
                               ОФЕРТА (СТИСЛИЙ ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ) 
                                                                   ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  

                  ЗА НАКОПИЧУВАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «LIFE100 JUNIOR» 
Страховик ПрАТ «Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС», тел. (044) 220-03-10, e-mail: office.life@bbs.com.ua 

    п/р26501300629490 в ГУ по м.Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК», МФО 322669, ЄДРПОУ 35529829  
Страхувальник Фізична особа – дієздатний громадянин у віці від 18 до 60 років. 
Застраховані 
особи 

Застрахована особа за ризиком дожиття - Дитина - від народження до 18 років (Застрахована Дитина) 
Застрахована особа за ризиком смерть та інвалідність І групи - 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 укладені договору страхування застосовується повний вік Дитини та Страхувальника. 

Вигодонабувач  Застрахована особа за ризиком дожиття при досягненні 18 річчя, та дати закінчення Договору страхування. 
Строк 
страхування 

Від 1 до 18 років. 

Страхові події та 
виплати 

1. Дожиття Застрахованої Дитини до 18 річчя, та дати закінчення Договору страхування – страхова виплата 
становить 100% страхової суми та додатковий інвестиційний дохід, виплат проводиться лише Застрахованій дитині. 
2. Смерть Страхувальника з будь-якої причини - виплата у розмірі 100 % страхової суми проводиться Застрахованій 
Дитині при досягненні 18 річчя, та дати закінчення Договору страхування. 
3. Настання інвалідності 1-ої групи у Страхувальника з будь-якої причини - виплата у розмірі 100 % страхової суми 
проводиться Застрахованій Дитині при досягненні 18 річчя, та дати закінчення Договору страхування. 
Не важаться страховою подією смерть Застрахованої дитини, у цьому випадку договір страхування припиняє 
дію, та виплачується викупна вартість договору. 

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  Розраховується актуарно (математично) з урахуванням статі, віку та тривалості страхування дитини та 
Страхувальника.  

Валюта 
страхування 

Гривня, Долар США, ЕВРО  

Періодичність 
сплати платежів 

Щорічно, два разі на рік. 

Страховий 
внесок 

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

Страховий 
тариф 

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

Припинення дії 
Договору 
страхування 

• Закінчення строку дії Договору 
• Смерть застрахованої дитини. 
• 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, 
та страхових 
внесків для 
жінок та 
чоловіків 
 

                        Для Застрахованих осіб у разі щорічної сплати страхових внесків в розмірі 500 доларів США. 
Вік 

Страхуваль-
ника, 
роки 

Дівчинка 3 роки, 
(термін страхування 15 

років) 

Хлопчик 3 роки, 
(термін страхування 15 

років) 

Дівчинка 5 роки, 
(термін страхування 13 

років) 

Хлопчик 5 роки, 
(термін страхування 13 

років) 
чоловіки, 
Страхова 

сума 

жінки, 
Страхова 

сума 

чоловіки, 
Страхова 

сума 

жінки, 
Страхова 

сума 

чоловіки, 
Страхова 

сума 

жінки, 
Страхова 

сума 

чоловіки, 
Страхова 

сума 

жінки, 
Страхова 

сума 
25 7 867,57 8 262,69 7 884,69 8 281,44 6 651,77 6 921,95 6 665,24 6 936,64 
30 7 644,09 8 181,83 7 660,14 8 200,22 6 497,56 6 868,32 6 510,42 6 882,69 
35 7 368,55 8 080,16 7 383,45 8 098,22 6 303,66 6 803,00 6 315,76 6 817,19 
40 6 913,91 7 778,59 6 927,03 7 795,33 5 968,58 6 591,52 5 979,50 6 604,76 
45 6 517,21 7 565,10 6 528,86 7 580,81 5 677,95 6 445,72 5 687,76 6 458,36 
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