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Накопичення
коштів для ОСВІТИ 
Ваших дітей

Подорожуючи життям разом



Діти – наше майбутнє! Саме так ми 
думаємо кожен раз, дивлячись на свою 
дитину. В цій фразі закладений глибокий 
сенс: піклуючись про наших дітей, ми 
піклуємось про своє майбутнє. Ми 
стараємось дати їм все найкраще з 
раннього віку. Поки наші діти маленькі, 
ми намагаємось робити все, щоб в них 
були найкращі іграшки, корисне 
харчування, якісний одяг. Час іде, діти 
виростають, і приходить час, коли 

треба подумати про те, аби забезпечити їм гідну освіту, яка в майбутньому 
стане путівкою в самостійне та забезпечене життя. 

ДАЙТЕ СОБІ ВІДПОВІДІ НА ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ ЗАПИТАНЬ:
• Чи заслуговують Ваші діти на гідний рівень освіти? 
• У Вас є сьогодні фінансова можливість забезпечити отримання освіти дітьми, не 
відчуваючи при цьому жодних фінансових труднощів? 

• Чи впевнені Ви, що така можливість буде саме в той момент, коли це буде 
необхідним?

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЯКА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОСВІТИ У ВУЗ-ах УКРАЇНИ ТА 
КРАЇН ЄВРОПИ*?

ОТЖЕ, ЯКЩО ВИ ПРАГНЕТЕ, ЩОБ ВАШІ ДІТИ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ 
ОТРИМАТИ ГІДНУ ОСВІТУ В МАЙБУТНЬОМУ, СЛІД ЗАДУМАТИСЬ ПРО ЦЕ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ.

ПрАТ «МетЛайф», лідер на ринку страхування життя в Україні та світі, 
пропонує унікальні можливості для вирішення фінансових питань, 
пов'язаних з накопиченням коштів на майбутнє та наданням страхового 
захисту Вашим дітям вже сьогодні.
*За даними освітніх агенцій та онлайн-видань, жовтень 2016 р.

Дожиття Застрахованої Особи 
до закінчення дії договору

271 051 грн. (PEAD + ДІД* + СФІ**)

Смерть Застрахованої Особи Повернення сплачених страхових премій по PEAD + 50 грн. 
(TERM) + 4%  Гарантованого інвестиційного доходу + ДІД* + СФІ** 

Смерть Страхувальника в 
результаті нещасного випадку

162 474 грн. (PEAD*2) + звільнення від сплати страхових 
премій (CPA)

Смерть Страхувальника 
через хворобу

Звільнення від сплати страхових премій (CPA)

Повна втрата працездатності 
Страхувальником 

Звільнення від сплати страхових премій (CPA)

Діагностування одного з 20-ти 
критичних захворювань у 
Застрахованої Особи

Від 25% до 100% від 100 000 грн. (JCI 20) в залежності від 
захворювання

Отримання перелому/опіку 
Застрахованою Особою

Від 3% до 100% від 15 000 грн. (BBB) згідно «Таблиці 
визначення розміру страхових виплат для переломів та опіків» 

Отримання перелому/опіку 
Страхувальником

Від 3% до 100% від 15 000 грн. (BBB) згідно «Таблиці 
визначення розміру страхових виплат для переломів та опіків» 

Отримання тілесних 
ушкоджень (травм) 
Застрахованою Особою

Від 2% до 100% від 15 000 грн. (BI) згідно «Таблиці 
визначення розміру страхових виплат для тілесних 
ушкоджень» + індексація**

Госпіталізація Застрахованої 
особи в результаті нещасного 
випадку або хвороби 

100 грн. за кожен день госпіталізації, починаючи з 4-го дня + 
індексація** (H-as). 200 грн. за кожен день перебування у 
відділенні реанімації, починаючи з 1-го дня + індексація** 
(H-as). 300 грн. одноразово в разі транспортування до 
лікарського закладу каретою «Швидкої допомоги» + 
індексація** (H-as).

Хірургічне втручання 
Застрахованій Особі в 
результаті нещасного випадку 
або хвороби

Від 3% до 100% від 10 000 грн. (S-as) згідно «Таблиці оцінки 
хірургічних операцій» + індексація**

Непрацездатність 
Застрахованої Особи в період 
одужання після госпіталізації 
в результаті нещасного 
випадку

50 грн. за кожен день непрацездатності (к-ть днів 
непрацездатності рівна подвоєній к-ті днів госпіталізації) 
індексація** + (C-as)

Приклад пакету «ЮНІОР КАПІТАЛ ПЛЮС»:  
Застрахована особа: дівчинка 1 рік
Страхувальник: мама 26 років
Страхова Премія: 6 000 грн.
Cтрок страхування: до 18 років. 
Cтрахові суми: PEAD – 81 237 грн., TERM – 50 грн., BBB – 15 000 грн., BI – 15 000 грн., 
H/С/S-as – 100/10 000/50 грн., JCI 20 – 100 000 грн.
ДІД  (Додатковий Інвестиційний Дохід) – 75 785 грн.*
СФІ (Спеціальний Фонд Індексації*) – 114 029 грн.**
Страхові випадки та страхові виплати:

*,** Розрахунки здійснювались на підставі прогнозованої Ставки інвестиційного доходу 12% та прогнозованої Ставки 
індексації 7% (у випадку сплати індексованих страхових премій).

Обрати індивідуально для Вас необхідний пакет страхових програм допоможе фінансовий 
консультант:

ПІП_________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________, Е-mail________________________________

Україна
Голландія 
Польща
Чехія
Ірландія
Австрія
Великобританія
Німеччина
Франція
Швейцарія

Від 5 000 євро
Від 7 000 євро
Від 8 000 євро
Від 10 000 євро
Від 12 000 євро
Від 13 000 євро
Від 15 000 євро
Від 15 000 євро
Від 15 000 євро
Від 15 000 євро


