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1.4. ЮНІОР КАПІТАЛ ПЛЮС

Склад 
пакету

Договір
довгострокового 
страхування 

Програма страхування основних ризиків

PEAD Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк

Програма страхування додаткових ризиків

CPA Страхування на випадок смерті або постійної та повної непрацездатності Стра-
хувальника

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

H/S/C-as Страхування на випадок хірургічного втручання та/або госпіталізації
внаслідок нещасного випадку або хвороби

BI Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку

JCI 20 Страхування на випадок критичного захворювання дитини

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, 20, 25 років

До досягнення віку: 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27 років

Вступний вік
Для дитини: 0 – 17 років  (по JCI 20: від 3 міс., H/S/C-as: від 6 міс., BI: від 1 року, 
CPA – 16 років)
Для Страхувальника з покриттям CPA: 18 – 55 років

Мінімальна страхова 
премія 4 000 грн.

Максимальна страхова 
премія Необмежена

Страхова сума

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

TERM – 50 грн.
H/S/C-as – 150 грн./15 000 грн./75 грн.
JCI 20 – 150 000 грн.
BBB (акція) – 30 000 грн.
BI – 15 000 грн.

Право на Негарантований 
Бонус (Додатковий 
Інвестиційний Дохід)

Надається для договору довгострокового страхування життя

Положення про 
індексацію Застосовується (крім JCI 20, ВВВ (акція)) 

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 27 років, при цьому, за програмою JCI 20 
страхове покриття діє до 23 років; за програмою CPA страхове покриття діє до 60 років Страхувальника або 
до 21 року Застрахованої Особи.

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

Застрахована особа: дівчинка, 1 рік
Страхувальник: мама, 26 років
Категорія ризику професійної діяльності: I
Страхова премія: 6 000 грн.
Строк страхування: на 25 років

Страховий випадок Страхова виплата

Дожиття Застрахованої Особи до
закінчення строку дії договору
страхування

113 328 грн. (страхова сума по PЕAD)
203 591 грн. Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*
366 204 грн. Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Застрахованої Особи 
з будь-якої причини

Виплата страхової суми в розмірі страхових премій, сплачених за про-
грамою PEAD на момент смерті + 4% Гарантованого Інвестиційного 
Доходу + 50 грн. (страхова сума по TERM) 
Негарантований Бонус (Додатковий Інвестиційний Дохід)*
Спеціальний Фонд Індексації**

Смерть Страхувальника через хворобу 
внаслідок нещасного випадку

Звільнення від сплати чергових страхових премій за договором
довгострокового страхування життя (CPA)

Смерть Страхувальника
внаслідок нещасного випадку

226 656 грн. (страхова сума по PЕAD*2 + TERM) 
Звільнення від сплати чергових страхових премій за договором
довгострокового страхування життя (CPA)

Часткова або повна постійна 
непрацездатність Страхувальника з 
будь-якої причини

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

Діагностування у Застрахованої Особи
одного з 20-ти критичних захворювань/ 
станів

25% – 100% від 150 000 грн. в залежності від захворювання/стану
(JCI 20)

Госпіталізація Застрахованої Особи 
внаслідок нещасного випадку або 
хвороби

150 грн. за кожен день госпіталізації (починаючи з 4-го дня) (H-as) + 
індексація**;
300 грн. за кожен день, починаючи з 1-го дня, у випадку госпіталізації 
Застрахованої Особи у відділення реанімації (H-as) + індексація**;
450 грн. одноразово у випадку транспортування Застрахованої Особи 
автомобілем «Швидкої допомоги» в лікарський заклад  з метою госпі-
талізації (H-as) + індексація** (тільки у випадку здійснення виплати за 
госпіталізацію)

Хірургічне втручання Застрахованій 
Особі внаслідок нещасного випадку 
або хвороби

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

Хірургічне втручання Застрахованій 
Особі внаслідок нещасного випадку 
або хвороби 

75 грн. за кожен день непрацездатності (кількість днів непрацездат-
ності рівна кількості днів госпіталізації, помноженій на 2) (C-as) + ін-
дексація**

Отримання тілесних ушкоджень 
Застрахованою Особою внаслідок 
нещасного випадку

2% до 100% від 15 000 грн. в залежності від тяжкості тілесних ушко-
джень згідно «Таблиці визначення розмірів страхових виплат для ті-
лесних 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)

Отримання переломів Страхуваль-
ником 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 Страхувальником 
внаслідок нещасного випадку

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

* Розрахунки проводилися на підставі прогнозованої Ставки інвестиційного доходу 12%

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


