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Шановні панове!
Життя стрімко змінюється. У наші дні держава не може дати, як
раніше, красиве безкоштовну освіту нашим дітям, забезпечити нас житлом та
гідним рівнем життя в старості. Сьогодні Ви успішні, а Ваш бізнес процвітає.
Сьогодні Ви маєте достатній прибуток, який забезпечує Вам і Вашій родині
безбідне існування. А що буде завтра? Обставини можуть скластися
несприятливо. І будь-яка травма або прикрий випадок загрожують обернутися
катастрофою для сімейного бюджету. Знайти упевненість в собі і завтрашньому
дні можна тільки цілком взявши відповідальність за своє життя на себе вже
сьогодні.
Як убезпечити власне майбутнє? Наприклад, можна покласти гроші
для накопичення в банк. А можна придбати поліс довгострокового страхування
життя.
Ви запитаєте, навіщо мені страховий захист, адже я можу
накопичити гроші на «чорний день» на рахунку в банку? Там - і відсотки, і
впевненість ...
За своєю суттю, поліс довгострокового страхування життя
аналогічний банківським вкладам, однак, порівняно з останнім він має два
важливих плюса. По-перше, на відміну від кредитної організації, страховик
приймає гроші на необмежений термін, гарантуючи при цьому стабільний
інвестиційний дохід на весь термін дії договору. По-друге, уклавши угоду зі
страховою компанією, ви не просто накопичуєте гроші, але й захищаєте власне
життя і життя близьких від усіляких небезпечних ризиків, забезпечуєте
соціальний захист собі і своїй сім'ї, тобто гарантуєте збереження звичайного
рівня добробуту навіть в прикрому випадку - у разі втрати годувальника.
Отже, чи бажаєте Ви, щоб фінансовий стан Вашої сім'ї було
сплановано на довгі роки незалежно від всяких негараздів життя, чи бажаєте
забезпечити постійне зростання Ваших накопичень і захистити їх від інфляції?
Чи бажаєте Ви бути завжди спокійні за здоров'я і стабільне забезпечене
майбутнє непосидючої улюбленої дитини?
Чи бажаєте Ви вже зараз визначити розмір Вашої щомісячної пенсії
в майбутньому і не залежати від здатності держави забезпечити вам гідну
старість?
Якщо Ваша відповідь «Так», тоді Вам найкраще підходять
програми накопичувального страхування життя Страхової компанії
«БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ», які відповідають найкращим традиціям світової
практики!
Пам'ятайте, життя сучасної людини - це готовність самому
відповідати за свою долю і долю своїх близьких!
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Ліцензія
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Сфера діяльності

Страхування життя у добровільній формі

Статутный капітал

20 000 000 грн., що відповідає ст.30 Закону України
«Про страхування»

Страхові продукти

Компанія пропонує своїм клієнтам:
 Накопичувальне страхування життя
 Пенсійне страхування
 Накопичувальне страхування життя дітей
 Страхування життя позичальників кредиту
 Додаткові види страхування життя від нещасного
випадку та критичних захворювань

Стратегічні
партнери

СК «БРОКБІЗНЕС»

Партнер з
перестрахування

Світовий лідер у сфері перестрахування – «SCOR
Global Life» (Франція) (рейтинг надійності А)

Правління
Компанії

Голова Правління- Арбузіна Вікторія Олександрівна
Заступник Голови Правління – Ковальська Людмила
Володимирівна

Адреса Головного
офису

вул. Білоруська,3
м. Київ, Украіна, 04050
тел./факс: (044) 220-03-10
e-maіl: office.lіfe@bbs.com.ua
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Про компанію
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» - молода, розвинута компанія, яка
органічно вписалася в сучасний український ринок страхування життя. На сьогоднішній день
на вітчизняному ринку страхування життя ми пропонуємо широкий спектр сучасних і
затребуваних програм страхування життя. Ці програми страхування життя відповідають
традиціям і досвіду кращих в світі Страховиків життя і їх фахівців, що забезпечує надійний
соціальний захист наших клієнтів.
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» зареєстрована 15 листопада 2007 року.
Статутний фонд Компанії становить 20 000 000 грн.
Нашим перестрахувальником є «SCOR Global Life», один з найбільших
перестраховиків у світі, рейтинг надійності А.
Ми тісно співпрацюємо з ризиковою страховою компанією «БРОКБІЗНЕС», яка
працює на ринку з 1993 року, і з якою маємо загальну інфраструктуру.
СК «БРОКБІЗНЕС» має 44 ліцензії на страхування і надає весь спектр
страхових послуг.
СК «БРОКБІЗНЕС» є засновником Аграрного пулу, асоційованим членом
Моторного (транспортного) страхового бюро України, членом Ядерного страхового пулу
України, а також є членом і входить до складу правління Ліги страхових організацій України.
Вона має високу рейтингову оцінку надійності «uaАА».
СК «БРОКБІЗНЕС» - надійний партнер 26-ти провідних банків України.
Завдяки такій співпраці банки-партнери та їхні клієнти ефективно знижують кредитні та
майнові ризики, а також ризики, пов'язані з їх відповідальністю, що дозволяє їм отримувати
додатковий прибуток.
Ми спільно з СК «БРОКБІЗНЕС» продовжуємо формування всеукраїнської
регіональної мережі філій та відділень в обласних городах і районних центрах. На
сьогоднішній день у нас більш ніж 50 підрозділів по всій Україні.
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» активно розширює свою діяльність в регіонах
України через представників компанії і страхових посередників. Регіональний розвиток
нашої компанії орієнтований на перетворення нас у велику мережеву страхову компанію
вітчизняного масштабу. У всіх регіонах СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» пропонує клієнтам весь
спектр страхових продуктів і програм через своїх партнерів - в офісах регіональної
представницької мережі ризикової страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» забезпечує своїм Клієнтам найвищі гарантії
захисту їхніх інтересів, а також гарантії збереження, накопичення та своєчасної виплати
коштів Клієнтів. Ми дорожим репутацією і довірою кожного Клієнта, хто доручив нам
оберігати свій спокій і бути гарантом впевненості в завтрашньому дні.

Переваги СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» щодо конкурентів має безліч
суттєвих переваг, наприклад:
• Широке страхове покриття з прийнятними тарифами здатне задовольнити
потреби і побажання практично всіх категорій Клієнтів.
• Широка лінійка страхових продуктів, які відповідають потребам і побажанням
Клієнтів.
• Індивідуальний підхід до кожного Клієнта: обслуговування здійснюється
особистим консультантом по страхуванню.
• Компанія знаходиться завжди поруч і в потрібний момент приходить на
допомогу, так як має розгалужену мережу представництв: більше 50 по усій Україні.
• Комплексне обслуговування Клієнтів на якісно новому рівні надання
страхових послуг, яке можливе завдяки приналежності Компанії до фінансово-страхової
групи «БРОКБІЗНЕС», в яку входить і СК «БРОКБІЗНЕС» - компанія надає на страховому
ринку ризикові продукти.
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• Найкраща в Україні команда професіоналів, які регулярно підвищують
кваліфікацію на профільних семінарах та тренінгах.
Додатково Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» своїм Клієнтам
гарантує:
• Потужний багаторівневий захист життя і здоров'я.
• Гарантований інвестиційний дохід у розмірі 4% річних.
• Можливість побудови надійної пенсії, формування спадщини, накопичення
грошових коштів для реалізації планів і мрій наших Клієнтів.
• Надійне розміщення коштів як у національній, так і у вільно конвертованій
валюті.
• Участь наших Клієнтів у прибутку Компанії.
• Облік і компенсація інфляційних процесів за рахунок можливості страхування
у вільно конвертованій валюті.
• Високий рівень гарантії збереження і примноження заощаджень наших
Клієнтів.

Гарантії надійності СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
Гарантії надійності тієї чи іншої страхової компанії - це питання впевненості та
довіри, які виникають лише при прозорості діяльності страховика та обізнаності клієнта в
філософії та особливості страхового продукту.
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» надає своїм Клієнтам найвищі гарантії захисту
їхніх інтересів, а також гарантії збереження, накопичення та своєчасних виплат коштів.
Гарантіями надійності СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» служать:
• Належність Компанії до фінансово-страхової групі дозволяє гарантувати
надійність і прибутковість вкладень Клієнтів, розміщення коштів у перспективні та
ефективні проекти, зберігаючи при цьому за собою повний контроль за такими інвестиціями.
• Сплачений статутний капітал у значному розмірі (20 млн. гривень, що
відповідає чинному законодавству), свідчить про серйозні наміри інвесторів щодо даного
бізнесу, так як вони повністю відповідають цією сумою перед Клієнтами Компанії.
• Підтримка світового лідера в області перестрахування - «SCOR Global Life».
• Затверджені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України Правила страхування та страхові тарифи.
• Безстрокова Ліцензія на страхування життя в добровільній формі, видана
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, яка здійснює
державний нагляд за страховою діяльністю.
Конфіденційність і захист даних Клієнта
Відповідно до ст.21 Закону України «Про страхування», СК «БРОКБІЗНЕСЖИТТЯ» бере на себе зобов'язання дотримуватися конфіденційності щодо відомостей про
своїх Клієнтів та їх майновий стан.
Державній влади та іншим органам, які не займаються Державним контролем
страховиків, забороняється втручання в діяльність страховиків. Це означає, що всі дані та
інформація, яку Клієнт передає в СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» при укладанні Договору
страхування життя , суворо конфіденційні і ні в якому разі не будуть передані третім особам.
У відповідністі зі ст.40 Закону України «Про страхування», податкова
інспекція під час проведення перевірки СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» не має права вимагати
відомості про дані Клієнта, оскільки виплати за договорами страхування життя користуються
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пільгами на оподаткування. Контроль за договорами страхування життя знаходиться не в
компетенції податкової інспекції.
СК «БРОКБІЗНЕС- ЖИТТЯ» проходить регулярну фінансову перевірку
Українські страхові компанії зобов'язані щоквартально подавати для контролю не
тільки свої баланси, але і подробиці про свою діяльність в органи влади, які відповідають за
контроль над страховими товариствами.
Закон України «Про страхування» в статті 34 передбачає публікацію страховиком
річного балансу і аудиторської звітності, які він вільно може надати громадськості і кожному
клієнтові.
Правильність та повнота річного балансу і звітності страховика перевіряються, і
підтверджуються незалежними аудиторами.
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» сумлінно виконує всі вищевказані вимоги
законодавства України.
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» бере участь в рейтингах «Insurance TOP 100», в них
представлені досягнення компанії за наданими послугами страхування.

Діяльність групи фінансових компаній, до якої належить Страхова компанія
«БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»

КЛІЕНТ

СК «БРОКБІЗНЕС»

Страхування всіх
видів ризиків

КЛІЕНТ

СК « БРОКБІЗНЕСЖИТТЯ»

Страхування життя
та накопичувальні
програми

Потрапляючи на «орбіту» страхових компаній «БРОКБІЗНЕС»,
і «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ», Клієнти отримують:
- Накопичувальні програми страхування життя дорослих і дітей, пенсійне
страхування, страхування життя позичальників кредиту, додаткові види страхування життя
від нещасного випадку і захворювань.
- Страхову підтримку комерційних проектів та індивідуальних ризиків по КАСКО,
ГО, страхування майна, авіаційних і морських ризиків, медичного та туристичного
страхування та ін.
Валютне забезпечення - гарантія стабільності накопичення клієнтів СК
«БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
Всі договори страхування СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» в іноземній валюті містять
валютне забезпечення. Компанія гарантує повний страховий захист і накопичену суму в тій
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валюті, в якій укладено договір (гривня, долар США, ЄВРО).
У відповідність до ст. 19 Закону України «Про страхування»:
"Грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя, за їх згодою, можуть бути
визначені як у національній валюті України, так і у ВКВ або розрахункових одиницях, які
визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих
зобов'язань. "
Участь Клієнтів в прибутку СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
Так як Страхова компанія пропонує послуги, розраховані на десятки років, вона не
може давати своїм клієнтам голослівних обіцянок про прибутковість. Тому, відповідно до
вимог Закону України «Про страхування», СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» гарантує своїм
Клієнтам максимальну гарантовану прибутковість по накопичувальній частини в розмірі 4%
річних.
Тим не менш, це не означає, що Клієнти СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» повинні
задовольнитися таким низьким доходом. Згідно з вимогами того ж Закону, 85% свого
прибутку за підсумками року, Компанія розподіляє між усіма своїми клієнтами пропорційно
до внесених платежів і сформованим страховим резервам.
Незважаючи на поступову стабілізацію ситуації на фінансовому ринку України,
прогнозувати розмір додаткових інвестиційних, а тим більше гарантувати їх,
СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» не може і не повинна. З цієї причини числові показники обсягів
додаткових доходів і прибутків базуються на існуючих в даний момент тенденціях і оцінках.
Додатковий дохід Клієнтів СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»
У вигляді бонусів до закінчення дії Договору

%

У відсотках від страхової суми
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Срок действия договора (в годах)
Инвестиционный доход в течение действия договора - 7%
Инвестиционный доход в течение действия договора - 11%
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- партнер СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» з перестрахування
СК «БРОКБІЗНЕС - ЖИТТЯ» і «SCOR Global Life» уклали договір облігаторного
перестрахування, за яким підлягають перестрахуванню всі договори добровільного
страхування життя СК «БРОКБІЗНЕС - ЖИТТЯ».
SCOR - група французьких компаній, що займається наданням фінансових послуг, в основі
яких лежить французький капітал. Компанія займає п'яте місце в світі серед найбільших
перестрахувальних компаній. Штаб-квартира групи компаній знаходиться в Парижі, в
діловому центрі Ля Дефанс.
Основними компаніями групи є:
1. «Scor Global P & C», основним видом діяльності, якою є перестрахування і страхування
майна;
2. «SCOR Global Life», яка займається страхуванням життя і перестрахуванням;
3. «Scor Global Investments», яка займається управлінням активами компанії.
З 2007 року SCOR займає 5 місце серед найбільших перестраховиків у світі.
Scor SE

Тип

Листинг на бирже
Год основания
Расположение
Ключевые фигуры

страховая компания, перестраховочная компания

Euronext: SCR
1970
Франция: Париж, La Défense
Denis Kessler (Председатель совета директоров и CEO)

Отрасль

финансовые услуги

Оборот

▲€9,514 миллиарда [1] (2012)

Операционная прибыль
Чистая прибыль
Число сотрудников
Сайт

€490 миллионов (2012)[1]

▲€418 million [1] (2012)
2150[1] (2012)
www.scor.com

Програми страхування життя
На вітчизняному ринку страхування життя страхова компанія «БРОКБІЗНЕС - ЖИТТЯ»
пропонує програми страхування життя для фізичних та юридичних осіб.
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• Програма накопичувального страхування життя для фізичних осіб «Універсал». Ця
програма надає можливість накопичити певні кошти для цільового використання (купівля
меблів, нерухомості, авто або накопичити на оплату освіти), здійснити довгострокове
планування витрат Ваших родин і одночасно захистити матеріально залежних від Вас членів
сім'ї у разі настання інвалідності або передчасного відходу з життя. У разі накопичення
капіталу невеликими внесками протягом певного терміну страховий захист буде
максимальною. У програмі передбачена модифікація в пенсійну програму. Це означає, що
клієнт за бажанням може отримати страхову виплату не разовим капіталом, а частинами
протягом певного часу, щомісячними платежами протягом визначеного терміну або довічно.
• Програми накопичувального колективного страхування для юридичних осіб - «Універсал»,
«Золотий фонд», «Інвест». Завдяки впровадженню програм колективного страхування на
підприємстві керівники мають можливість поліпшити ефективність кадрової політики, а
також поліпшити і посилити соціальний захист своїх працівників та їх сімей, заощадити
кошти компанії.
• Програми ненакопітельного (ризикового) страхування життя для фізичних та юридичних
осіб «Надійний захист», «Захист-Класік», в яких клієнт може застрахувати себе від:
передчасного відходу з життя, отримання інвалідності 1 групи, отримання критичного
захворювання.
• Страхування життя позичальників кредиту. Завдяки програмам «Ощад- Кредит» і «КредитЛайф» по страхуванню життя кредитопозичальників, Ви отримуєте надійну гарантію того,
що якщо з Вами щось трапиться (інвалідність або відхід з життя), СК "БРОКБІЗНЕС ЖИТТЯ" погасить у банку заборгованість по кредиту разом з відсотками, звільняючи при
цьому Вашу родину від будь-яких зобов'язань, а майно, яке було куплено на кошти кредиту
або було під заставою, залишиться у сім'ї.
• Страхування життя дітей. Програми страхування дітей СК "БРОКБІЗНЕС - ЖИТТЯ"
забезпечать максимально можливу соціальну і фінансовий захист інтересів Вашої дитини
навіть у випадку несприятливих змін у житті родини (відхід з життя або інвалідність одного з
батьків): Ваша дитина в будь-якому випадку отримає гарантовану виплату запланованої і
накопиченої Вами суми для певного цільового використання (оплата навчання, придбання
майна, весільний подарунок та ін.) в точно визначений Вами термін.
• Пенсійне страхування. Програми пенсійного страхування страхової компанії "БРОКБІЗНЕС
- ЖИТТЯ" дозволять Вам запланувати на майбутнє стабільний дохід по закінченні трудової
діяльності, а головне - вони нададуть можливість Вам стати незалежними від державної
пенсії і зберегти звичайний рівень життя.
Наші

програми

страхування

життя

включають

в

себе

такі

ризики:

1.
Дожиття
до
закінчення
терміну
дії
договору;
2.
Смерть
по
будь-якої
причини
протягом
строку
дії
договору.
3. Інвалідність І або ІІ групи (у разі отримання інвалідності 1 групи застрахованої особи,
спадкоємцеві
виплачується
подвійна
страхова
сума).
4. Смерть в результаті ДТП (у разі смерті в результаті ДТП застрахованої особи протягом
строку дії
договору,
спадкоємцеві
виплачується
потрійна
страхова
сума).
5.
Смерть
в
результаті
нещасного
випадку
6. Критичні захворювання (інфаркт міокарда; інсульт; рак; захворювання, що вимагають
аортокоронарного шунтування; захворювання, що вимагають пересадки життєво важливих
органів;
ниркова
недостатність).
При настанні будь-якого з перерахованих вище ризиків, виплачується страхова сума. Також
за результатами інвестиційної діяльності Страхової компанії в кінці кожного року клієнту
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будуть нараховуватися додаткові бонуси. В результаті цього, страхова сума буде збільшена
на розмір бонусів, які можуть становити до 40% від страхової суми.
Ви можете вибрати валюту страхування (Долар США, ЄВРО, Гривня), періодичність
внесення страхових платежів (щомісяця, щокварталу, 2 рази на рік, щорічно), термін
страхування
(від
3
років
і
довічно).
Крім вибору комбінації страхових ризиків, Ви самі вибираєте розміри страхових сум і
виплат, а також - в який момент часу і з якою періодичністю повинні проводитися страхові
виплати.
Накопичувальна
для
«УНІВЕРСАЛ»

програма
фізичних

та

страхування
юридичних

життя
осіб

Універсальна програма страхування життя «Універсал» - змішане страхування життя з
можливістю накопичення капіталу на користь Застрахованої особи протягом певного терміну
або до певної дати і страховим захистом, рівної накопичувальної сумі.
Мета: Страховий захист Застрахованої особи у разі смерті, інвалідності, та соціальне
забезпечення
на
випадок
дожиття.
Основне

страхове

Страхові

події

покриття:
та

виплати:

1. дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору (накопичувальна частина) виплата в розмірі 100% страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід;
2. Інвалідність 1 групи - виплата в розмірі 200% страхової суми плюс додатковий щорічний
інвестиційний
дохід;
3. Смерть Застрахованої особи (ризикова частина) - виплата в розмірі 100% страхової суми
плюс
додатковий
щорічний
інвестиційний
дохід;
4. Смерть в результаті ДТП - виплата в розмірі 300% страхової суми плюс додатковий
щорічний
інвестиційний
дохід.
Додаткові

опції

(за

бажанням

клієнта).

1. Виплата аннуїтетних щомісячних платежів спадкоємцю у разі смерті застрахованої особи
до дати закінчення терміну дії договору в розмірі 2% від гарантованої страхової суми.
Додатково здійснюється виплата в розмірі 100% повної страхової суми, зазначеної в договорі
страхування,
в
кінці
терміну
дії
договору.
2. Критичні захворювання (інфаркт міокарда, інсульт, рак; захворювання, які вимагають
аортокоронарного шунтування; захворювання, які вимагають пересадки життєво важливих
органів (операції з пересадки серця, легенів, печінки, нирок, підшлункової залози або
кісткового
мозку;
ниркова
недостатність).
Як

діє

програма?

Пані Мельник у віці 30-ти років купила програму «Універсал» з річним внеском у розмірі $
500, термін дії Договору - 15 років. Мінімальна гарантована страхова виплата - $ 8374.
У разі смерті в результаті хвороби під час дії договору, близькі пані Мельник отримають
суму в розмірі $ 8374 + бонуси від прибутку Компанії, протягом 15-ти днів з моменту подачі
необхідних
документів.
Якщо причиною смерті є ДТП, сім'я і близькі не були готові до такого результату ні
морально, ні фінансово, тому отримають потрійну гарантовану страхову суму в розмірі $
25122
з
додатковим
щорічним
бонусом.
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Також, у разі отримання інвалідності 1 групи, пані Мельник не зможе забезпечувати більше
ні себе, ні сім'ю, і Компанія виплатить подвоєну гарантовану страхову суму в розмірі $ 16748
плюс
щорічні
бонуси
від
участі
в
інвестиційному
доході
компанії.
Усі виплати будуть проведені Компанією протягом 15 днів з моменту надання в Компанію
всіх
необхідних
документів.
Також додатковою умовою програми «Універсал» є можливість застрахувати себе від будьякого
критичного
захворювання.
А якщо Клієнтка вибрала додатково до основної програми опцію «Виплата аннуїтетних
щомісячних платежів», то в разі її смерті з будь-якої причини, спадкоємець, зазначений нею в
заяві на страхування, отримуватиме щомісячну допомогу від Компанії у розмірі 2% від
страхової суми $ 8374 , тобто $ 167. А в кінці терміну дії договору отримає додатково
страхову суму в повному обсязі $ 8 374 плюс додатковий інвестиційний дохід (наприклад, у
розмірі 10%), тоді сума до виплати становитиме $ 10883

Особливості програми «Універсал» при колективному страхуванні співробітників
підприємств.
Програма колективного страхування «Універсал» - запорука успішного і плідного
співробітництва команди професіоналів Вашої компанії.
Колективна програма «Універсал» діє таким чином:
керівник компанії на власний розсуд вибирає співробітників, які будуть застраховані за
даною програмою страхування. Для кожного з застрахованих визначається капітал (страхова
сума), який буде виплачений співробітнику по закінченню терміну дії договору страхування
або по страхових подіях - смерть та інвалідність.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ ОТРИМАЄ РОБОТОДАВЕЦЬ ВІД ПРОГРАМИ «УНІВЕРСАЛ»
1. Поліпшення ефективності кадрової політики та посилення соціального захисту колективу
підприємства, а саме:
• створення додаткової мотиваційної системи для працівників;
• впровадження пенсійного забезпечення працівників;
• підвищення рівня престижності робочих місць;
• зниження плинності кадрів;
• надання додаткового матеріального забезпечення працівникам підприємства і гарантій
фінансового захисту їх сім'ям.
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2. Можливість скористатися податковими пільгами за рахунок:
• економії податку на прибуток, відносячи платежі з довгострокового накопичувального
страхування життя на валові витрати підприємства
• економії нарахувань на заробітну плату (платежі по страхуванню життя не обкладаються
нарахуваннями на заробітну плату та податком на прибуток).
ЯКІ ПЕРЕВАГИ ОТРИМАЄ застрахованих працівників:
• Значну суму коштів у власне розпорядження після закінчення терміну дії договору
страхування або виходу на пенсію.
• Психологічний комфорт від визнання своєї цінності як професіонала для компанії.
• Впевненість в фінансовому захисті своєї родини.
У чому полягають особливості ПРОГРАМИ «УНІВЕРСАЛ»:
• Страхові платежі можуть бути сплачені за рахунок валових витрат компанії.
• Керівник підприємства самостійно визначає учасників програми страхування.
• Розмір майбутнього достатку кожного працівника - у вигляді страхової суми - і умови його
отримання керівник компанії встановлює самостійно на власний розсуд.
• Сума, зазначена в договорі страхування є мінімальною гарантованою до виплати. За
результатами кожного року дії договору страхова сума буде зростати на величину бонусів,
отриманих за рахунок річного інвестиційного доходу Компанії від розміщення коштів
резервів із страхування життя.
• Керівник підприємства на власний розсуд вибирає валюту, в якій буде здійснюватися
накопичення і страховий захист працівників: окрім гривні валютою може бути євро і долар.
• Керівник компанії сам визначає зручну для себе форму внесення страхових платежів: один
раз на місяць, щоквартально або щороку.
• Термін дії страхового захисту та накопичення на користь працівників керівник також
визначає особисто.
• Страховий захист працівників діє 24 години на добу протягом 365 днів на рік в усіх країнах
світу.
• Страхову виплату Вигодонабувач отримає протягом 15-ти днів з моменту подачі всіх
необхідних документів в СК «БРОКБІЗНЕС - ЖИТТЯ».
Подивіться в очі близьких людей, вони бачать в Вас свою опору, вони пов'язують з Вами свій
завтрашній день. Їм потрібна Ваша допомога.
Застрахувавши своє життя за програмою «Універсал», Ви не тільки подбаєте про власну
долю, Ви зможете врахувати всі варіанти, які передбачити не можна, але захистити від
негативного впливу яких себе і своїх близьких Ви зможете, співпрацюючи з нашою
компанією.
Уклавши будь-який договір страхування життя, Ви маєте унікальну можливість стати
позаштатним співробітником Компанії з можливістю хорошого заробітку.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Компанія зі страхування життя« БРОКБІЗНЕС »
04050 м.Київ, вул. Білоруська, 3
тел. / факс (044) 220-03-10 (багатоканальний);
e-mail: office.life@bbs.com.ua
сайт: www.bbs.ua

14

