
ОФЕРТА (СТИСЛИЙ ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ) 

 З НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ „УНІВЕРСАЛ” 

                         ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Страховик ПрАТ «Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС»,  

тел. (044) 220-03-10, e-mail: office.life@bbs.com.ua 

Страхувальник Юридична особа або Фізична особа – дієздатний громадянин. 

Застраховані особи Фізичні особи у віці від 18 до 65 років за умов, якщо вік застрахованої особи на момент закінчення строку дії     

Договору страхування не перевищує 70 років. При взятті людини на страхування застосовується повний вік 

клієнта із розрахунку до найближчої дати дня народження. 

Вигодонабувачі  Страхувальник, Застрахована особа, Спадкоємці за законом або будь-які особи (особа), визначені 

Страхувальником. 

Строк страхування Від 3 до 30 років. 

Страхові події та 

виплати:  

 

 

Варіанти виплат 

по закінченню 

строку договору: 

 - одноразово; 

-  - частково, у 

вигляді 

щомісячної пенсії 

Основні: 

1. Дожиття Застрахованої особи до закінчення  строку дії договору (накопичувальна частина) – 

      виплата у розмірі 100 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід; 

2. Інвалідність 1 групи - виплата у розмірі 200 % страхової суми плюс додатковий  

      щорічний інвестиційний дохід 

3. Смерть Застрахованої особи (ризикова частина) - виплата у розмірі 100 % страхової суми 

      плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід; 

4. Смерть у результаті ДТП – 300 %  страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний  

дохід. 

Додаткові: 

1. Виплата ануїтетних щомісячних платежів Вигодонабувачу у випадку смерті Застрахованої особи до 

дати закінчення строку дії договору страхування у розмірі 2% від гарантованої страхової суми. Додатково 

здійснюється виплата у розмірі 100% повної страхової суми, зазначеної у договорі страхування, по 

закінченні строку дії договору. 

2. Критичні захворювання (інфаркт міокарда, інсульт, рак; захворювання, які вимагають 

аортокоронарного шунтування; захворювання, які вимагають пересадки життєво важливих органів 

(операції з приводу пересадки серця, легенів, печінки, нирки, підшлункової залози або кістного мозку; 

ниркова недостатність). 

Виключення із 

страхових 

випадків 

 

Випадки, що сталися внаслідок:  

 участі Застрахованої особи у війні, громадянській війні, воєнних діях …  

 скоєнням Застрахованою особою протиправних дій, в яких компетентним и органами встановлено 

правопорушення. 

 навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи, Вигодонабувача спрямовані на настання страхового 

випадку. 

 несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку без поважних причин або створення перешкод у 

визначені обставин страхового випадку і розміру страхової виплати. 

 навмисним заподіянням Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень…  

 і інше 

Страхові платежі    Пропонуємо мінімальний щорічний страховий внесок  200 доларів. 

Валюта 

страхування 

Гривня, Долар США, Євро. 

Періодичність 

сплати платежів 

Щомісячно, щоквартально, щопівріччя, щорічно, одноразово. 

Страхова сума Максимальна рекомендована страхова сума не повинна перевищувати 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень  або 

еквівалент цієї суми в іноземній валюті.  

Страховий тариф  Розраховується актуарно (математично) з урахуванням 4 відсотків гарантованого інвестиційного доходу. 

Припинення дії 

Договору 

страхування 

 Закінчення строку дії Договору. 

 У разі виконання Страховиком своїх зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі (виплата за одним із 

страхових випадків) 

 Несплата Страхувальником страхових платежів протягом 30 діб . 

Інші деталі 

програми 

 Страховий захист діє по всьому світу 24 години на добу протягом 365 днів на рік. 

 У випадку дострокового розірвання Договору страхування виплачується викупна сума. 

Приклади 

страхових сум 

для Договорів на 

10 та 20 років 

для жінок та 

чоловіків 

* вік входу в 

страхування при 

якому Страхова 

компанія не 

забезпечує 

покриття на весь 

строк дії 

Договору 

страхування. 

Для Застрахованих осіб у разі щорічної сплати платежів у розмірі 2 525 гривень. 
Вік входу в 

страхування, 

роки 

10 років, 

чоловіки, 

Страхова 

сума на 

випадок 

дожиття, 

грн. 

Страхова сума 

на випадок 

дожиття з 

орієнтовним 

інвестиційним 

доходом 10% 

10 років, 

жінки, 

Страхова 

сума на 

випадок 

дожиття, 

грн. 

Страхова сума 

на випадок 

дожиття з 

орієнтовним 

інвестиційним 

доходом 10% 

20 років, 

чоловіки, 

Страхова 

сума на 

випадок 

дожиття, 

грн. 

Страхова сума 

на випадок 

дожиття з 

орієнтовним 

інвестиційним 

доходом 10% 

20 років, 

жінки, 

Страхова 

сума на 

випадок 

дожиття, 

грн. 

Страхова сума 

на випадок 

дожиття з 

орієнтовним 

інвестиційним 

доходом 10% 

20 25897 30332 26216 30726 59290 87124 61839 91136 
25 25747 30146 26174 30674 58041 85197 61473 90568 
30 25470 29806 26073 30550 56041 82081 60710 89393 
35 25147 29409 25988 30447 53674 78397 59875 88139 
40 24325 28412 25456 29810 49190 71415 56645 83204 
45 23719 27662 25218 29518 45716 65946 54841 80408 
50 21987 25577 23716 27721 38566 54985 47397 69085 
55 21071 24449 23272 27175 * * * * 
60 18249 21058 20438 23796 * * * * 

 

Податкові пільги Згідно з Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” Страхувальник має право на податковий кредит 

на сплачені страхові платежі. 

Участь у прибутку 

Страховика 

Для всіх Застрахованих осіб розмір страхової суми та страхової виплати збільшуються на додаткові бонуси (Закон 

України «Про страхування» ст.9) – 85 % від інвестиційного доходу Страховика. 
 


