КОМПЛЕКСНИЙ
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Програма «Класична»
Фінансове благополуччя
Вашої родини у безпеці

www.pzu.com.ua

Програма
«Класична»
убезпечує найцінніше,
що є в людини —
її життя, та гарантує отримання
страхової виплати у разі настання
непередбачуваних подій:
від травми до відходу з життя.

Страхова виплата:
DDдопоможе родині підтримувати звичний спосіб

життя у разі втрати годувальника
DDзабезпечить Застрахованій особі гідне лікування
у випадку будь-яких раптових подій, пов’язаних
зі здоров’ям
DDможе бути використана для погашення кредитних
або інших фінансових зобов’язань Застрахованої
особи

Переваги Програми «Класична»:

доступність, невисокий розмір
страхового внеску у порівнянні
з розміром страхової виплати

гнучкі умови страхування,
можливість управління
Договором під час його дії

реальний фінансовий захист
родини у разі настання
непередбачуваних подій

Умови
страхування
Страхувальник: фізична особа віком
від 18 до 70 років
Застрахована особа:
фізична особа віком:
• На дату початку дії Договору —
від 16 до 70 років включно
• На дату закінчення строку дії Договору — 75 років
Термін страхування:
• Мінімальний — 1 рік
• Максимальний — 30 років
Страхова сума:
• Мінімальний розмір — 25 000 грн
• Максимальний розмір — не встановлюється
Страхувальник-фізична особа
та Застрахована особа можуть бути
як однією, так і різними особами
Страховий випадок: відхід з життя Застрахованої
особи з будь-якої причини в період дії Договору страхування
Можливість підключення будь-яких додаткових
програм страхування, які забезпечать додатковий
страховий захист на випадок будь-яких раптових подій
Страховий внесок: встановлюється в залежності від
віку, статі, стану здоров’я Застрахованої особи, розміру страхової суми, переліку додаткових програм страхування
Періодичність сплати страхових внесків: щоквартально, два рази на рік, щорічно, одноразово
Розмір страхової виплати: 100% страхової суми,
обумовленої у Договорі страхування
Територія дії страхування: усі країни світу, 24 години на добу
Цей буклет призначений для ознайомлення. Більш докладні умови страхування
викладені у правилах страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Приклад:
Чоловік вирішує застрахувати своє життя та здоров’я
на суму 100 000 грн від наступних життєвих негараздів:
травми, інвалідності, тяжкої хвороби, відходу з життя.
Вік Застрахованої особи

30 років

Строк страхування

5 років

Страховий захист за Програмою
«Класична»

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
травми в результаті НВ*

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
встановлення інвалідності І, ІІ групи
з будь-якої причини

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
критичного захворювання**

100 000 грн

Щорічний страховий внесок

1 811 грн

* НВ — нещасний випадок (ДТП, пожежа, падіння з висоти, опіки тощо)
** Інфаркт, інсульт, рак тощо

Заощаджуючи приблизно 5 грн
на день, можна легко забезпечити
фінансовий захист собі та своїй родині
на всі непередбачувані випадки життя
Розмір щорічного страхового внеску в залежності від віку
на початок дії програми
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ВАЖЛИВО! Щороку Ви стаєте старшими, відповідно збільшується страховий тариф і
розмір страхового внеску. Отже, чим довше Ви зволікаєте, тим більшу суму Вам доведеться
платити.

Приклад:
Жінка вирішує застрахувати своє життя та здоров’я на
суму 100 000 грн від наступних життєвих негараздів:
травми, інвалідності, тяжкої хвороби, відходу з життя.
Вік Застрахованої особи

30 років

Строк страхування

5 років

Страховий захист за Програмою
«Класична»

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
травми в результаті НВ*

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
встановлення інвалідності І, ІІ групи
з будь-якої причини

100 000 грн

Додаткове страхування на випадок
критичного захворювання**

100 000 грн

Щорічний страховий внесок

1 493 грн

* НВ — нещасний випадок (ДТП, пожежа, падіння з висоти, опіки тощо)
** Інфаркт, інсульт, рак тощо

Заощаджуючи приблизно 4 грн
на день, можна легко забезпечити
фінансовий захист собі та своїй родині
на всі непередбачувані випадки життя
Розмір щорічного страхового внеску в залежності
від віку на початок дії програми
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ВАЖЛИВО! Щороку Ви стаєте старшими, відповідно збільшується страховий тариф і
розмір страхового внеску. Отже, чим довше Ви зволікаєте, тим більшу суму Вам доведеться
платити.

Корисна інформація
Програма «Дитина»
допомагає батькам накопичити кошти для
забезпечення майбутнього дитини та захистити
дитину від негараздів життя.

Виплата здійснюється по закінченню
строку дії програми незалежно
від настання страхового випадку.

ГРОШІ

Виплата здійснюється в момент настання
страхового випадку.

Програма «Магістр»
забезпечує гарантоване отримання коштів
в конкретний запланований момент.

Програма «Класична»
убезпечує сім’ю Застрахованої особи
від складних фінансових ситуацій у разі настання
непередбачуваних подій.

Програма «Актив»
дозволяє накопичити суттєві кошти, що дає
можливість Застрахованій особі самостійно обирати
час закінчення трудової діяльності та забезпечує
фінансову незалежність у похилому віці.

Виплата здійснюється в момент настання
страхового випадку.

Виплата здійснюється в момент настання
страхового випадку.

МАГІСТР
КЛАСИЧНА
ДИТИНА

АКТИВ

ЧАС

PZU дбає про Вашу безпеку
в будь-який момент життя

www.pzu.com.ua

Група PZU
Міжнародна страхова Група, що дбає
про своїх клієнтів вже понад 200 років

• Визнаний лідер страхового ринку Східної та Центральної
Європи. Представлена в Польщі, Естонії, Латвії, Литві та
Україні
• Найвища довгострокова рейтингова оцінка серед
фінансових установ Польщі – «А», рейтинг «S&P»
• Стабільний страховик. Премія, зібрана PZU протягом
9 місяців 2015 року, зросла до суми €3,09 млрд
• Надійна компанія. Ринкова вартість компанії складає
$11,5 млрд (Forbes)

Група PZU в Україні – європейські
стандарти обслуговування

• Лідер ринку за обсягом виплат в страхуванні життя
(майже 200 млн грн за 9 міс. 2015)

• Найбільш динамічніша компанія на ринку роздрібного
страхування (2012, 2013, 2014 рр.) (Insurance TOP)

• Лідер корпоративного накопичувального страхування
життя (2012, 2013, 2014 рр.) (Insurance TOP)

• Член Ліги страхових організацій України (ЛСОУ),

Американської Торгової Палати (АСС), Європейської Бізнес
Асоціації (EBA)
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СУМИ ВИПЛАТ

Консультант:
..........................................................................................
..........................................................................................

PZU.COM.UA
(044) 581 99 98
(044) 459 04 02

Ліцензія Держфінпослуг України Серія АВ № 499971 від 18.12.09 р.

Стабільні фінансові показники
Групи PZU в Україні

