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Додаткова
ПЕНСІЯ — Ваша
впевненість
у майбутньому
Подорожуючи життям разом

Станом на 1.01.2018 року мінімальну пенсію в Україні встановлено у розмірі 1 373 грн.
78,9% пенсіонерів отримують менш як 2 тис. грн. на місяць, 17% — від 2 до 4 тис. грн.
У 2017 році Україна посіла 72 місце серед 80 країн за рівнем життя людей на пенсії.
20 років тому в Україні вперше заговорили про пенсійну реформу, а з 2003 року у нас
формально діє 3-х рівнева пенсійна система. Але чи так це насправді?

1 РІВЕНЬ: СОЛІДАРНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Суть даної системи полягає в тому, що працююче населення через внески до Державного
Пенсійного Фонду забезпечує виплати людям пенсійного віку. Така система ефективна,
коли кількість працюючого населення значно перевищує кількість населення пенсійного
віку. Так було 50 років тому. Сьогоднішня демографічна ситуація в Україні інша — в січні
2017 р. населення пенсійного віку складало 32%, в той час, як працездатне (але не
обов’язково працююче офіційно) — 30%. Це означає, що сьогодні на 1-го працюючого
українця приходиться більше 2-х пенсіонерів. Державний Пенсійний Фонд в таких умовах
не здатен виконати свою функцію та змушений дотуватись за рахунок бюджету з інших
галузей економіки. Таким чином, дефіцит Державного Пенсійного Фонду зростає з кожним
роком та на кінець 2016 року становив 156 млрд. грн.
2 РІВЕНЬ: НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО
СТРАХУВАННЯ.
Пердбачається, що на нашому персоніфікованому рахунку буде накопичуватись від 2%
до 7% від нашої заробітної плати. Та слід врахувати, що учасниками цього рівня стануть
лише особи віком до 35 років. Крім цього, не можна забувати, що це наші гроші, а
роботодавець просто зменшуватиме нашу заробітну плату на певну суму, виступаючи
посередником. Але головне, впровадження даної системи кожного року переноситься і
поки так і не відбулось.
3 РІВЕНЬ: ДОБРОВІЛЬНЕ НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ (САМОСТІЙНЕ
НАКОПИЧЕННЯ).
3-й рівень дає можливість взяти ситуацію під свій контроль і вибудувати власний
фінансовий план на майбутнє, виходячи зі своїх звичок і потреб. Людина сама вирішує
скільки, де і протягом якого часу відкладати. При цьому, варто зазначити, що фахівці в
області фінансового планування рекомендують відкладати не менше 10% річного доходу.
Основною перевагою такої системи є те, що нам не потрібно чекати її запровадження
державою, адже сьогодні в нас є всі можливості та інструменти для прийняття правильного
рішення. Коли, скільки і де почати накопичувати залежить лише від людини. Проте
насправді, є всього три варіанти: компанії страхування життя, недержавні пенсійні фонди
та банки.
ПОРІВНЯЄМО?
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Пожиттєва пенсія

Приклад пакету «ЗОЛОТИЙ
КАПІТАЛ»:
Застрахована особа:
чоловік 30 років, страхова премія в
рік: 6 000 грн. (клієнт щороку
індексує страхову премію), строк
страхування: до 60 років.
ГСС — гарантована страхова сума
(Е): 132 343 грн.
СС - страхові суми:
TERM: 50 грн., ADob: 264 686 грн.,
PI: 264 686 грн., CI7: 50 000 грн.,
BBB: 30 000 грн., BI: 15 000 грн.,
H-a: 15 000 грн.
ДІД — Додатковий Інвестиційний
Дохід: 341 908 грн.*
СФІ — Спеціальний Фонд Індексації*:
470 521 грн.**
Дожиття до закінчення дії договору

944 772 грн. (ГСС (Е) + ДІД* + СФІ**)

Смерть внаслідок захворювання

132 343 грн. (ГСС (Е) + СС (TERM)) + ДІД* + СФІ** +
індексація**
397 029 грн. (ГСС (Е) + СС (ADob) + CC (TERM)) + ДІД*
+ СФІ** + індексація**

Смерть в результаті нещасного
випадку
Смерть в результаті нещасного випадку
застрахованого та його дружини
Часткова або повна непрацездатність

661 715 грн. (ГСС (Е) + СС (ADob) + CC (TERM)) + ДІД*
+ СФІ** + індексація**
Від 0,5% до 100% від 264 686 грн. (PI) згідно «Таблиці
видів втрат» + індексація**

Діагностування одного з 7 критичних
захворювань

50 000 грн.

Отримання переломів внаслідок
нещасного випадку

Від 3% до 100% від 30 000 грн. (BBB) згідно «Таблиці
визначення розміру страхових виплат для переломів та
опіків»
Від 16% до 100% від 30 000 грн. (BBB) згідно «Таблиці
визначення розміру страхових виплат для переломів та
опіків»

Отримання опіків внаслідок
нещасного випадку
Отримання тілесних ушкоджень
(травм)

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

Хірургічне втручання в результаті
нещасного випадку

Від 3% до 100% від 15 000 грн. (H-a) згідно «Таблиці
оцінки хірургічних операцій» + індексація**

Повна втрата працездатності
незалежно від причини

Звільнення від сплати страхових премій за Договором
довгострокового страхування життя (W)

*,** Розрахунки здійснювались на підставі прогнозованої Ставки інвестиційного доходу 12% та прогнозованої Ставки індексації 7%.

РІШЕННЯ ПОТРІБНО ПРИЙМАТИ ВЖЕ СЬОГОДНІ!
Обрати індивідуально для Вас необхідний пакет
страхових програм допоможе фінансовий консультант:
ПІП___________________________________________________
______________________________________________________

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 вже сьогодні.

Телефон______________________________________________
Е-mail_________________________________________________

