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Збільшення розміру своєї майбутньої
пенсії і забезпечення достойного
рівня життя після закінчення трудової
діяльності

Страхування для Вашого захисту

Більшу частину життя ми присвячуємо роботі.
Ми працюємо і заробляємо, щоб забезпечити
себе і свою сім’ю, щоб поставити «на ноги» дітей
та допомогти в скрутну хвилину своїм батькам.
Будучи зануреними у повсякденні турботи, ми
не маємо часу подумати про те, що неминуче
настане той момент, коли потрібно буде перейти

від активної праці до відпочинку. Ось тут-то і
знадобляться заощадження. Насолоджуватись
життям в пенсійному віці допоможе ПЕНСІЙНИЙ
ОПЦІОН від «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування
життя», який надає можливість окрім
отримання додаткових коштів використовувати
захист капіталу або право успадкування.

Ваші переваги з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
Гідний рівень життя після завершення
активної трудової діяльності
Після закінчення дії договору страхування
замість одноразової страхової виплати Ви
можете обрати виплату у формі пенсійного
опціону — це може бути довічна пенсія
(довічний пенсійний опціон) або пенсійний
опціон на визначений строк (10, 15, 20, 25
років).

законодавством. За власним бажанням
Ви можете раніше пенсійного віку почати
отримувати свої накопичення.

Додатковий

інвестиційний

дохід

До всіх виплат пенсійного опціону додається
виплата від участі в інвестиційному доході,
отриманому від розміщення коштів страхових
резервів.

Можливість вибору додаткової опції

Зручна форма збереження капіталу

До обраного Вами пенсійного опціону — довічного або на визначений строк —
підключена додаткова опція. Вид додаткової
опції Ви обираєте самостійно — це може бути
пенсійний опціон із захистом капіталу або з
правом успадкування.

Для зручності ми пропонуємо Вам самостійно
обрати валюту виплат пенсійного опціону — це
можуть бути як долари США, так і українська
гривня.

Самостійне регулювання
пенсійного опціону

розміру

Ви можете обрати найбільш прийнятний для
себе розмір пенсійного опціону, який за Вашим
вибором може виплачуватися щомісячно,
щокварталу, раз на півріччя або раз на рік.

Можливість отримання виплат раніше
пенсійного віку
Дата початку виплати пенсійного опціону в
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» може не
відповідати пенсійному віку, встановленому

Пенсійний опціон із захистом
капіталу

Пенсійний опціон з правом
успадкування

Головна перевага пенсійного опціону із захистом
капіталу полягає в тому, що застрахована особа
та її вигодонабувач обов’язково отримають
повну суму інвестованого капіталу.

Головна перевага пенсійного опціону з правом
успадкування полягає в тому, що у випадку
відходу з життя застрахованої особи 60%
розміру пенсійного опціону буде виплачуватися
іншій застрахованій особі (чоловіку або
дружині):

У випадку, коли застрахована особа йде з життя
протягом строку виплат, вигодонабувачеві
виплачується різниця між інвестованим
капіталом (страховою виплатою по закінченні
строку дії договору страхування) та всіма
виплатами пенсійного опціону, які були сплачені
застрахованій особі до моменту її відходу з
життя.
Виплата вигодонабувачеві не повинна бути
більше загальної суми всіх належних до сплати
виплат пенсійного опціону та здійснюється за
умови, що розмір отриманих застрахованою
особою виплат пенсійного опціону не
перевищує розміру страхової виплати по
закінченні дії договору страхування.

Приклад
Програма СЕП
Застрахована особа — чоловік віком 40
років
Строк страхування — 20 років
Щорічний страховий платіж — 10 000 грн
Прогнозована виплата по закінченню
строку дії договору страхування —
414 061 грн*
Вид пенсійного опціону — довічний
Щорічний розмір пенсійного опціону —
25 285,20 грн
Відхід застрахованої особи з життя
через 12 місяців після початку виплат
Сума, що повертається Вигодонабувачеві
= 388 775,80 грн
*без урахування індексації

У випадку вибору пенсійного опціону на
визначений
строк
виплати
інший
застрахованій особі триватимуть до
закінчення обраного строку виплат.
У випадку вибору довічної пенсії виплати
інший застрахованій особі триватимуть до
моменту її відходу з життя.

Приклад
Програма СЕП
Застрахована особа — чоловік віком 40
років
Строк страхування — 20 років
Щорічний страховий платіж — 10 000 грн
Прогнозована виплата по закінченню
строку дії договору страхування —
414 061 грн*
Вид пенсійного опціону — довічний
Щорічний розмір пенсійного опціону —
24 336,12 грн
Відхід застрахованої особи з життя
через 12 місяців після початку виплат
Розмір щорічної виплати, який буде
отримувати інша застрахована особа =
14 601,67 грн
*без урахування індексації

«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» —
Ваша фінансова стабільність!

Страхування для Вашого захисту
Ваш захист і впевненість у завтрашньому дні з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»:
СЕП (Страхова Економічна Програма)
ГРАВЕ ПІДТРИМКА
ГРАВЕ МЕДИК
ІНВЕСТ ПЛАН
ІНВЕСТ ПЛАН ПЛЮС
ГРАВЕ УНІВЕРСАЛ
ГРАВЕ ГОЛД
ГРАВЕ МАГІСТР

ГРАВЕ КЛАСІК
ГРАВЕ КЛАСІК ПЛЮС
ЮНІОР ЕКСТРА
ПЕНСІЙНИЙ ОПЦІОН
ГСЕП (Групова Страхова Економічна Програма)
ГСЕП ЕКОНОМ
ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА

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

Ваш консультант:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

© ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» ліц. АВ № 499999 від 09.11.2010 р., видана Держфінпослуг України (діє з 08.02.2005 р. безстроково)

+380 800-30-50-50 безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів у межах України

