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1. ПАКЕТИ ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ 
1.1. «ЗОЛОТИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ»

Склад 
пакету 

Договір 
довгострокового 
страхування 

життя

Програма страхування основних ризиків
E Страхування на випадок смерті або дожиття

Програми страхування додаткових ризиків

2ADob Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку з виплатою 
додаткової страхової суми у випадку сирітства

W
Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності Страхуваль-
ника (звільнення Страхувальника від сплати страхових премій на період 
непрацездатності)

Договір 
страхування 

життя

Програма страхування основних ризиків

TERM Страхування на випадок смерті на певний строк або до певного віку (зі страхо-
вою сумою 50 грн.)

Програми страхування додаткових ризиків

2PI Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещасного ви-
падку

CI7 Страхування на випадок одного з 7-ми критичних захворювань

BI Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку

S-a Страхування на випадок хірургічного втручання 
внаслідок нещасного випадку

BBB 
(акція)

Страхування на випадок переломів та/або опіків (надається автоматично з 
фіксованою страховою сумою 30 000 грн. та страховою премією у розмірі 1 грн. в 
перший рік дії договору страхування)

Строк страхування
На строк: 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 років
До досягнення віку: 50, 55, 60, 65, 75 років

Вступний вік 18 – 65 років
Мінімальна страхова 
премія 4 000 грн.

Максимальна страхова 
премія Необмежена

Страхова сума

Е – необмежена (залежить від статі, віку, службових обов’язків Застрахованої Особи, 
строку страхування та розміру страхової премії)

TERM – 50 грн.
ADob = страхова сума по E*2
ADob (на випадок сирітства) – максимум 500 000 грн. 
PI = страхова сума по E*2
CI7 – 50 000 грн.
BI – 15 000 грн.
S-a – 15 000 грн.
BBB (акція) – 30 000 грн.

Право на Негарантований 
Бонус (Додатковий 
Інвестиційний Дохід)

Надається для договору довгострокового страхування життя

Положення про 
індексацію Застосовується (крім ВВВ (акція), CI7)

Конвертація договору 
страхування в повністю 
сплачений

Автоматично здійснюється за договором довгострокового страхування життя після фор-
мування викупної суми за умови несплати страхової премії або по заяві Страхувальника

Автоматичний кредит По заяві Страхувальника за договором довгострокового страхування життя після форму-
вання викупної суми

Податкова знижка Може бути отримана на суму страхової премії за договором довгострокового страхування 
життя

Увага! Максимальний вік на дату закінчення дії договору становить 75 років, при цьому, за програмами ADob, 
PI, BI, S-a, BBB, CI7 максимальний вступний вік 64 роки, страхове покриття діє до 65 років; за програмою         
W максимальний вступний вік 55 років, страхове покриття діє до 60 років.

Увага! Програма ВВВ (акція) не поширюється на договори страхування, де Страхувальником виступає 
юридична особа.



УСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО3

Приклад:  

Застрахована Особа/Страхувальник: Чоловік
Вік: 30 років
Категорія ризику професійної діяльності: I
Страхова премія: 6 000 грн.
Строк страхування: до досягнення віку 60 років

Страховий випадок Страхова виплата

Дожиття Застрахованої Особи до закінчення 
строку дії договору страхування

132 343 грн. (страхова сума по Е)
341 908 грн. Негарантований Бонус (Додатковий Інвестицій-
ний Дохід)*
470 521 грн. Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи через хворобу

132 393 грн. (страхова сума по Е + TERM) + індексація**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи внаслідок 
нещасного випадку

397 079 грн. (страхова сума по Е + ADob + TERM) + індекса-
ція**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи та його 
подружжя внаслідок одного нещасного 
випадку 

661 765 грн. (страхова сума по Е + ADob*2 + TERM) + індек-
сація**
Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Часткова або повна постійна непрацездатність 
Застрахованої Особи внаслідок нещасного 
випадку

0,5% – 100% від 264 686 грн. згідно «Таблиці видів втрат» (PI) 
+ індексація**
У випадку, якщо розмір виплати складає 60% або більше, здій-
снюються додаткові щомісячні виплати у розмірі 3% від стра-
хової суми  протягом 3-х років.

Діагностування у Застрахованої Особи одного 
з 7-ми критичних захворювань 50 000 грн. (CI7)

Отримання тілесних ушкоджень 
Застрахованою Особою внаслідок нещасного 
випадку

від 2% до 100% від 15 000 грн. в залежності від тяжкості тілес-
них ушкоджень згідно «Таблиці визначення розмірів страхових 
виплат для тілесних ушкоджень» (BI) + індексація**

Отримання переломів Застрахованою
Особою внаслідок нещасного випадку

3% – 100% від 30 000 грн. в залежності від виду перелому 
згідно «Таблиці визначення розмірів страхових виплат для пе-
реломів» (BBB)

Отримання опіків Застрахованою Особою 
внаслідок нещасного випадку

16% – 100% від 30 000 грн. в залежності від ступеню опіку згід-
но «Таблиці визначення розмірів страхових виплат для опіків» 
(BBB)

Хірургічне втручання Застрахованій Особі 
внаслідок нещасного випадку

3% – 100% від 15 000 грн. в залежності від виду хірургічного 
втручання згідно «Таблиці оцінки хірургічних втручань» (S-a) + 
індексація**

Постійна та повна непрацездатність 
Страхувальника з будь-якої причини

Звільнення від сплати чергових страхових премій за догово-
ром довгострокового страхування життя (W)

* Розрахунки проводилися на підставі прогнозованої Ставки інвестиційного доходу 12%

** За умови сплати Страхувальником індексованих страхових премій 
Розрахунки проводилися на підставі прогнозованої Ставки індексації 7%
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1.2. «ЗОЛОТИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ ЖІНОК»

Склад 
пакету 

Договір 
довгострокового 
страхування 

життя

Програма страхування основних ризиків
E Страхування на випадок смерті або дожиття

Програми страхування додаткових ризиків

2ADob Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку з виплатою 
додаткової страхової суми у випадку сирітства

W
Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності Страхуваль-
ника (звільнення Страхувальника від сплати страхових премій на період 
непрацездатності)

Договір 
страхування 

життя

Програма страхування основних ризиків

TERM Страхування на випадок смерті на певний строк або до певного віку (зі страхо-
вою сумою 50 грн.)

Програми страхування додаткових ризиків

2PI Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку

CFB* Страхування на випадок критичних жіночих ризиків

BI Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку

BBB 
(акція)

Страхування на випадок переломів та/або опіків (надається автоматично з 
фіксованою страховою сумою 30 000 грн. та страховою премією у розмірі 1 грн. в 
перший рік дії договору страхування)

Строк страхування
На строк: 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 років

До досягнення віку: 50, 55, 60, 65, 75 років

Вступний вік 18 – 65 років

Мінімальна страхова 
премія 4 000 грн.

Максимальна страхова 
премія Необмежена

Страхова сума

Е – необмежена (залежить від статі, віку, службових обов’язків Застрахованої Особи, 
строку страхування та розміру страхової премії)
TERM – 50 грн.
ADob – страхова сума по E*2
ADob (на випадок сирітства) – максимум 500 000 грн. 
PI – страхова сума по E*2
CI7 – 50 000 грн.
CFB – 100 000 грн./5 000 грн./500 грн./500 000 грн./5 000 грн./500 грн.
BI – 15 000 грн.
BBB (акція) – 30 000 грн.

Право на Негарантований 
Бонус (Додатковий 
Інвестиційний Дохід)

Надається для договору довгострокового страхування життя

Положення про 
індексацію Застосовується (крім ВВВ (акція), CFB)

Конвертація договору 
страхування в повністю 
сплачений

Автоматично здійснюється за договором довгострокового страхування життя після фор-
мування викупної суми за умови несплати страхової премії або по заяві Страхувальника

Автоматичний кредит По заяві Страхувальника за договором довгострокового страхування життя після форму-
вання викупної суми

Податкова знижка Може бути отримана на суму страхової премії за договором довгострокового страхування 
життя

Увага! Максимальний вік на дату закінчення дії договору становить 75 років, при цьому, за програмами ADob, PI, BBB, BI 
максимальний вступний вік 64 роки, страхове покриття діє до 65 років. Максимальний вступний вік за програмою CFB за 
ризиком серйозних ускладнень при вагітності і пологах 43 роки, страхове покриття по цьому ризику діє до 45 років; мак-
симальний вступний вік за програмою CFB за ризиком діагностування раку жіночого органу 60 років, страхове покриття 
по цьому ризику діє до 65 років. За програмою W максимальний вступний вік 55 років, страхове покриття діє до 60 років.
* За бажанням клієнта або якщо вік Застрахованої Особи перевищує 43 роки, програма страхування додаткових ризиків 
CFB буде замінена на програму страхування додаткових ризиків FC.

Увага! Програма ВВВ (акція) не поширюється на договори страхування, де Страхувальником виступає юридична осо-
ба.



УСІ ПРАВА ЗБЕРЕЖЕНО5

Приклад:  

Застрахована Особа/Страхувальник: Жінка
Вік: 30 років
Категорія ризику професійної діяльності: I
Страхова премія: 6 000 грн.
Строк страхування: до досягнення віку 60 років

Страховий випадок Страхова виплата

Дожиття Застрахованої Особи
до закінчення строку дії договору
страхування

140 244 грн. (страховая сумма  по Е)

357 895 грн.  Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

557 847 грн. Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи
через хворобу 

140 294 грн. (страхова сума по Е + TERM) + індексація**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи
внаслідок нещасного випадку

420 782 грн. (страхова сума по Е + ADob + TERM) + індексація**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи та його
подружжя внаслідок одного
нещасного випадку

701 270 грн. (страхова сума по Е + ADob*2 + TERM) + індексація**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи в
результаті ускладнень під час
вагітності або пологів

640 294 грн. (страхова сума по Е + TERM + СFB) + індексація**

Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*

Спеціальний Фонд Індексації**

Госпіталізація Застрахованої Особи
в результаті ускладнень під час
вагітності або пологів

5 000 грн. за 1 госпіталізацію строком не менше 5 днів (СFB) – не біль-
ше 3-х виплат в рік та 1-ї виплати в місяць
500 грн. за кожен день госпіталізації у відділенні реанімації з 1-го по 
30-й день (СFB)

Діагностування у Застрахованої 
Особи раку жіночого органу

100 000 грн. (СFB)
5 000 грн. щомісячної виплати протягом 12-ти місяців (СFB)

Госпіталізація Застрахованої Особи
у зв’язку з раком жіночого органу

500 грн. за кожен день госпіталізації з 1-го дня по 30-й день (СFB)
1 000 грн. за кожен день госпіталізації у відділенні реанімації з 1-го по 
30-й день (СFB)

Часткова або повна постійна
непрацездатність Застрахованої 
Особи внаслідок нещасного випадку

0,5% – 100% від 280 488 грн. згідно «Таблиці видів втрат» (PI) + індек-
сація**
У випадку, якщо розмір виплати складає 60% або більше, здійснюються 
додаткові щомісячні виплати у розмірі 3% від страхової суми  протягом 
3-х років.

Отримання тілесних ушкоджень
Застрахованою Особою внаслідок
нещасного випадку

2% – 100% від 15 000 грн. в залежності від тяжкості тілесних ушко-
джень згідно «Таблиці визначення розмірів страхових виплат для тілес-
них ушкоджень» (BI) + індексація**

Отримання переломів Застрахованою 
Особою внаслідок нещасного випадку

3% – 100% від 30 000 грн. в залежності від виду перелому згідно «Таб-
лиці визначення розмірів страхових виплат для переломів» (BBB)

Отримання опіків Застрахованою
Особою внаслідок нещасного випадку

16% – 100% від 30 000 грн. в залежності від ступеню опіку згідно «Таб-
лиці визначення розмірів страхових виплат для опіків» (BBB)

Постійна та повна непрацездатність 
Страхувальника з будь-якої причини

Звільнення від сплати чергових страхових премій за договором довго-
строкового страхування життя (W)

* Розрахунки проводилися на підставі прогнозованої Ставки інвестиційного доходу 12%

** За умови сплати Страхувальником індексованих страхових премій 
Розрахунки проводилися на підставі прогнозованої Ставки індексації 7%


