яка відбулася, і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика
здійснити страхову виплату.
Страхова виплата - грошова с ума, яка
виплачується Страховиком відповідно до умов
договору страхування при настанні страхового
випадку Вигодонабувачу, Застрахованої особи або
спадкоємцю Застрахованої особи за законом.
Страхові виплати за договором страхування життя
здійснюються в розмірі страхової суми (її частини)
та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат
обумовлених у договорі страхування сум (ануїтету).
Розмір страхової суми та (або) розміри страхових
виплат визначаються за домовленістю між
Стр а хо в и ко м та Стр а х у в а л ь н и ко м п і д ч а с
укладання договору страхування або внесення
змін до договору страхування, або у випадках,
передбачених чинним законодавством.
Страхувальник – дієздатна фізична особа або
юридична особа, яка уклала договір страхування із
Страховиком.
Гарантований інвестиційний дохід (далі ГІД) Розмір ГІД за ризиком дожиття може складати до 4
відсотків річних. ГІД використовується у якості
ставки дисконтування при розрахунку страхового
тарифу та нараховує ться на сформовані
математичні резерви за відповідними ризиками.
Капіталізація відсотків на сплачені страхові премії
за ставкою ГІД здійснюється таким чином, що
станом на момент завершення дії договору
(початку ануїтетних виплат) математичні резерви
дорівнюють страховій сумі за ризиком дожиття,
вказаній у Договорі страхування (сучасній вартості
потоку майбутніх ануїтетних виплат). Таким чином,
страхова сума за ризиком дожиття (розмір
ануїтетної виплати), вказана у Договорі
страхування, обчислена з урахуванням вказаного
вище розміру ГІД, та не змінюється впродовж дії
Договору.

ПАРАМЕТРИ СТРАХУВАННЯ
Вік

Страхувальник з 18 до 65 років (включно)
Застрахований 3 16 до 65 років (включно)
Максимальний вік Застрахованого і
Страхувальника на момент закінчення дії договору
75 – років (включно)

Строк дії договору

Від 10 до 30 років

Валюта страхування

Гривня

Періодичність внесків

Щорічно, одноразово, авансово

Територія дії договору

Весь світ

CТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ:

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

Дожиття Застрахованого до закінчення
терміну дії договору страхування

100% ГСС + ДІД сформований на дату завершення

Смерть Застрахованого незалежно від
причини

100% ГСС + ДІД сформований на дату настання
події

Cмерть Застрахованого в результаті НВ

200% ГСС + ДІД сформований на дату настання
події

Cмерть Застрахованого в результаті ДТП

300% ГСС + ДІД сформований на дату настання
події

Установлення Iгр., IIгр. інвалідності незалежно
від причини

І або ІІ гр. – 100% ГСС
Максимальна страхова сума 100 000 грн.

І група інвалідності Застрахованого незалежно
від причини (Застрахований і Страхувальник –
одна особа) Звільнення Страхувальника від
сплати страхових премій

Компанія продовжує сплачувати страхові платежі за
клієнта до кінця дії договору

Смерть/ I група інвалідності Страхувальника
незалежно від причини (Застрахований і
Страхувальник – різні особи) Захист страхової
премії
ГСС – гарантована страхова сума
ДІД – додатковий інвестиційний дохід
ДТП – дорожньо-транспортна пригода
НВ – нещасний випадок
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ПРИКЛАД*
Страхувальник/Застрахований

Жінка

Чоловік

Вік

30 років

Строк дії договору

20 років

Страхова премія, грн.
Гарантована страхова сума, грн.

10 000
200 039

208 014

ВИПЛАТА ЗА РИЗИКОМ «ДОЖИТТЯ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ»
Гарантована страхова сума +ДІД**, грн.

651 406

677 868

Страхова сума та страхова виплата за ризиком «Дожиття» при застосуванні індексації***
Гарантована страхова сума при застосуванні
щорічної 5% індексації, грн.

285 173

295 312

Гарантована страхова сума при застосуванні
щорічної 5% індексації + ДІД, грн. **

813 237

848 943

*Даний приклад є ілюстрацією і носить інформаційний характер. Всі права та обов'язки сторін
встановлюються договором страхування
Розрахунки наведені за умов:
**Додатковий інвестиційний дохід (ДІД) 12% за кожен рік дії договору.
***рівень інфляції 5% за кожен рік протягом всього строку дії договору.
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