
Програма Пенсія +



Ціль програми: Накопичити кошти для 

пенсійних виплат.

Цей поліс можна розглядати як 

альтернативу державній пенсії або 

як доповнення до неї.

Ви вже почали відкладати кошти на свою найдовшу 

відпустку у житті? 

Пенсія + – це програма для пенсійних накопичень



Застрахована особа та страхувальник

За цією програмою страхувальник є застрахованою особою

=



Умови програми

Валюта страхування

Мінімальна сума внеску 

Максимальна сума внеску 

Строк страхування

Вступний вік

Необмежена

5000 грн. (1000 грн./міс.)

250 дол. США, 250 Євро 

Гривня, дол. США, Євро

5- 30 років

18-70 років

Вік на момент закінчення
80 років



Сплата внесків

Розстроченими платежами

Кількість платежів може бути 

менша ніж строк дії договору

Одноразовий платіж (min)

Щорічно

Щопіврічно

Щоквартально

Щомісячно

40 000 грн

1500 $

1500 €



Структура програми

Заява 1

Основне страхування

2-ДС
Звільнення від сплати внесків у 

випадку інвалідності 1 групи

3-ОС
Накопичувальне страхування життя 

з поверненням внесків у випадку смерті

Додаткове страхування

Важливо!
За всіма ризиками цього 

договору здійснюється 

повернення  податку на 

доходи фізичних осіб.



Складові програми

Основне страхування 

(ОС)

Додаткове страхування

(ДС)



Основне 
страхування 
(ОС)



Дожиття Смерть з будь-якої причини

3-ОС

У випадку смерті застрахованої особи 

відбувається повернення страхових внесків та 

виплата інвестиційного доходу.

У випадку дожиття виплачується 

гарантована страхова сума 

разом з інвестиційним доходом.

Вік застрахованої особи

до 80
років

з 18 до 70
З поверненням внесків



Додаткове 
страхування 
(ДС)



Вік застрахованої особи

2ДС   Звільнення від сплати внесків

 Інвалідність 1 групи з будь-якої причини

Страхування поширюється на страхувальника

При настанні страхового випадку страхувальник звільняється від сплати

страхових внесків за основним страхуванням. Їх сплачує замість нього

компанія та в кінці дії договору виплачує гарантовану страхову суму та

додатковий інвестиційний дохід.

до 65
років

з 18 до 60



Види виплат за  полісом

● Одноразова

● Фінансовий ануїтет на строк

● Ануїтет на строк, гарантований 

на певний період

● Довічний ануїтет гарантований 

на певний період



Переваги програми

• Акцент на накопичення коштів

• Вік страхувальника на момент закінчення 

договору підвищено до 80 років

• Звільнення від сплати внесків у разі 

встановлення інвалідності 1 групи з будь-

якої причини

• Можливість отримувати виплату у формі 

різних видів ануїтету

• Кількість платежів може бути менша ніж 

строк дії договору

• Відсутність медичного обстеження

• Право на податкову знижку

• Гарантія Vienna Insurance Group



ПрАТ СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"

04050, Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44

Телефон: (044) 585-55-08 (багатоканальний)

Служба підтримки клієнтів, партнерів: 0 800 508 501 

E-mail: info@kniazha-life.com.ua

Надійне партнерство перевірене часом!


