
Страхування для Вашого захисту

ГРАВЕ 
МЕДИК

Подвійний захист життя і захист здоров’я 
на випадок хірургічного втручання та 
стаціонарного лікування в медичній 
установі 

  Захист  

за двома 

програмами 

страхування



ГРАВЕ МЕДИК 
Багато хто з нас неодноразово замислювався над 
тим: що є справжнім скарбом у житті? Дехто скаже 
— скриня із золотом, а інший — щастя. Думок 
стільки ж, скільки і людей. Але головним багатством 
ми можемо назвати саме — здоров’я. Той, хто має 
міцне здоров’я, скептично поставиться до цього, 
адже він не обділений цим скарбом і його можна по 
праву назвати багатою людиною. Як тільки людина 
починає хворіти або отримує травму, вона відразу 
ж міняє свою думку. Адже хвороба повністю може 
змінити життя. Заможна і могутня людина раптом 
стає безпорадною і витрачає величезні кошти та 
час для того щоб повернутися до повноцінного 

життя. В такій складній ситуації додаткова 
підтримка є дуже важливою, оскільки людина не 
може працювати і повинна концентруватися на 
відновлені свого здоров’я. З цією метою «ГРАВЕ 
УКРАЇНА Страхування життя» пропонує програму 
«ГРАВЕ МЕДИК», яка передбачає одночасний захист за 
двома програмами страхування: накопичення коштів 
та страхування настання ризиків. «ГРАВЕ МЕДИК» на-
дасть суттєву фінансову підтримку в разі хірургічного 
втручання і стаціонарного лікування в медичному 
закладі та допоможе накопичити значну суму капіталу, 
яку клієнт отримає по закінченні строку страхування.  

НАКОПИЧУВАЛЬНА ПРОГРАМА
Під час укладання договору страхування за програ-
мою «ГРАВЕ МЕДИК» клієнт на власний розсуд обирає 
один із трьох, запропонованих  «ГРАВЕ  УКРАЇНА 
Страхування життя», варіантів накопичувальної 
програми страхування.

Варіант 1 (тариф GX-1) передбачає негайну виплату 
повної гарантованої страхової суми разом із 
накопичувальними бонусами у випадку смерті 
застрахованої особи.

Варіант 2 (тариф GX-3) передбачає виплату повної 
гарантованої страхової суми із накопиченими 
бонусами по закінченні строку страхування, як у 
випадку дожиття, так і смерті застрахованої особи 
з можливістю отримання дисконтованої страхової 
суми протягом дії договору.

Варіант 3 (тариф GX-5S) передбачає негайну 
виплату диференційованої страхової суми разом 
із накопиченими бонусами у випадку смерті 
застрахованої особи.

НАКОПИЧУВАЛЬНА ПРОГРАМА гарантує

Накопичення, збереження, примноження коштів
Виплату повної гарантованої страхової суми разом із 
накопиченими резервами бонусів після закінчення 
дії договору страхування.

Захист життя
За варіантом 1 (тариф GX-1) вигодонабувачам негайно 
виплачується повна гарантована страхова сума разом 
із накопиченими резервами бонусів, у випадку, якщо 
застрахована особа йде з життя. Договір при цьому 
припиняє свою дію.

За варіантом 2 (тариф GX-3) вигодонабувачам 
виплачується повна гарантована страхова сума разом 
із накопиченими резервами бонусів після закінчення 
дії договору, у випадку, якщо застрахована особа 
йде з життя. При цьому протягом дії договору існує 
можливість отримати дисконтовану гарантовану 
страхову суму.

За варіантом 3 (тариф GX-5S) вигодонабувачам не-
гайно виплачується частина гарантованої страхової 
суми пропорційної часу дії договору страхування 
разом із накопиченими резервами бонусів, у випадку, 
якщо застрахована особа йде з життя. Договір при 
цьому припиняє свою дію.

Приклад НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Страхові виплати
Рік 
страхового 
випадку

Виплата у випадку смерті (разом із бонуса-
ми), грн

Виплата по закінченні строку дії договору 
(разом із бонусами), грн

Варіант 1 Варіант 2* Варіант 3 Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

2 199 601,00 118 209,26 25 062,60 Х Х Х

6 204 398,62 191 208,17 81 375,43 Х Х Х

11 229 883,60 308 097,96 176 658,74 Х Х Х

16 293 753,65 497 361,03 320 709,49 Х Х Х

20 Х Х Х 404 513,46 465 109,69 511 233,48

 
*Приклад наведений у випадку смерті застрахованої особи впродовж першого року страхування.

            Застрахована особа                                                     жінка віком 30 років
           Строк страхування                                                                                20 років
           Щорічний страховий платіж                                                        10  000 грн
           Гарантована страхова сума 
                    Варіант 1 (тариф GX-1)                                                          199 601 грн
                    Варіант 2 (тариф GX-3)                                                          228 833 грн
                    Варіант 3 (тариф GX-5S)                                                        250 626 грн



СТРАХУВАННЯ НАСТАННЯ 
РИЗИКІВ
Програма передбачає захист здоров’я за двома 
додатковими тарифами (KОXZ та KHXZ) на випадок 
хірургічної операції та стаціонарного лікування в 
медичному закладі разом із додатковим захистом 
життя за тарифом RX-1. Страхування настання 
ризиків можна придбати лише разом з одним із трьох 
варіантів накопичувальної програми.

СТРАХУВАННЯ НАСТАННЯ РИЗИКІВ 
гарантує
Додатковий захист життя
Негайну виплату вигодонабувачам (додатково до 
виплати із захисту життя за обраним варіантом 
накопичувальної програми) 2 500 грн або 500 USD, у 
випадку, якщо застрахована особа йде з життя.

Захист у випадку госпіталізації
    Виплату застрахованій особі страхової суми щодо-

би за умови перебування на стаціонарному лікуванні 
в медичній установі не менше ніж 5 днів. Програма 
може передбачати наступні розміри страхових сум та 
страхових платежів:

Страхова сума 
щодобова (сплачується 

клієнту)

Щорічний страховий 
платіж (вартість страхування з 

госпіталізації на 1рік)

        50 грн (5 USD) —        130 грн (13 USD)
     100 грн (10 USD) —        260 грн (26 USD)
     150 грн (15 USD) —        390 грн (39 USD)
     200 грн (20 USD) —        520 грн (52 USD)
     250 грн (25 USD) —        650 грн (65 USD)
     300 грн (30 USD) —        780 грн (78 USD)

Протягом року страхове покриття розповсюджується 
на 180 діб перебування у лікарні. 

 Виплату застрахованій  особі  страхової суми 
щодоби за 5 днів, незалежно від часу фактичного 
перебування в медичному закладі з приводу пологів 
за наявності свідоцтва про народження дитини.

Захист у випадку хірургічної операції
Виплату застрахованій особі встановленого 
відсотку гарантованої страхової суми за хірургічним 
втручанням:

Вид операції Відсоток від 
страхової суми

Нескладні операції (наприклад: 
видалення мигдалин, грижі, 
апендиксу)

10-30%

Операції середньої складності 
(наприклад: на кишечнику, 
печінці) 

30-40%

Складні операції (наприклад: на 
серці, імплантація кінцівок)

50-90%

Надскладні операції (наприк-
лад: пересадка серця, легенів, 
печінки)

90-100%

Види операцій та відсотки виплат за ними більш 
детально описані в Правилах ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя». 

Приклад СТРАХУВАННЯ НАСТАННЯ 
РИЗИКІВ

 

Страхові виплати 
Рік 
страхо-
вого ви-
падку

Виплата 
у випад-
ку смер-
ті, грн

Виплата при 
госпіталізації, 
грн

Виплата у ви-
падку операції, 
грн

14 
днів 
(хво-
роба)

3 дні 
(поло-
ги)

вида-
лення 
апен-
диксу

на сер-
цевих 
суди-
нах

2 2 500 2 800 1 000 12 788 38 363

6 2 500 2 800 1 000 12 788 38 363

11 2 500 2 800 1 000 12 788 38 363

16 2 500 2 800 1 000 12 788 38 363

    Застрахована особа                     жінка віком 30 років
  Строк страхування                                                20 років
  Щорічний страховий платіж                           1 000 грн
  Щорічний страховий платіж
  із госпіталізації                                                         520 грн
  Гарантована страхова сума 
       у випадку смерті                                             2 500 грн
       за хірургічним втручанням                      42 626 грн
  Страхова сума 
  з госпіталізації щодоби                                         200 грн       

Ваші переваги з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»

Акціонери
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — компанія 
з інвестиціями австрійського фінансового концерну 
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, 
який був створений у 1828 році за «найвищим 
наказом» кайзера. Сьогодні до його складу входять 15 
страхових компаній, 5 банків, компанія з управління 
нерухомістю — GRAWE Immobillien та Security KAG 
— компанія, яка управляє понад 50 інвестиційними 
фондами.

Досвід роботи
Grawe будував свою фінансову могутність впродовж 
193 років. Це один із найвагоміших аргументів 
концерну на користь впевненості клієнтів у тому, 
що їх інвестиції — в надійних руках. На український 
ринок концерн вийшов у 1998-му, створивши 
компанію «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя», яка 
23 роки утримує лідируючі позиції на вітчизняному 
ринку страхування. 

Лідируючі позиції
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — незмінний 
лідер ринку страхування життя в Україні з одним 
із найбільших портфелів клієнтів та середньою 
тривалістю дії договорів страхування 20 років. 
Компанія першою в Україні, а саме з 2006 року, поча-
ла здійснювати виплати своїм клієнтам по закінченні 
дії довгострокових 5-ти річних договорів, з 2010-го по 
закінченні  дії 10-ти річних  договорів, а з 2015-го по 
закінченні  дії 15-ти річних  договорів страхування. У 
грудні 2013 року здійснила перші виплати пенсійного 
опціону. Незабаром «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя» почне виплачувати накопичені суми за 20-ти 
річними договорами.

Висока платоспроможність
Концерн GRAWE і компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя» живуть і розвиваються тільки за 
рахунок  власного капіталу, без будь-яких запозичень. 
Отриманий прибуток «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя» щороку спрямовує на збільшення розміру 
власного капіталу, а кошти своїх клієнтів інвестує 
тільки в найнадійніші активи. На сьогодні, фактичний 
запас платоспроможності компанії на 350% пере-
вищує встановлений законодавством України норма-
тив. 

Значні виплати
У 2009 році «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» 
здійснила три найбільші виплати по дожитті в історії 
ринку страхування життя України розміром 1,8 млн 
гривень кожна.

Надійна система перестрахування
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» перестраховує 
свої ризики в материнській компанії Grazer 
Wechselseitige Versicherung AG, яка, у свою чергу, 
передає їх на перестрахування в найнадійніші 
перестрахувальні товариства світу Munich Re та Swiss 
Re.

Високий рівень сервісу
Австрійська страхова компанія Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG тринадцять разів за останні 
чотирнадцять років вигравала конкурс Recommender 
Award («Їх рекомендують людям»).  Даний конкурс 
визначає ступінь довіри до банків і страхових 
компаній Австрії. Головна  мета  конкурсу — 
визначення компанії з найвищим рівнем сервісу 
і лояльності до  своїх клієнтів. Базою для оцінки є 
бажання клієнтів рекомендувати свій банк або свою 
страхову компанію іншим особам. 

«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — 
                                                          фінансова стабільність, надійний захист Вашого здоров’я!



Страхування для Вашого захисту

Ваш захист і впевненість у завтрашньому дні з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»:
 +380 800-30-50-50 безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів у межах України

     СЕП (Страхова Економічна Програма)  ГРАВЕ КЛАСІК
     ГРАВЕ ПІДТРИМКА  ГРАВЕ КЛАСІК ПЛЮС
     ГРАВЕ МЕДИК  ЮНІОР ЕКСТРА
     ІНВЕСТ ПЛАН  ПЕНСІЙНИЙ ОПЦІОН
     ІНВЕСТ ПЛАН ПЛЮС  ГСЕП (Групова Страхова Економічна Програма)
     ГРАВЕ УНІВЕРСАЛ  ГСЕП ЕКОНОМ
     ГРАВЕ ГОЛД  ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА
     ГРАВЕ МАГІСТР 
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Ваш консультант:

Приватне акціонерне товариство
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 490-59-10  
Факс: +380 44 490-59-11
МТС: +380 50 438-50-50
Київстар: +380 98 438-50-50
e-mail: info@grawe.ua
www.grawe.ua

Усі договори «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
перестраховуються у компанії
Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Herrengasse 18-20
8010 Graz, Austria
tel.: +43 316 8037 6222
fax.: +43 316 8037 6490
e-mail: service@grawe.at
www.grawe.at

Будьте разом із нами 
в Facebook, Twitter та Instagram


