
ОФЕРТА (СТИСЛИЙ ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ) 

З РИЗИКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ „НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ” 

КОЛЕКТИВНЕ СТРАХУВАННЯ 

 

Страховик ПрАТ «Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС»,  

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

 

Страхувальник Підприємство, організація 

 

Застраховані особи Працівники у віці від 18 до 69 років (мінімальна кількість - 10 чоловік), договір передбачає вибуття або 

приєднання нових Застрахованих осіб у  період дії Договору. 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 1 рік з можливістю пролонгації 

 

 

 

 

 

 

Страхові події та 

виплати: 

 

 

  

1. Смерть з будь-якої причини - виплата у розмірі 100 % страхової суми. 

 2. Настання критичного 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)- виплата у розмірі 100 % страхової суми.  

3. Настання інвалідністі 1-ої групи з будь-якої причини - виплата у розмірі  

100 % страхової  суми. 

4. Настання інвалідністі 1-ої або 2-ої групи з будь-якої причини- виплата у розмірі 100 % 

страхової  суми ( 1 група інвалідності), та 80% (2 група інвалідності). 

5. Настання інвалідності 1-ої групи внаслідок нещасного випадку- виплата у розмірі 100 % 

страхової  суми. 

6. Настання інвалідністі 1-ої або 2-ої групи внаслідок нещасного випадку - виплата у розмірі 

100 % страхової  суми (1 група інвалідності), та 80% (2 група інвалідності). 

7. Смерть внаслідок нещасного випадку - виплата у розмірі 100 % страхової суми. 

8. Смерть внаслідок ДТП - виплата у розмірі 100 % страхової суми.иркова недостатність)- виплата 100 

% страхової суми за даною страховою подіею. 

 

Виключення із 

страхових випадків 

 

 Події, що стались із Застрахованою особою внаслідок скоєння злочину, активної або пасивної участі у війні, 

військових діях..... 

 Самогубство або наслідки спроби самогубства Застрахованої особи  та інше. 
 

Страхові платежі, 

страхова сума 

 

 Будь-який розмір платежу та страхової суми 
 

Валюта страхування  Гривня, Долар США, Євро. 

Періодичність 

сплати страхових 

платежів 

 

 Щомісяця, щокварталу, щопівріччя, одноразово. 

 

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 більш ніж за 1 період. 
  

Інші деталі програми 

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

 

 

 

 

Приклади 

розрахунку 
 

                               Для Застрахованих осіб з урахуванням страхової суми 50 000 грн.  

                                     (страхова сума може змінюватись за бажанням клієнта) 
Вік входу в 

страхування, 

роки 

Одноразовий платіж за 

ризиком смерть з будь-якої 

причини  та інвалідність I-II 

групи, грн.  

Одноразовий платіж за 

ризиком критичні 

захворювання, грн.  

Одноразовий платіж за ризиком за ризиками 

смерть з будь-якої причини, інвалідність I-II 

гр. та критичні захворювання, грн. 

РАЗОМ 

Чоловіки  Жінки  Чоловіки  Жінки Чоловіки  Жінки 

20 96,20 38,60 33,20 33,25 129,40 71,85 
25 136,25 48,70 50,30 48,00 186,55 96,70 
30 198,35 72,25 73,85 81,80 272,20 154,05 
35 258,35 85,70 123,95 154,00 382,30 239,70 
40 404,65 153,70 236,75 264,90 641,40 418,60 
45 550,60 208,85 445,35 422,00 995,95 630,85 
50 845,30 403,30 811,85 648,90 1 657,15 1 052,20 
55 1 112,45 531,25 1 397,35 965,25 2 509,80 1 496,50 
60 1 370,95 939,30 2 230,15 1 370,05 3 601,10 2 309,35 
65 1 784,75 1 322,45 3 322,30 1 866,65 5 107,05 3 189,10 
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