Маленькі заощадження

можуть стати

великою МОЖЛИВІСТЮ
у майбутньому
Накопичувальне страхування життя
(з частковими виплатами страхової суми)

Створіть КОМФОРТНЕ майбутнє
своїми руками,
для чого
нам необхідне накопичувальне
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ?

або

Ми живемо в дуже цікавий, але непростий час.
Щодня сучасне життя пред’являє нам нові, все
більш високі вимоги. Зростання конкуренції
в економіці та суспільстві безперервно
підвищує темп нашої роботи, залишаючи все
менше часу для сім’ї, друзів, відпочинку...
Багато важливих і приємних для себе речей
нам доводиться відкладати «на потім» – коли
буде більше вільного часу, підростуть діти,
знизяться навантаження на роботі тощо.
Але чого вартий «заслужений відпочинок»
без можливості фінансувати власні потреби
та забезпечити гідне життя своїм близьким?
На забезпечену старість під опікою держави
розраховувати не доводиться, дорослі

діти будують власне життя та, часто, самі
продовжують потребувати нашої допомоги...
І, нарешті, хто турбуватиметься про наших
близьких, якщо з нами трапиться непоправне?
Відповіді на ці питання не знайдуться самі
по собі. Для створення свого комфортного
майбутнього, Вам доведеться докласти
деяких зусиль. Та, чим раніше Ви почнете їх
прикладати, тим вагомішим буде кінцевий
результат. А ми – Страхова компанія «УНІКА
Життя» – допоможемо Вам в його досягненні,
надавши у Ваше розпорядження європейські
стандарти обслуговування, досвід і страхові
продукти.

Наші програми накопичувального страхування –
свобода Ваших фінансових рішень
«Три кити», що лежать в основі програм
«Майбутнє & Захист Плюс» і «Майбутнє &
Захист Експрес», це: прибуткове вкладення
Ваших заощаджень, страховий захист Ваших
близьких на випадок непоправного і регулярні
виплати частини страхової суми (після
закінчення перших 5 (або 10) років дії договору
страхування, потім – кожні 5 років).
Завдяки унікальним властивостям програм
«Майбутнє & Захист Плюс» і «Майбутнє & Захист
Експрес», Ви маєте можливість отримувати
часткові страхові виплати через 51, 10 , 15,
20 і т.д. років дії договору, тобто не чекаючи
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закінчення терміну його дії. Таким чином,
фінансове планування Вашої сім’ї отримує не
тільки міцну, але і гнучку основу! Чи то йде мова
про велику покупку, освіту дітей або ремонт –
Ваші накопичення допоможуть Вам
Застрахованою особою за програмами
«Майбутнє & Захист Плюс» і «Майбутнє &
Захист Експрес» може бути людина у віці
від 16 до 602 років (на момент закінчення дії
договору, вік застрахованої особи не повинен
перевищувати 753 років). Договір страхування
може бути укладений на термін 15, 20, 25 і 304
років.

За програмою «Майбутнє & Захист Експрес» перша часткова виплата здійснюється
по завершенню перших 5 років строку дії договору страхування
За програмою «Майбутнє & Захист Експрес» – 50 років
За програмою «Майбутнє & Захист Експрес» – 60 років
Максимальний строк страхування за програмою «Майбутнє & Захист Експрес» – 10,15,20 років

У чому переваги накопичувального страхування життя у
порівнянні з іншими формами заощаджень?
▪▪

Ви маєте можливість надійно вкласти
гроші на 15-30 років (на відміну від
банківських депозитів, термін яких зазвичай
не перевищує 1,5-2 роки). І весь цей час
ефект нарахування «відсотків на відсотки»
працюватиме на Вас

▪▪

На відміну від банківського депозиту,
гарантована ставка прибутковості (до 4%
річних у валюті договору) зберігається
протягом всього терміну дії договору
страхування і не може бути знижена

▪▪

Окрім нарахування гарантованого доходу,
ми збільшуємо Ваші накопичення на

додаткові бонуси – за рахунок частки
інвестиційного доходу, отриманого від
розміщення страхових резервів
▪▪

Навіть сплачуючи невеликі страхові внески,
до кінця терміну дії договору страхування
Ви накопичите значну суму

▪▪

Якщо станеться так, що застрахована особа
передчасно піде з життя, страхову виплат
у, що залишилася, отримають призначені
страхувальником вигодонабувачі (сім’я,
рідні, близькі).

Майбутнє & Захист Плюс
Майбутнє & Захист Експрес
Страхова сума, яку можна накопичити за умовами програми (в еквіваленті)

до 250 000 EUR

Основний страховий захист
По дожиттю

+

У разі якщо застрахована особа піде з життя

+

Додатковий захист
У разі якщо застрахована особа піде з життя внаслідок нещасного випадку

до 100% страхової суми

Якщо застрахована особа стане інвалідом І/ІІ/ІІІ групи внаслідок нещасного випадку

100% / 80% / 60% страхової виплати

Постійна часткова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку

відповідний відсоток страхової суми

Якщо застрахована особа отримала інвалідність І або ІІ групи незалежно від її причини

100% страхової суми

Якщо у застрахованої особи діагностоване критичне захворювання (інфаркт, інсульт,
злоякісні пухлини,аортокоронарне шунтування, трансплантація органів, ниркова недостатність,параліч, сліпота)

100% страхової суми
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UNIQA Insurance Group є однією з провідних страхових
компаній на своїх основних ринках в Австрії, Центральній
і Східній Європі. 20 000 співробітників і ексклюзивних
партнерів UNIQA Insurance Group обслуговують
9,6 мільйонів клієнтів у 18 країнах Європи. В Україні UNIQA
працює з 2006 року та є лідером ринку страхування життя.
Нашими клієнтами вже стали більше 1 млн. українців.
Провідне світове рейтингове агентство Standard & Poor’s
незмінно надає UNIQA Insurance Group рейтинг
фінансової надійності «А» із стабільним прогнозом.

Цілодобовий контакт - центр УНІКА

+38 (044) 225 60 00
2202
(вартість згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)

+38 (097) 170 03 73
+38 (066) 170 03 73
+38 (093) 170 03 73

(Київстар)
(Vodafone)
(Lifecell)

(вартість дзвінка згідно тарифів оператора мобільного зв’язку)

www.uniqa.ua
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