
З повагою
команда 

Рано чи пізно кожен із нас починає задумуватися над своїм майбутнім. 
Будуючи плани, ми виходимо з позитивного розвитку подій та 
розраховуємо, що рівень нашого доходу буде тільки збільшуватися. Однак 
до  негативних та непередбачуваних ситуацій ми можемо бути не готовими.

Програма накопичувального страхування життя «СИМФОНІЯ» 
дозволяє створити фінансовий резерв до визначеної дати та 
забезпечити страховий захист на випадок непередбачених подій, 
пов'язаних з життям та здоров'ям. Це універсальне рішення для тих, 
на чиїх плечах лежить фінансове благополуччя сім'ї, адже саме 
«СИМФОНІЯ» додає впевненості у тому, що цілі та плани будуть 
виконані незважаючи ні на що. 

Шановні Директори та Консультанти!

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ 
«СИМФОНІЯ»

Гарантований 
інвестиційний дохід - 
4% в грн.

Програма-конструктор: 
можливість 
відмовитися від будь-
якого додаткового 
ризику

Ризик «Критичні 
захворювання» входить 
в пакет програм 
«Симфонія»

Ризик «Тілесні 
ушкодження» діє до 75 
років

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

Подвійна виплата на 
випадок смерті в 
результаті нещасного 
випадку

Страховий захист 
24/7/365. Весь світ

Добровільна індексація 
основної програми 
страхування

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
 Встановлення І-ІІІ групи інвалідності Застрахованому в результаті 

нещасного випадку
 Страхування на випакод критичного захворювання ( 7 захворювань)
 (рак, інсульт, аортокоронарне шунтування, пересадка життєво 

важливих органів, ниркова недостатність, інфаркт, параліч)
 Тілесні ушкодження в результаті нещасного випадку
 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% 529 000 грн.
* Даний приклад є ілюстрацією і носить інформативний характер. Всі права та обов’язки сторін 
встановлюються договором страхування. 

СТРАХОВА СУМА
201 636,13 грн.
201 636,13 грн.
201 636,13 грн.
201 636,13 грн.
100 000,13 грн.
201 636,13 грн.

9 163,29 грн.

ВНЕСОК ЗА ПЕРІОД
8 172,29 грн.
990,98 грн.
285,03 грн.
282,18 грн.
989,51 грн.

1 118,96 грн.
161,05 грн.

12 000 грн.

СТРАХОВІ РИЗИКИ
Дожиття
Смерть з будь якої причини
Смерть в результаті НВ
Інвалідність І, ІІ або ІІІ гр. НВ
Травматичне ушкодження
Критичне захворювання (7)
Звільнення від сплати страхової премії


