ПАСПОРТ ПРОДУКТУ
ТАС-Юніор
Капітал для гідної освіти дитини

www.taslife.com.ua

ПРОГРАМА
«ТАС-ЮНІОР»
МЕТА ПРОГРАМИ
Цільове накопичення коштів на навчання або до певної події у житті дитини.
УЧАСНИКИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ (дієздатні фізичні особи, вік)

■■ Страхувальник – від 18 років
■■ Застрахована особа – від 0 до 17 років
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)

■■
■■
■■
■■

Щорічно – 3 000
Раз у пів року – 1 700
Щоквартально – 900
Одноразово – 10 000
ОБОВ’ЯЗКОВА ІНДЕКСАЦІЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
(застосовується лише до Договору основного страхування)

■■ 2% - валюта долар США та євро
■■ 5% - гривня
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

■■ Від 5 (10) до 27 років*
■■ Строк дії = строку оплати внесків

* строк дії Договору може відрізнятися в залежності від каналу продажів

СТРАХОВІ ВИПАДКИ
СТРАХУВАЛЬНИК:

■■ Опція звільнення від сплати внесків
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ БАТЬКІВ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ

■■ «Сирітство»
ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА
Основні страхові випадки

■■ Накопичення (Дожиття до певного віку)
■■ Втрата життя з будь-якої причини

Додаткові страхові випадки

■■ Інвалідність дитини БП/Інвалідність дитини НВ
■■ Покриття медичних витрат:
• Швидка допомога НВ
• Госпіталізація НВ
• Хірургія НВ

■■ Травматизм

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ, ЛІМІТИ, ПЕРІОДИ ОЧІКУВАННЯ
Страховий випадок

Страхова виплата

Період очікування

Ліміт

Дожиття

100% СС + бонуси

відсутній

Фінансовий андерайтинг

Втрата життя БП

повернення внесків + бонуси

відсутній

Фінансовий андерайтинг

Інвалідність дитни БП/
Інвалідність дитни НВ

> 5 років (1 група) – 100% СС
від 2 до 5 років (2 група) – 70% СС
< 2 років (3 група) – 50% СС

БП – 180 днів,
НВ – 3 дні

50 000 євро

Швидка допомога
(НВ)

50% від 2 000/4000/6000 в залежності
від вибору Клієнта.

НВ – 3 дні

в межах обраного пакету

Госпіталізація (НВ)

0,5% від СС за кожен день
госпіталізації

НВ – 3 дні

■■ до 3-х років – 50 000 грн або еквівалент у
валюті;
■■ від 3-х років – 150 000 грн або еквівалент у
валюті.

НВ – 3 дні

■■ до 3-х років – 50 000 грн або еквівалент у
валюті;
■■ від 3-х років – 150 000 грн або еквівалент у
валюті.

НВ – 3 дні

■■ до 3-х років – 50 000 грн або еквівалент у
валюті;
■■ від 3-х років – 150 000 грн або еквівалент у
валюті.

Хірургія (НВ)

% від СС відповідно до Таблиці 2.2

Травма

% від СС відповідно до Таблиці 3.6

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

■■ Опція «Звільнення від сплати страхових внесків» діє у випадку:
• Інвалідності Страхувальника І групи;
• Втрата життя з БП.

■■ Вік Страхувальника за опцією не може перевищувати 60 років на початок страхування та 70 – на момент
завершення дії Договору
■■ Опція «Сирітство» - може діяти як для обох, так і для одного з батьків
■■ Вік ЗО на момент завершення дії Договору становить 27 повних років
■■ Ризик «Інвалідність дитини БП» можна обирати для ЗО віком від 3-х років
■■ СС по Додаткових страхових випадках не повинна перевищувати СС по Основних страхових випадках
■■ Травматизм завжди пропонується з Інвалідністю
■■ Швидка допомога, Госпіталізація, Хірургія – завжди пропонується разом

