ДОДАТОК ДО ЗАЯВИ НА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ №_______________________
(погодження із новими умовами пакетів прогам)

4. Пакети програм страхування життя:
Періодичність сплати страхової премії:
Назва пакету
програм

Щорічно

Щопіврічно

Одноразово

Перелік програм страхування життя:

Строк страхування:

Страхова сума
Валюта
(встановлюється окремо
страхування
за кожною програмою):

р.

Страхова
премія

1. Змішане страхування життя з різними рівнями страхової суми (дожиття/смерть: 100%/100%)

Маестро

2. Інвалідність унаслідок нещасного випадку, Варіант Б (I-100%, II-75%, III-50%)
3. Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку (за Таблицею тілесних ушкоджень)

UAH

4. Госпіталізація внаслідок нещасного випадку
1. Дожиття Застрахованої особи до дати визначеної договором страхування (дожиття/смерть:
100% / поверненння сплачених страхових премій)
2. Смерть внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Талант

3. Встановлення категорії дитина-інвалід внаслідок нещасного випадку
4. Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку (за Таблицею тілесних ушкоджень)

UAH

5. Страхування на випадок критичного захворювання, Варіант Г, дванадцять захворювань,
6. Захист страхової премії (смерть або перша група інвалідності незалежно від причини)
7. Сирітство (смерть Страхувальника внаслідок нещасного випадку)

Браво +

1. Дожиття Застрахованої особи до дати визначеної договором страхування (дожиття/смерть:
100% / повернення сплачених страхових премій)

UAH

Страхові премії сплачуються у національній валюті України за курсом НБУ, встановленим на дату платежу.
Розмір страхової суми за програмою "Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку", Інвалідність внаслідок нещасного випадку (категорія дитина-інвалід), Страхування на
випадок критичного захворювання не може перевищувати 150 000,00 грн. або його еквівалент. Програма "Страхування на випадок критичного захворювання, Варіант Г" починає
діяти з досягненням Застрахованою особою віку 1 року та діє до початку страхового року, у якому Застрахованій особі виповнюється 18 років. Програма "Встановлення категорії
дитина-інвалід внаслідок нещасного випадку" починає діяти з народження Застрахованої особи та діє до початку страхового року, у якому Застрахованій особі виповнюється 18
років. Програма "Страхування на випадок критичного захворювання, Варіант Г" включає наступні дванадцять захворювань: Злоякісне онкологічне захворювання (рак), Ниркова
недостатність, Трансплантація життєво важливих органів, Параліч, Сліпота (втрата зору), Втрата слуху, Втрата мови, Кома, Енцефаліт, Бантеріальній менінгіт, Тяжка травма
голови, ВІЛ-інфекція внаслідок професійної (медичної) діяльності. Обов’язок Страховика вважається виконаним із виплатою по одному випадку настання критичного
захворювання. Виплата страхової суми у разі настання страхового випадку згідно цієї програми здійснюється за умови, якщо відповідний діагноз документально підтверджений
належним чином, і Застрахована особа прожила не менше 30 діб після його встановлення.
Страховим випадком за додатковою програмою страхування "Сирітство" є: смерть фізичної особи внаслідок нещасного випадку, яка є Страхувальником за договором
страхування. Розмір страхової суми за програмою "Сирітство" не може перевищувати 150 000,00 грн. (або його еквівалент).
Якщо вік Страхувальника на момент заповнення заяви на страхування менший 20 років або перевищує 60 років, додаткова програма «Сирітство» Страховиком не надається та
страхування за такою програмою Страховиком не здійснюється. Якщо вік Страхувальника на момент заповнення заяви на страхування менший 20 років або перевищує 60 років,
програма страхування "Захист страхової премії" не надається, та страхування за такою програмою Страховиком не здійснюється у пакеті "Талант". При настанні страхового
випадку за такою програмою додаткові програми страхування припиняють свою дію, основна програма договору страхування продовжує свою дію без сплати страхової премії.
Розмір страхової суми за програмою "Госпіталізація внаслідок нещасного випадку" не може перевищувати 150 000,00 грн. (або його еквівалент) в пакеті «Маестро». Додаткова
програма страхування "Тілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку" в програмі "Маестро" діють до досягнення Застрахованою особою 75 років. Виплата за додатковою
програмою страхування "Госпіталізація внаслідок нещасного випадку» розпочинається з 4-го дня безперервної госпіталізації. Розмір страхової виплати за кожен день
безперервної госпіталізації дорівнює 0,5% від страхової суми, встановленої за цією додатковою програмою страхування.
Якщо вік Застрахованої особи на момент заповнення заяви на страхування менший 65 років або перевищує 80 років, програма страхування за пакетом «Браво+» не надається, та
страхування за такою програмою Страховиком не здійснюється.
Якщо вік Страхувальника на момент заповнення заяви на страхування менший 18 років або перевищує 80 років, програма страхування за пакетом «Браво+» не надається, та
страхування за такою програмою Страховиком не здійснюється.
Період очікування (період часу між датою початку страхування, вказаною в договорі страхування, та датою, з якої Страховик починає нести обов’язок щодо здійснення страхової
виплати за визначеним ризиком. Страхові виплати не здійснюється за страховими випадками, які настали під час періоду очікування) за цими програмами становить 6 місяців з
дати початку їх дії (окрім страхових випадків, що були спричинені нещасним випадком).

ПІДПИСИ СТОРІН:
Застрахований_________________________________________________________________________Підпис_______________
(у випадку страхування особи віком до 18 років - Законний опікун/ піклувальник/ усиновлювач):
Правомірність надання згоди виключно одним із батьків (законних опікунів/ піклувальників/ усиновлювачів) підтверджую наступним документом________________________

Страхувальник:________________________________________________________________________Підпис_______________
Фінансовий консультант: _______________________________________________________________Підпис_______________
Телефон консультанта:_________________ E-mail __________________________________________Дата____.____.______р.

