
ПАСПОРТ ПРОДУКТУ
ТАС-Пенсія
Гідне пенсійне забезпечення

www.taslife.com.ua



ПРОГРАМА   «ТАС-ПЕНСІЯ»

  МЕТА ПРОГРАМИ

Накопичення коштів для забезпечення власної пенсії

  УЧАСНИКИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ (дієздатні фізичні особи, вік)

 ■ Страхувальник – від 18 років
 ■ Застрахована особа – від 18 до 79 років, 80 – на момент початку виплат аннуїтетів

Вигодонабувачі за страховими випадками (ризиками):
 ■ Іншими, ніж «Втрата життя» - Застрахована особа,
 ■ «Втрата життя» - будь-яка особа, визначена Страхувальником за згодою із Застрахованою особою.

  ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ

 ■ Гривня
 ■ Долар США
 ■ Євро

  РОЗМІР МІНІМАЛЬНИХ ВНЕСКІВ (у гривні або еквівалент у валюті)

Основне страхування:
 ■ Щорічно – 4 000
 ■ Раз у пів року – 2 000
 ■ Щоквартально – 1 000
 ■ Одноразово – 30 000

Додаткове страхування (фіксований розмір):
 ■ Щорічно – 1 500 грн./53 дол.США/45 євро
 ■ Раз у пів року – 775 грн./27 дол.США/23 євро
 ■ Щоквартально – 400 грн./14 дол.США/12 євро 
 ■ При одноразовій сплаті внесків за основним страхуванням – періодичність за додатковим страхуванням = 

щорічна

  ОБОВ’ЯЗКОВА ІНДЕКСАЦІЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ 
 (застосовується лише до Договору основного страхування)

 ■ 2% - валюта долар США та євро
 ■ 5% - гривня

  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Складається із трьох етапів:
 ■ внесення платежів: min 1 рік; max 35 років.
 ■ очікування страхової виплати: min 0 днів; max 62 роки*
 ■ виплата ануїтетів: min 10/15/20 років; max довічно.

*крок – 1 рік

   ФОРМА ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПЛАТИ

Страховий ануїтет з гарантованим періодом
 ■ Для довічної пенсії – 15 років
 ■ Для пенсії на строк – 10/15/20 років

Примітка від СК «ТАС»:
Гарантований період – період, протягом якого у разі смерті ЗО Страхувальнику (його спадкоємцям) гарантовано здійснюється 
одноразова страхова виплата у розмірі недоотриманих ануїтетів.



Періодичність виплат
 ■ щомісячна
 ■ щоквартальна
 ■ піврічна
 ■ річна

   СТРАХОВІ ВИПАДКИ

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА 

Основні страхові випадки
 ■ Накопичення (Дожиття до певного (пенсійного) віку) 
 ■ Втрата життя з будь-якої причини

 Додаткові страхові випадки
 ■ Втрата життя НВ
 ■ Втрата життя на транспорті
 ■ Травматизм

  СТРАХОВІ ВИПЛАТИ, ЛІМІТИ, ПЕРІОДИ ОЧІКУВАННЯ

Страховий випадок Страхова виплата Період очікування

Дожиття Виплата ануїтету відповідно до періодичності, 
обраної Клієнтом Обирається Клієнтом, min=1 день

Втрата життя БП
(на етапі «Внесення платежів» та «Очікування 
страхової виплати»

Повернення внесків + бонуси 12 міс.
(при періодичності сплати внесків 
щорічна/раз в пів року)

Втрата життя БП
(на етапі «Виплата ануїтетів») Виплата недоотриманих ануїтетів

Втрата життя внаслідок НВ 100% СС
(100 000 грн/3 500 дол. США/3 000 євро)

3 дніВтрата життя на транспорті 100% СС 
(100 000 грн/3 500 дол. США/3 000 євро)

Травматизм у % від СС відповідно до Таблиці №3.6

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 ■ При укладенні Договору процедура андерайтингу не застосовується.
 ■ Виплата викупної суми здійснюється в період отримання ануїтетів на строк, при довічній пенсії – викупна 

сума в період виплат ануїтетів не виплачується.
 ■ При одноразовому внеску викупна сума з’являється після першого року.
 ■ В перші 12 місяців з моменту укладення Договору страхування, якщо смерть ЗО настала внаслідок 

захворювання:
• при одноразовій періодичності сплати внесків - страхова виплата не здійснюється, а повертається 90% від 

сплаченого страхового внеску;
• при іншій періодичності - страхова виплата не здійснюється та страхові внески не повертаються. 

 ■ При одноразовому внеску викупна сума з’являється після першого року.
 ■ Втрата життя НВ, Втрата життя на транспорті, Травматизм - завжди пропонуються разом. 
 ■ Строк дії додаткового страхування = строку сплати внесків за основним страхуванням, але припиняє свою 

дію при досягненні Застрахованою особою 65-річного віку.

Скорочення:
*    БП – будь-яка причина (хвороба або нещасний випадок);
**  НВ – нещасний випадок
***СС – страхова сума, передбачена за обраним ризиком
 


