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Пенсійну систему останнім часом реформують у багатьох країнах світу. Річ у тім, що населення невпинно 
старішає в усьому світі, і урядам важко забезпечити пенсійні виплати. В Україні проблема реформи пенсійного 
забезпечення також актуальна.

Щодо ситуації в Україні:
• з кожним роком кількість пенсіонерів збільшується. Вже зараз співвідношення працюючих громадян до 

громадян пенсійного віку є один до одного, тобто один робітник своєю працею утримує одного пенсіонера і 
це співвідношення має негативну тенденцію – протягом 10 років кількість пенсіонерів перевищить кількість 
працюючих на 15 відсотків. 

• збільшення пенсійного віку призводить до росту безробіття як молоді, так і людей літнього віку, особливо 
жінок, старших 50-ти.

• пенсія середньостатистичного пенсіонера майже у 3 рази менша ніж його колишня зарплата.

Гідне забезпечення громадян після виходу на пенсію є одним із найважливіших завдань, яке повинна 
вирішувати держава. Воно здійснюється за рахунок виплат пенсій. Однак, як свідчить статистика, коштів у 
держави для пенсійного забезпечення хронічно не вистачає. 

Вихід простий – подбати про себе самостійно.
Додаткове пенсійне страхування  покликане доповнювати систему державного пенсійного забезпечення 
для того, щоб гарантувати нормальний рівень життя громадянам пенсійного віку. Cаме додаткова пенсія у 
вигляді пенсійного страхування життя дає можливість забезпечити необхідний життєвий рівень сьогоднішнім 
працівникам після їхнього виходу на пенсію. 
Ваша місія як фінансового консультанта - змінити на краще матеріальне становище працюючих нині громадян 
після досягнення пенсійного віку та допомогти їм відчувати себе впевнено, ставши власником полісу 
страхування життя «ТАС - Пенсія» від Страхової компанії «ТАС».

Основна мета даної програми:
Надання можливості Клієнту отримувати гарантований дохід при досягненні визначеного Договором 
страхування віку у вигляді регулярних страхових виплат (ануїтетів) впродовж обумовленого періоду часу або 
всього його життя.

Як стати власником Договору пенсійного страхування:
Договір страхування життя за програмою «ТАС - Пенсія»  може бути укладений як новий Договір. Для Клієнтів, 
які вже мають одну із накопичувальних програм Страхової компанії «ТАС», пропонуємо ексклюзивний варіант 
придбання Договору страхування життя за програмою «ТАС - Пенсія» - зміна діючої накопичувальної програми 
на програму «ТАС – Пенсія Зміна» або на програму «ТАС – Рента». 
Особливістю програми «ТАС – Пенсія Зміна» є можливість отримання страхових виплат (ануїтетів) впродовж 
усього життя Клієнта.

Програма «ТАС – Рента» є унікальною програмою на ринку страхування життя. Дана програма надає можливість 
отримання страхових виплат (ануїтетів) за рахунок інвестиційного доходу від розміщення коштів Клієнта з 
одночасним збереженням капіталу – таким чином Клієнт отримує можливість залишити накопичений капітал 
у спадок своїм нащадкам.

НЕМАЄ БІЛЬШОЇ МУДРОСТІ, НІЖ СВОЄЧАСНІСТЬ
Ф.Бекон



 щорічно – 3 600 грн. або 400 у.о. (доларів США або євро)
щоквартально – 900 грн. 

Строк сплати внесків: від 10 до 35 років
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УМОВИ ПРОГРАМИ  «ТАС-ПЕНСІЯ»
ОПИС УМОВ ПРОГРАМИ  

Страхові випадки

• Дожиття Застрахованої особи до закінчення періоду між початком дії Договору страхування і 
початком страхових виплат (ануїтетів) (далі – Дожиття)

• Смерть Застрахованої особи в період між початком дії Договору страхування і початком 
страхових виплат (ануїтетів) (далі – Смерть)

Застрахована особа

• фізична особа (резидент або нерезидент)
• від 18-ти до 79-ти років на момент укладання Договору страхування
• не більше 80-ти років на момент початку страхових виплат (ануїтетів)

Страхувальник

• будь-яка дієздатна особа у віці від 18-ти років

Вигодонабувач

• за ризиком «Дожиття» - Застрахована особа
• за ризиком «Смерть» - будь-яка особа, призначена Страхувальником, за виключенням 

Застрахованої особи

у разі смерті Застрахованої особи в гарантований період страхових виплат (ануїтетів), здійснюється 
одноразова страхова виплата Страхувальнику (у разі його смерті – спадкоємцям Страхувальника)

Страховий внесок

• Валюта страхування: гривня, долар США, євро

• Періодичність оплати та мінімальний розмір внеску: 
 •
 

 

•

 

•  одноразово – 30 000 грн. або 4 000 у.о. (доларів США або євро) 

• 

Страхова сума 

• за ризиком «Дожиття» - у розмірі ануїтету в залежності від обраного виду
• за ризиком «Смерть» -  у розмірі всіх страхових внесків за Договором страхування

Страхова сума за ризиком «Дожиття» визначається шляхом ділення страхового внеску на 
тариф. Розмір тарифу залежить від статі та віку Застрахованої особи, строку та періодичності 

сплати страхових внесків, а також від обраного виду страхових виплат (ануїтетів).

1
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Строк дії Договору страхування

•	 довічно - при обранні довічного ануїтету
•	 до моменту завершення страхових виплат - при обранні ануїтету на строк

Період між закінченням сплати страхових внесків і початком страхових виплат

•	 Мінімальний термін
 • при одноразовій сплаті страхового внеску – 1 день (крок – 1 рік)
 • при всіх інших періодичностях сплати страхових внесків – 0 днів (але період між початком 

дії Договору страхування і початком страхових виплат (ануїтетів) має становити не менше 
5 років)

  
•	 Максимальний термін

 • при всіх періодичностях сплати страхових внесків – 62 роки (крок  – 1 рік)

Страхові виплати

•	 За ризиком «Дожиття»: у вигляді ануїтетів в залежності від обраного виду з урахуванням 
додаткового інвестиційного доходу 

•	 За ризиком «Смерть»: 
 • при настанні страхового випадку до початку здійснення страхових виплат       
(ануїтетів) - у розмірі всіх страхових внесків за Договором с трах ування, сплачених 
до дати смерті Зас трахованої особи з урах уванням додаткового  інвестиційного  
доходу

 • при настанні страхового випадку в період здійснення страхових виплат (ануїтетів) 
- здійснюється одноразова страхова виплата у розмірі, що дорівнює сумі невиплачених 
ануїтетів до закінчення гарантованого періоду від дати смерті Застрахованої особи, 
після чого Договір страхування припиняє свою дію. Сума невиплачених ануїтетів 
дорівнює розміру останньої страхової виплати (ануїтету), здійсненої до дати 
смерті Застрахованої  особи, помноженої на кількість страхових виплат (ануїтетів), що 
залишились до закінчення гарантованого періоду

Періодичність отримання страхових виплат (ануїтетів) 

•	 Щомісячно, щоквартально, раз на півроку, щорічно

Особливості страхових виплат

•	 Для Договорів страхування з періодичністю сплати страхових внесків іншою, ніж одноразова: 
якщо Смерть Застрахованої особи в перші 12 місяців з моменту укладання Договору страхування 
настала з причини іншої, ніж внаслідок нещасного випадку, страхова виплата не здійснюється, 
а сплачені страхові внески Страхувальнику не повертаються 

•	 Для Договорів страхування з одноразовою сплатою страхових внесків: якщо Смерть 
Застрахованої особи в перші 12 місяців з моменту укладання Договору страхування настала 
з причини іншої, ніж внаслідок нещасного випадку, страхова виплата не здійснюється, а 
сплачені страхові внески Страхувальнику (у разі його смерті – спадкоємцям Страхувальника) 
повертаються у розмірі 90% від сплаченого страхового внеску
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ВИДИ АНУЇТЕТІВ  

Довічний На строк

З гарантованим періодом 

 • Страхові виплати (ануїтети) здійснюються 
протягом усього життя Застрахованої 
особи;

 • Після смерті Застрахованої особи в 
гарантований період страхових виплат 
(ануїтетів), Страхувальнику (у разі його 
смерті – спадкоємцям Страхувальника) 
здійснюється одноразова страхова 
виплата. Розмір одноразової страхової 
виплати дорівнює сумі невиплачених 
ануїтетів до закінчення гарантованого 
періоду від дати смерті Застрахованої 
особи, після чого Договір страхування 
припиняє свою дію. Сума невиплачених 
ануїтетів дорівнює розміру останньої 
страхової виплати (ануїтету), здійсненої 
до дати смерті Застрахованої особи, 
помноженої на кількість страхових виплат 
(ануїтетів), що залишились до закінчення 
гарантованого періоду;

 • Гарантований період страхових виплат 
(ануїтетів): 15 років.

 • Страхові виплати (ануїтети) здійснюються 
протягом обумовленого періоду часу;

 • Після смерті Застрахованої особи в 
гарантований період страхових виплат 
(ануїтетів), Страхувальнику (у разі його 
смерті – спадкоємцям Страхувальника) 
здійснюється одноразова страхова 
виплата. Розмір одноразової страхової 
виплати дорівнює сумі невиплачених 
ануїтетів до закінчення гарантованого 
періоду від дати смерті Застрахованої 
особи, після чого Договір страхування 
припиняє свою дію. Сума невиплачених 
ануїтетів дорівнює розміру останньої 
страхової виплати (ануїтету), здійсненої 
до дати смерті Застрахованої особи, 
помноженої на кількість страхових виплат 
(ануїтетів), що залишились до закінчення 
гарантованого періоду;

 • Гарантований період (дорівнює періоду 
отримання страхових виплат (ануїтетів)): 
10, 15, 20 років.

Умовами програми передбачається

•	 Нарахування бонусів за рахунок додаткового інвестиційного доходу (як в період очікування, 
так і в період страхових виплат (ануїтетів)) 

•	 Виплата викупної суми у разі дострокового припинення дії Договору передбачена тільки до 
початку періоду страхових виплат (ануїтетів)). Викупна сума у разі дострокового припинення 
дії Договору страхування в період страхових виплат (ануїтетів) дорівнює 0 (на відміну від умов 
Правил страхування життя)

При укладенні Договору страхування медичний та фінансовий андерайтинг не проводиться.
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Визначення
Ануїтет Регулярна, послідовна страхова виплата, що здійснюється протягом обумовленого 

періоду часу або довічно.

Строк дії Договору 
страхування

Період часу від дати початку дії Договору страхування і до дати останньої страхової 
виплати (ануїтету).

Строк сплати 
страхових внесків

Період часу від початку дії Договору страхування і до останнього дня останнього 
оплаченого періоду. Строк сплати страхових внесків може бути меншим або 
дорівнювати періоду між початком дії Договору страхування і початком страхових 
виплат (ануїтетів).

Період між 
початком дії 
Договору 
страхування та 
початком страхових 
виплат (ануїтетів)

Період часу від дати початку дії Договору страхування і до дати першої страхової 
виплати (ануїтету). Датою першої страхової виплати (ануїтету) є дата, з якої Страховик 
починає виплату протягом певного періоду, залежно від обраного виду страхової 
виплати (ануїтету). Даний період включає в себе період сплати страхових внесків та 
період очікування початку страхових виплат (ануїтетів).

Період між 
закінченням 
сплати страхових 
внесків і початком 
страхових виплат 
(ануїтетів)

Період часу від дати закінчення сплати страхових внесків і до дати першої страхової 
виплати (ануїтету). Датою першої страхової виплати (ануїтету) є дата, з якої Страховик 
починає виплату протягом певного періоду, залежно від обраного виду страхової 
виплати (ануїтету).

Гарантований 
період для 
Довічного ануїтету 
та Ануїтету на 
строк

Проміжок часу від дати початку страхових виплат (ануїтетів) і до закінчення певного 
строку, який встановлюється  відповідно до обраного виду страхової виплати (ануїтету). 
Протягом такого проміжку часу у разі смерті Застрахованої особи Страхувальнику (у 
разі його смерті – спадкоємцям Страхувальника) здійснюється одноразова страхова 
виплата.  Розмір одноразової страхової виплати дорівнює сумі невиплачених ануїтетів 
до закінчення гарантованого періоду від дати смерті Застрахованої особи, після чого 
Договір страхування припиняє свою дію. Сума невиплачених ануїтетів дорівнює розміру 
останньої страхової виплати (ануїтету), здійсненої до дати смерті Застрахованої особи, 
помноженої на кількість страхових виплат (ануїтетів), що залишились до закінчення 
гарантованого періоду.

Довічний ануїтет 
з гарантованим 
періодом

Регулярні, послідовні страхові виплати, що здійснюються протягом усього життя 
Застрахованої особи у розмірі, передбаченому Договором страхування. У разі смерті 
Застрахованої особи протягом гарантованого періоду страхових виплат (ануїтетів) 
Страхувальнику (у разі його смерті – спадкоємцям Страхувальника) здійснюється 
одноразова страхова виплата. Розмір одноразової страховиї виплати дорівнює 
сумі невиплачених ануїтетів до закінчення гарантованого періоду від дати смерті 
Застрахованої особи, після чого Договір страхування припиняє свою дію. Сума 
невиплачених ануїтетів дорівнює розміру останньої страхової виплати (ануїтету), 
здійсненої до дати смерті Застрахованої особи, помноженої на кількість страхових 
виплат (ануїтетів), що залишились до закінчення гарантованого періоду.
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Ануїтет на строк 
з гарантованим 
періодом

Регулярні, послідовні страхові виплати, що здійснюються протягом обумовленого 
періоду  отримання страхових виплат у розмірі, передбаченому Договором 
страхування. У разі смерті Застрахованої особи протягом гарантованого періоду 
страхових виплат (ануїтетів), Страхувальнику (у разі його смерті – спадкоємцям 
Страхувальника) здійснюється одноразова страхова виплата. Розмір одноразової 
страхової виплати  дорівнює сумі невиплачених ануїтетів до закінчення гарантованого 
періоду від дати смерті Застрахованої особи, після чого Договір страхування припиняє 
свою дію. Сума невиплачених ануїтетів дорівнює розміру останньої страхової виплати 
(ануїтету), здійсненої до дати смерті Застрахованої особи, помноженої на кількість 
страхових виплат (ануїтетів), що залишились до закінчення гарантованого періоду.

Фіксований ануїтет
з гарантованим 
періодом

Регулярні, послідовні страхові виплати, що здійснюються протягом усього життя 
Застрахованої особи, але не довше моменту часу, коли сформований математичний 
резерв дорівнюватиме нулю. У разі смерті Застрахованої особи в гарантований період 
страхових виплат (ануїтетів), Страхувальнику (у разі його смерті – спадкоємцям 
Страхувальника) здійснюється одноразова страхова виплата. Розмір одноразової  
страхової виплати дорівнює фактичному розміру страхового резерву за таким 
Договором страхування, сформованим на момент настання страхового випадку (з 
урахуванням додаткового інвестиційного доходу), після чого Договір страхування 
припиняє свою дію.
Гарантований період страхових виплат (ануїтетів) для даного виду ануїтету дорівнює 
строку отримання страхових виплат (ануїтетів).


