
 
 

Умови страхування за додатковими програмами страхування 

 

Коротка назва 
програми 

додаткового 
страхування 

Переваги додаткової програми 
страхування 

Страхова виплата 

Вік застрахованої 
особи (повних років) 

на момент Особливі умови 
початку дії 
договору 

закінчення 
дії договору 

Смерть в результаті 

нещасного випадку 
Отримання великої страхової виплати поряд із 
мінімальною вартістю програми.  
Виплачується «подвійна» грошова сума: виплата 
за основною програмою та додатковою  

100% страхової суми 

з 16 до 70 75 

 Смерть в результаті 
дорожньо-транспортної 
пригоди 

Інвалідність в 
результаті нещасного 
випадку 

Фінансове забезпечення, що може сягати 
значних розмірів, у разі отримання 
Застрахованою особою ушкоджень (погіршення 
стану здоров’я), наслідком чого є інвалідність, 
для зменшення впливу негативних чинників: 
втрати як самої роботи, так і здатності 
виконувати певну роботу, необхідність лікування 
та підтримання належного стану здоров’я  

1 група - 100% страхової суми; 
2 група - 80% страхової суми; 
3 група - 60% страхової суми 

Додатково на страхування не приймаються 
інваліди 2 та 3 груп 

Інвалідність з будь-якої 
причини 

1 (або 2) група - 100% страхової суми з 18 до 60 65 

Критичні захворювання 

Отримання додаткових та таких необхідних у 
цей період коштів на лікування, госпіталізацію, 
реабілітацію застрахованої особи у разі інфаркту 
міокарда; інсульту; онкології; необхідності 
операції на відкритому серці; пересадки життєво 
важливих органів; ниркової недостатності 

100% страхової суми з 20 до 60 65 

1. Застрахована особа повинна прожити не 
менше ніж 30 (тридцять) календарних днів 
після діагностування критичного 
захворювання. 
2. Страхова виплата не проводиться у разі 
діагностування критичного захворювання в 
перші 3 (три) місяці дії програми  

Травматичні 
ушкодження та/або 

функціональні розлади 
в результаті нещасного 
випадку 

Отримання коштів на лікування, забезпечення 

родини коштами на період непрацездатності 
застрахованої особи 

від 1 до 100% страхової суми з 16 до 70 75 
Розмір страхової суми кожний рік 
поновлюється 

Звільнення від сплати 
страхових внесків  

У разі смерті страхувальника або встановлення 
йому інвалідності 1 або 2 групи, договір 
страхування продовжує свою дію без вимоги 
виконання страхувальником зобов’язань по 
сплаті страхових внесків за основною програмою 
страхування. У цьому разі Страхова компанія 
гарантує застрахованій особі надійний захист та 
несе повну відповідальність протягом усього 
строку дії програми основного страхування 

Страхувальник звільняється від сплати 
страхових внесків за основним 
страхуванням  

з 18 до 60 65 

1. Додатково на страхування не приймаються 
інваліди 2 та 3 груп. 
2. Звільнення діє до останнього дня дії 
програми або до закінчення строку 
встановлення інвалідності, або до перегляду 
групи інвалідності на 3 групу (у разі 
звільнення у випадку встановлення 
інвалідності) 

 


