
З повагою
команда 

Всі ми прагнемо надати нашим дітям найкращий старт у житті, позбавити їх 
від проблем, з якими стикались ми, оточити любов'ю і турботою. Саме тому 
дитяча програма страхування «ТАЛАНТ» посідає лідерські позиції з 
продажу страхових продуктів в компанії. Відповідальні батьки з перших 
днів життя дитини думають про те, як обрати найбільш оптимальний і 
вигідний страховий продукт, який дозволяє не тільки накопичити на 
необхідні цілі, але і максимально захистити добробут дитини і батьків на 
випадок непередбачених ситуацій. 

С К  « К Д  Ж И Т Т Я »  П Р О П О Н У Є  Н А Д І Й Н Е  Р І Ш Е Н Н Я  Д Л Я 
ЗАБЕ ЗП ЕЧЕННЯ МАЙБУ Т НЬОГО ДИТ ИНИ ТА НА Д АННЯ 
СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ВАШИМ МАЛЮКАМ ВЖЕ СЬОГОДНІ.

Шановні Директори та Консультанти!

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 
«ТАЛАНТ»

Фінансова підтримка 
здоров'я дитини у разі 
отримання травм

Покриття по 
12 критичним 
захворюванням

Цільові заощадження 
для дітей до певного 
віку або події

Захист у разі настання 
непередбачуваних 
подій із батьками

Страховий захист 
24/7/365 по всьому світу

Вік Застрахованої особи 
- від 0 років

Максимальний вік 
Застрахованої особи на 
момент закінчення дії 
договору - 47 років 

Гарантований 
інвестиційний дохід 4%

Добровільна індексація 
основної програми 
страхування

Податкові пільги 
(повернення податкової 
знижки)

ПАРАМЕТРИ СТРАХУВАННЯ
џ Вік (від 0 до 47 років)
џ Строк дії договору (від 10 до 30 років)
џ Валюта страхування (гривня)
џ Періодичність внесків (щоквартально, щопіврічно, щорічно, авансово, 

одноразово)

СТРАХОВІ РИЗИКИ
џ Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору 

страхування
џ Смерть Застрахованого незалежно від причини 
џ Смерть Застрахованого в результаті дорожньо-транспортної пригоди
џ Встановлення категорії дитина-інвалід внаслідок нещасного випадку
џ Страхування на випадок критичного захворювання (12 захворювань)
џ Тілесні ушкодження в результаті нещасного випадку
џ Захист страхової премії

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
џ Страхувальник – жінка, 30 років
џ Застрахована особа – дівчинка 1 рік

Виплата за ризиком «Дожиття» + ДІД 10% - 626 000 грн.
*12 критичних захворювань: Рак, ниркова недостатність, трансплантація 
життєво важливих органів, параліч, втрата зору, втрата слуху, втрата мови, 
кома, енцефаліт, бактеріальний менінгіт, тяжка травма голови, ВІЛ-інфекція 
внаслідок професійної (медичної) діяльності.

џ Термін дії договору – 20 років
џ Щорічний платіж – 12 000 грн.

СТРАХОВА СУМА
238 620 грн.

повернення платежів
238 620 грн.
150 000 грн.
150 000 грн.
150 000 грн.

9 759 грн.

ВНЕСОК ЗА ПЕРІОД
9 720,75 грн.

38,55 грн.
131,24 грн.
1 350 грн.

137,50 грн.
225,00 грн.
396,96 грн.

12 000 грн.

СТРАХОВІ РИЗИКИ
Дожиття
Смерть з будь якої причини
Смерть в результаті ДТП
Тілесні ушкодження
Критичні захворювання (12)*
Дитяча інвалідність
Захист страхової премій

Накопичувальна програма «ТАЛАНТ»


