
 

СП – Страхова Премія 

ГСС – Гарантована Страхова Сума 

ДІД – Додатковий Інвестиційний Дохід 
СФІ – Спеціальний Фонд Індексації 

ГІД – Гарантований Інвестиційний Дохід 

Застрахована особа: чоловік 39 років 

ПІБ: 

Категорія ризику: 1 

Розмір річного страхового внеску: 

30 000 грн. 

Строк дії договору страхування: 

На 10 років 

Шановний потенційний клієнт! 

Дозвольте подякувати Вам за виявлену зацікавленість в укладенні Договору страхування життя компанії МетЛайф. Враховуючи  

індивідуальність підходу до кожного клієнта, ми підготували для Вас пропозицію інформаційного змісту, яка містить перелік 

вибраних Вами програм страхування основних та додаткових ризиків, страхових випадків, розрахунок страхових сум та 
прогнозованого інвестиційного доходу, а також способи отримання страхової виплати після закінчення дії договору страхування  

життя. 
 

Перелік страхових випадків та виплати за ними: 
 

Страховий випадок Застрахована особа 

Дожиття 289,905 грн. + ДІД + СФІ* 

Смерть внаслідок хвороби 289,905 грн.  + індексація* + ДІД + СФІ* 

Смерть внаслідок нещасного випадку 289,905 грн.  + індексація* + ДІД + СФІ* 

Постійна та повна непрацездатність Страхувальника з 
будь-якої причини 

Звільнення від сплати Страхових Премій 

Гарантована Страхова Сума по дожиттю - 289,905 грн. 

Прогнозований розмір ДІД – 128,330 грн. 

Прогнозований розмір СФІ* – 144,853 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* За умови сплати Вами індексованого страхового внеску 

Ви маєте можливість отримати страхову виплату однією частиною або самостійно обрати спосіб отримання виплати після 

закінчення дії договору страхування життя: 
 

 

Спосіб отримання виплати 

Розмір місячної виплати у 

випадку сплати не індексованих 

СП 

Розмір місячної виплати у 

випадку сплати індексованих 

СП 

Страхова виплата протягом визначеного строку Буде розраховано в залежності від обраного строку 

Страхова виплата визначеними частинами Буде розраховано в залежності від обраного розміру щомісячної виплати 

Довічний ануїтет 1,602 грн. 2,157 грн. 

Довічний ануїтет, гарантований на 10 років 1,589 грн. 2,140 грн. 

Довічний ануїтет, гарантований на 15 років 1,577 грн. 2,123 грн. 

Довічний ануїтет, гарантований на 20 років 1,560 грн. 2,100 грн. 

Довічний ануїтет, що може бути переданий подружжю. 

(За умови що вік подружжя відповідає віку 

Застрахованої Особи) 

1,405 грн. 1,892 грн. 



 

Примітка 1. Гарантована Страхова Сума включає інвестиційний дохід у розмірі 4% річних. Ця умова є незмінною. Гарантована 

Страхова Сума може збільшуватися на суму додаткового інвестиційного доходу. Прогнозована страхова виплата в цьому 

прикладі включає і гарантований і прогнозований негарантований інвестиційний дохід у розмірі 12% річних. У реальних 

економічних умовах ставки інвестиційного доходу не є стабільними і часто піддаються змінам. Внаслідок цього щорічна  

величина додаткового інвестиційного доходу за Договором довгострокового страхування життя буде змінюватися. Додатковий  
інвестиційний дохід нараховується в кінці визначених періодів, в міру того, як його отримає Компанія. 

 
Примітка 2. Умовою виплати гарантованого доходу є регулярна сплата страхових внесків, розрахованих для страхового 

покриття, передбачених кожним конкретним Договором довгострокового страхування життя. 

 

Примітка 3. При розрахунку прогнозованих страхових виплат використаний прогнозований щорічний індекс інфляції у розмірі 

7%. Прогнозована страхова виплата включає гарантовану Страхову Суму плюс прогнозований гарантований Інвестиційний 

дохід та суму Спеціального фонду індексації. 


	Шановний потенційний клієнт!
	Перелік страхових випадків та виплати за ними:
	Гарантована Страхова Сума по дожиттю - 289,905 грн.
	* За умови сплати Вами індексованого страхового внеску

