
                               ОФЕРТА (СТИСЛИЙ ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ) 

                                           З НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «ЛАЙФ 100+» 

Страховик ПрАТ «Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС»,  

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

Страхувальник Фізична особа – дієздатний громадянин. 

Застраховані особи Фізичні особи у віці від 18 до 60 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 10, 15, 20, 25 та 30 років. 

Страхові події та 

виплати:  

 

 

Варіанти виплат 

по закінченню 

строку договору: 

 - одноразово; 

-  - частково, у 

вигляді 

щомісячної пенсії 

 

Основні ризики та виплати по ним: 

1. На випадок Смерті та на випадок Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії договору        

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

2. Настання Інвалідності 1 групи з подальшім звільненням від сплати страхових премій: 
а)  Відразу при настанні Інвалідності 1 групи - виплата в розмірі 100 % страхової суми  

б)  Подальше звільнення від сплати страхових премій та виплата за ризиками Дожиття до дати 

закінчення дії договору та/або Смерті в розмірі 100% страхової суми плюс додатковий щорічний 

інвестиційний дохід. 

3. На випадок Смерті у результаті ДТП – Страхова виплата становить 300 % страхової суми. 

               Страхова виплата здійснюється тільки за одним з випадків, вказаних у  п.1,2,3. 

 

Додаткові ризики та виплати по ним: 

4. 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). Страхова сума за цим ризиком не повинна перевищувати Страхову 

суму за Основними ризиками зазначеними в п.1. Розмір виплати зазначається клієнтом у договорі за 

його бажанням. 

 

Виключення із 

страхових 

випадків 

(згідно 

затверджених 

Правил 

страхування) 

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…  

 інше  

Страхові платежі  Рекомендована мінімальна страхова премія складає 4000 грн., або 500 (доларів США, ЕВРО) у рік.  

Валюта 

страхування 

 

Гривня, Долар США, Євро. 

Періодичність 

сплати страхових 

платежів 

 

Щорічно,  2 рази на рік, 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. 

 Несплата Страхувальником страхових платежів протягом 10 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, 

15, 20, 25 та 30 

років для жінок та 

чоловіків 

 

 
                        Для Застрахованих осіб у разі щорічної сплати платежів у розмірі 4000 гривень. 

Вік входу в 

страхування, 

роки 

10 років, 

чоловіки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

10 років, 

жінки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

15 років, 

чоловіки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

15 років, 

жінки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

20 років, 

чоловіки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

20 років, 

жінки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

25 років, 

чоловіки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

25 років, 

жінки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

30 років, 

чоловіки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

30 років, 

жінки, 

Страхова 
сума на 

випадок 

дожиття, 
грн. 

20 39 194,17 39 679,78 62 515,63 64 044,06 87 919,82 91 644,33 114 636,17 122 451,48 141 417,71 156 158,50 

25 38 966,99 39 614,94 61 773,20 63 835,56 86 090,01 91 109,95 110 830,96 121 245,19 134 494,47 153 657,04 

30 38 518,20 39 431,40 60 433,00  63 297,15 83 027,17 89 841,21 104 942,81 118 602,86 124 606,71 148 693,36 

35 38 027,51 39 303,16 58 910,16 62 840,71 79 557,66 88 621,06 98 454,27 115 911,79 114 005,59 143 425,72 

40 36 505,68 38 194,91 54 978,28 59 882,93 71 912,70 82 503,15 85 918,03 104 970,35 96 052,25 125 715,00 

45 35 598,59  37 840,09 52 524,46 58 794,13 66 934,40 79 950,43 77 684,99 99 812,85 - - 

50 32 253,64 34 721,32 45 043,02 51 330,75 54 467,71 66 146,32 - - - - 

55 30 936,29 34 083,74 41 922,57 49 468,83 - - - - - - 

60 25 721,32 28 597,37 - - - - - - - - 
 

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. 
 


