
З повагою
команда 

Програма «ВІРТУОЗ» від СК «КД Життя» дозволяє не лише гарантовано 
накопичити кошти на довгострокову мету, але й залишатися впевненим, що 
раптове погіршення здоров'я у зв'язку із серйозними захворюваннями або 
наслідками нещасного випадку не обернеться фінансовим крахом для 
застрахованого та його сім'ї, а страхова виплата допоможе отримати якісну 
і своєчасну медичну допомогу, компенсувати відсутність доходу і 
підтримати звичний рівень життя.

Шановні Директори та Консультанти!

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 
«ВІРТУОЗ»

Потрійна виплата на 
випадок смерті ДТП. 
(300% ГСС)

Виплата при 
встановленні 
інвалідності I/II гр. з 
будь-якої причини.

Подвійна виплата на 
випадок смерті 
нещасного випадку. 
(200% ГСС)

Гарантований 
інвестиційний дохід - 
4% в грн.

Звільнення від сплати 
страхових внесків у 
разі настання 
інвалідності I гр. або 
смерті 
Страхувальника.

Страховий захист 
24/7/365. Весь світ.

Добровільна 
індексація основної 
програми страхування

Податкові пільги 
(повернення 
податкової знижки)

ПАРАМЕТРИ СТРАХУВАННЯ
 Вік (від 18 до 65 років)
 Строк дії договору (від 10 до 30 років)
 Валюта страхування (гривня)
 Періодичність внесків (щоквартально, щопіврічно, щорічно, авансово, 

одноразово)

СТРАХОВІ РИЗИКИ
 Дожиття Застрахованого до закінчення терміну дії договору 

страхування.
 Смерть Застрахованого незалежно від причини.
 Смерть Застрахованого в результаті нещасного випадку. 
 Смерть Застрахованого в результаті дорожньої-транспортної пригоди.
 Встановлення І-ІІ групи інвалідності Застрахованому з будь-якої 

причини.
 Опції Звільнення/Захист страхової премії.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ*
 Страхувальник/Застрахований – чоловік, 30 років
 Термін дії договору – 20 років
 Щорічний платіж – 12 000 грн.

Виплата за ризиком «Дожиття» + ДІД 10%** - 634 000 грн.

*Даний приклад є ілюстрацією і носить інформаційний характер. Всі права та 
обов’язки сторін встановлюються договором страхування.
**Додатковий інвестиційний дохід (ДІД) 10% за кожен рік дії договору.

СТРАХОВІ РИЗИКИ

Накопичувальна програма «ВІРТУОЗ»

Дожиття
Смерть з будь якої причини
Смерть в результаті НВ
Смерть в результаті ДТП

Інвалідність І або ІІ гр.
з будь-якої причини

Звільнення від сплати 
страхової премії

СТРАХОВА СУМА
241 598 грн.
241 598 грн.
241 598 грн.
241 598 грн.

100 000 грн.

10 979 грн.

ВНЕСОК ЗА ПЕРІОД
9 791,96
1 187,39
341,52
112,70

373,47

192,97

12 000 грн.


