
 

 

 

 

                                    Програма страхування життя «НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ». 

Програма «НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ» -  програма ризикового страхування життя, що 

містить у собі всі можливі ризики та надає клієнтові можливість забезпечити собі та 

своїм близьким страховий захист на довгі роки.                                                                                  

Страховик ПрАТ «Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС»,  

тел. (044) 220-03-10, 246-67-22, e-mail: office.life@bbs.com.ua 

Страхувальник  Фізична особа – дієздатний громадянин. 

Застрахована особа  

 

Фізична особа у віці від 18 до 60 років. При взятті людини на страхування застосовується 

повний вік клієнта із розрахунку до найближчої дати дня народження. 

Вигодонабувач Фізична особа, вказана Страхувальником, або спадкоємці за законом. 

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. 

Валюта 

страхування 

Гривня, Долар США, Євро. 

Строк страхування Від 1-го до 30-ти років. 

Періодичність 

сплати внесків 

Щомісячно, щоквартально, двічі на рік, щорічно, одноразово. 

Страхові платежі, 

страхова сума 

 Будь-який розмір платежу та страхової суми 

 

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

інвестиційного доходу 

Інші деталі 

програми 

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

Приклад умов 

програми 

страхування для 

страхової суми 

50000 грн., термін 

страхування 1 рік. 

Вік, 

роки 

Разовий платіж за 

ризиком смерть з 

будь-якої 

причини, грн.  

Разовий платіж за 

ризиком критичні 

захворювання, грн.  

Разовий платіж за 

ризиком  

інвалідність I-II 

групи, грн. 

Разовий 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 Чоловіки  Жінки 

20 165,50 47,05 37,30 37,45 94,40 94,40 297,20 178,90 

25 240,50 62,50 56,50 54,05 123,20 123,20 420,20 239,75 

30 352,30 94,90 83,15 92,00 138,60 138,60 574,05 325,50 

35 464,85 115,45 139,45 173,20 159,00 159,00 763,30 447,65 

40 689,95 179,45 266,30 298,05 211,60 211,60 1167,85 689,10 

45 963,55 264,05 501,05 474,80 280,00 280,00 1744,60 1018,85 

50 1346,65 423,65 913,35 730,00 467,60 467,60 2727,60 1621,25 

55 1847,55 620,00 1572,05 1085,85 905,60 905,60 4325,20 2611,45 

60 2570,50 922,40 2508,90 1541,30 1639,80 1639,80 6719,20 4103,50 
 

 


