Договір добровільного страхування життя

Страхування життя – це страхування, яке здійснюється на добровільній основі шляхом
укладення договору страхування між страховиком (страховою компанією) та страхувальником
(юридичною чи фізичною особою), згідно з яким страховик бере на себе зобов’язання здійснити
страхову виплату у разі настання страхового випадку, а страхувальник зобов’язується
своєчасно сплачувати страхові внески.
При укладенні договору страхування до кожного клієнта застосовується індивідуальний
підхід. З тієї простої причини, що в світі немає двох однакових людей, страхування життя
проводиться за індивідуальними тарифами, що залежать від індивідуальних особливостей
конкретної людини: її статі, віку, стану здоров’я, професії і інших об’єктивних чинників. При
цьому кожен клієнт гарантовано отримує високопрофесійну консультацію, якісні фінансові
послуги та європейський рівень обслуговування.
Договір страхування обов’язково містить основну програму страхування та може містити
одну або декілька програм додаткового страхування. Програми встановлюють спеціальні умови
страхування, як, наприклад, вимоги до віку застрахованої особи, перелік страхових випадків,
порядок сплати страхових внесків, умови здійснення страхових виплат.
Придбання основної програми страхування є обов’язковою умовою при укладенні
договору страхування.
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в своєму арсеналі має широкий вибір програм
основного страхування, які обов’язково передбачають ризик смерті застрахованої особи
протягом усього строку дії договору страхування та за своєю фінансовою сутністю поділяються
на такі види:
1. накопичувальні: «Актив», «Магістр», «Універсал», «Дитина», «Скарбничка»;
2. ризикові (або захисні): «Класична» та «Партнер»;
3. пенсійні: «Рантьє 10».
Отже, основні програми страхування направлені на убезпечення найціннішого, що є в
людини – її життя, та, поряд з цим, основне страхування виконує фінансові та соціальноекономічні функції. Ці програми є запорукою гідного рівня життя у пенсійному віці та гарантією
фінансового забезпечення майбутнього застрахованої особи шляхом поступового заощадження
грошових коштів, їх довгострокового накопичення та інвестування.

Разом із ризиками, які впливають на наше життя глобально, Страхова компанія може
убезпечити такі життєві ситуації:
 втрата доходу внаслідок отримання травматичних ушкоджень,
 втрата працездатності як на короткий, так і на тривалий час,
 втрата здоров’я в результаті різного роду захворювань, в т.ч. і критичних (інфаркт,
інсульт, онкологічні захворювання),
 перебування на стаціонарному лікуванні і т.і.
Завдяки цим додатковим програмам страхування людина може почуватися повністю
захищеною протягом усього строку дії договору страхування, бо наявність страхового захисту
забезпечить належне та своєчасне лікування, фінансову підтримку під час одужання чи
реабілітаційного періоду. Отримання страхової виплати може в повній мірі відшкодувати втрату
доходу у разі непрацездатності застрахованої особи, а також сприятиме усуненню наслідків
хвороб або нещасних випадків.

