
ПРОГРАМА ТАС-інвест
Безризикове інвестування



визначення

«ТАС - Інвест» - це інвестиційний продукт, аналог unit-linked в країнах Європи:

Як правило, пропонує кілька стратегій інвестування

Не містить ризикових компонент - тільки дожиття

Продукт переважно короткий - на термін від декількох до 5 років

Використовує більш ризикові інструменти або стратегії - в порівнянні з традиційними 
продуктами страхування життя

Більш прибутковий в порівнянні з традиційними продуктами страхування життя, але

не гарантує прибутковість або навіть переносить збиток від інвестування на Клієнта



АЛЬТЕРНАТИВА ДЕПОЗиту, але З більшими МОЖЛИВОСТЯМИ

** Додатково від суми виплати утримуються податок на доходи фізичних осіб (18%) і військовий 
збір (1,5%), відповідно до чинного законодавства

*   Термін дії договору наближений до депозитного

Здійснювати оплату можна в 2 валютах - гривні та доларі США

Можливість заробити 
більше, ніж на депозиті

ВИСОКИЙ ДОХІД

Щоденне нарахування відсотків 
(ТАС-Інвест Гривня)

Капіталізація - раз на рік

ТЕРМІН ДОГОВОРУ 5 РОКІВ *

Результати інвестування на 
сайті СК «ТАС»

ON-LINEКОНТРОЛЬ

Гарантія повернення 
внесеного капіталу

ГАРАНТІЯ ПОВЕРНЕННЯ

Можливість повернути до 
18% від внесеного капіталу

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Нараховані відсотки зберігаються

Штраф за розрив від 3 до 7%

РОЗІРВАННЯ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ **



опис

Термін дії

Страхові випадки

Вік Страхувальника

Страхувальник

Андерайтинг

Валюта страхування

Гарантії

Викупна сума

Можливість розриву

Штраф за розрив

Податкові пільги

5 років

Долар США

Немає

ТАС-Інвест Валюта

5 років + до 3 місяців

Дожиття

Смерть з будь-якої причини (виплата - викупна сума)

Гарантована прибутковість - 0%

При виплаті по дожиттю - мінімум 100% внеску

З моменту укладення договору

В будь-який момент

Податкова знижка: до 18% від внеску

Застрахована особа

Розрахункові одиниці

ТАС-Інвест Гривня 

Від 3% до 7%

ПДФО і військовий збір

Від 18 років



ТЕРМІН ДІЇ ТАС-ІНВЕСТ ГРИВНЯ

період формування

портфеля клієнтів,


«Передінвестиційний період»

період активного інвестування в 
інструменти фондового ринку,


«Період інвестування»

закінчення терміну дії 
договору, страхова виплата

Термін дії договору

5 роківдо 3 місяців



ТАС-ІНВЕСТ ГРИВНЯ - РОЗРАХУНКОВА ОДИНИЦЯ

Ціна одиниці розраховується щодня, виходячи з вартості активів і загальної страхової

суми за всіма договорами страхування

Ціна одиниці і страхова сума за договором формують суму капіталу клієнта:

Капітал клієнта = Страхова сума (в од.) × Ціна РВ

Методика розрахунку вартості одиниці є додатком до договору страхування

Вартість одиниці публікується на сайті страхової компанії

Ст. 19 Закону «Про страхування»:

Грошові зобов'язання сторін по договорах страхування життя, за їх згодою, можуть  бути 
визначені як у національній валюті України, так і у вільно конвертованій валюті  або 
розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань  страховика на 
дату виникнення або виконання цих зобов'язань.




ПРИКЛАД ДІЇ ТАС-ІНВЕСТ ГРИВНЯ

період формування 

портфеля клієнтів,


«Передінвестиційний період»

період активногоінвестування 

в інструменти фондового ринку, 

«Період інвестування»

закінчення терміну 

дії договору

податкова знижка складе до 1 800 грн.

середньорічна дохідність Клієнта за 5 років складе 22% річних

середньорічна дохідність Клієнта з урахуванням податкової знижки 
(18% від внеску) за 5 років складе 27% річних 

сума накопиченого капіталу складе 26 969 грн. при внеску 10 000 грн.

Таким чином для Клієнта:

РО на момент укладення договору = 1 грн.

Внесок клієнта - 10 000 грн. (= 10 000 РО)

Винагорода СК «ТАС» за управління активами - 5% (1% - за кожний рік дії договору страхування)

Страхова сума - 9500 РО



ПРИКЛАД ДІЇ ТАС-ІНВЕСТ валюта

період активногоінвестування 

в інструменти фондового ринку, 

«Період інвестування»

закінчення терміну 

дії договору

податкова знижка складе до 180 дол.США

середньорічна дохідність Клієнта за 5 років складе 3,9% річних

середньорічна дохідність Клієнта з урахуванням податкової знижки 
(18% від внеску) за 5 років складе до 8,0% річних

сума накопиченого капіталу складе 1 203 дол.США при внеску 1 000 дол.США

Таким чином для Клієнта:

Внесок клієнта - 1 000 дол.США

Винагорода СК «ТАС» за управління активами - 3% (0,6% - за кожний рік дії договору страхування)

Страхова сума - 970 дол.США



ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ викупної суми

Викупна сума,% від страховоЇ суми

Страхова сума, РЕ

Страхова сума, дол.США

Викупна сума, % від страхової

Викупна сума,% від страхової

Вартість РЕ, грн

Викупна сума до оподаткування, грн

Викупна сума до оподаткування, дол.США

93%

9 800

93%

1,1

10 025

970

93%

902

94%

11 790

94%

1,25

13 818

1 009

94%

948

95%

15 288

95%

1,01

14 669

1 049

95%

997

96%

16 052

96%

1,15

17 721

1 102

96%

1 058

97%

19 263

97%

1,3

24 291

1 168

97%

1 113

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

ТАС ІНВЕСТ ГРИВНЯ

ТАС ІНВЕСТ ВАЛЮТА

При виплаті викупної суми з виплати будуть утримані податки: НДФО 18% та  
військовий збір 1,5%



КЛІЄНТИ НАДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ДОХІДНОСТІ?

Банк - середня ставка депозиту в ТОП-20 банках (за даними НБУ), 

відкритого на початку відповідного періоду

ТАС-Інвест



ДОСВІД 6-ТИ РІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. ВИСНОВКИ

ПЕРСПЕКТИВА збільшення прибутковості - ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧАСТКИ БЛОКУ АКЦІЙ. На початок 2019 року блок акцій 
становив 13% активів програми, на кінець 2019 року 
блок акцій займає 0% інвестицій

Основний ризик - непередбачуваність НБУ в політиці за 
ставками рефінансування. Підвищення ставок може 
зіграти в «мінус» - як в 2018 році, зниження ставок може 
зіграти в «плюс» - як в 2019 році.

Середньорічний дохід за останні 5 років становить 20,8%.

Це на 3,1 пункти більше, ніж в середньому банку



ВИГОДИ ДОХІДНОСТІ

Банк - середня ставка депозиту в ТОП-20 банках (за даними НБУ), відкритого 

на початку відповідного періоду, без урахування податку на отриманий дохід

ТАС-Інвест



ДОСВІД 5-ти РІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. ВИСНОВКИ

Потенційні можливості ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ - 
ПРИДБАННЯ І ВКЛЮЧЕННЯ У АКТИВ АКЦІЙ ІНОЗЕМНИХ 
КОМПАНІЙ.



Середньорічний дохід за останні 5 років становить 6,5%.

Це на 1,5 пункти більше, ніж середня ставка банку

ТАС-ІНВЕСТ ВАЛЮТА - оплата і виплата в доларах США. 
До речі, вперше на ринку.



ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ

Договір містить юридичну гарантію 
повернення внеску незалежно від 
результатів інвестування

Гроші вкладаються в державні 
облігації, дохід забезпечується за 
рахунок торгових операцій з ними



ЯК ПРАЦЮЄ

Протягом поточного кварталу - накопичення коштів інвесторів з прибутковістю 
короткого депозиту. В кінці кварталу передача коштів в КУА. Для ТАС-Інвест 
Валюта - передача коштів в КУА відбувається відразу

Укладається договір страхування життя.

Мінімальний внесок 10 000 грн. або 500 дол. - 95% (для грн.), 97% (для валюти) 
платежу зараховується в програму

Основний актив інвестицій - ОВДП.

Пакет ОВДП розміщується на міжбанківському ринку і генерує додаткову 
прибутковість

КЛІЄНТИ

СК ТАС

КУА

АКТИВНЕ УПРАВЛІННЯПАКЕТОМ ОВДП



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖів

ТАС-Інвест - накопичувальний райдер до ризикового 
або накопичувального полісу



Клієнт з двома і більше полісами - більш лояльний до Компанії. В TAS Life 
75% клієнтів ТАС-Інвест мають поліси ТАС-Лайф або іншої програми



Можливість опрацювати свою існуючу клієнтську базу,

додатковий обгрунтований контакт з клієнтом

ТАС-Інвест - нішевий продукт. Тобто ТАС-Інвест може бути 
цікавий не всім, але кому цікавий - альтернативи практично немає



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ

ТАС-Інвест - це продукт, для тих,

хто говорить про накопичувальне страхування так:

Я краще покладу 
в банк Мені не потрібна 

страховка

20 років- це довго



Клієнти

Зібрано премій

Зроблено виплат

Максимальний взніс

Активи під управлінням

234

20 тис.дол.США

168

ТАС-Інвест Валюта

868

17,5 млн.грн.

20 млн.грн. 171 тис.дол.США

193

420 тис.грн.

ТАС-Інвест Гривня 

474 тис.дол.США



дякуємо за увагу


