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Фінансовий
захист — Ваш
надійний оберіг

Подорожуючи життям разом

Наше
життя
завжди
сповнене
неочікуваними та спонтанними подіями.
З давніх часів людина звикла бачити руку
«вищих сил» у всіх важливих подіях тому,
що ніколи не могла передбачити або
попередити їх, підготуватися або
запланувати.
У житті більшості з нас були моменти,
миті, які міняли все, перевертали все
життя, змінювали долю і радикально
впливали на майбутнє. Хороші чи погані,
щасливі чи ні, ці раптові події мають одне непорушне загальне — вони завжди
відбуваються несподівано. Людина завжди раділа хорошому і прагнула знайти
захист від поганого — спочатку за допомогою релігії і амулетів, а пізніше за
допомогою страхування від нещасного випадку.

Згідно з даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України,
щорічно в Україні реєструється понад 2,5 млн. випадків травматизму (не враховуючи
безлічі дрібних, незареєстрованих травм), 75% з них — побутові (тобто, відбулися
вдома або в звичайних побутових умовах), 19% — вуличні, по 1% —
дорожньо-транспортні, спортивні та травми, отримані на робочому місці.

Програма страхування

Страхові виплати

ADob

ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату в розмірі 100%
страхової суми в разі смерті Застрахованої Особи
в результаті нещасного випадку.
В разі смерті Застрахованої Особи та його / її
чоловіка / дружини в результаті одного нещасного
випадку, ПрАТ «МетЛайф» додатково виплатить
ще 100% страхової суми (але не більше 500 000 грн.).

Страхування на випадок смерті
в результаті нещасного випадку
з виплатою додаткової
страхової суми в разі сирітства

ADTraffic
Страхування на випадок смерті
в результаті нещасного випадку
на транспорті

PI
Страхування на випадок
постійної непрацездатності в
результаті нещасного випадку

PITraffic
Страхування на випадок
постійної непрацездатності в
результаті нещасного випадку
на транспорті

Смерть в результаті нещасних випадків є третьою причиною смертності в Україні
(поступаючись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням), на неї
припадає до 25% всіх смертей, але серед громадян працездатного віку вона
виходить на 2-е, а серед чоловіків у віці 18-50 років — на 1-ше місце.

BI

Згідно з даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за 9 місяців
2017 року в Україні сталося понад 1 мільйон 248 тисяч нещасних випадків
невиробничого характеру, в результаті яких загинуло більше 11 тисяч осіб.

ВВВ

Одним з найбільш поширених нещасних випадків є ДТП. За інформацією
Управління безпеки дорожнього руху України, в 2017 році на дорогах України
сталося понад 162 тисячі ДТП, в яких були травмовані понад 35 тисяч осіб, понад
3 тисячі загинули. На українських дорогах щодня гинуть 9 осіб.
Безперечно, світ навколо нас став значно безпечнішим, ніж він був 500 років тому,
але все ж краще подбати про себе і своїх близьких зараз, адже ми насправді не
знаємо, що з нами може статися вже через хвилину, годину, день.

ПрАТ «МетЛайф», світовий лідер і компанія, яка започаткувала в
історії приклад масового страхування від нещасного випадку,
пропонує найкращі рішення, які надають надійний страховий
захист від будь-якого негативного зовнішнього впливу.

Страхування на випадок
тілесних ушкоджень в
результаті нещасного випадку
Страхування на випадок
переломів і/або опіків в
результаті нещасного випадку

ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату в розмірі 100%
страхової суми в разі смерті Застрахованої Особи
в результаті нещасного випадку, що стався на
транспорті або з безпосередньою участю
транспортного засобу.
ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату частини страхової
суми (0,5% - 100% в залежності від складності) в
разі отримання Застрахованою Особою травм в
результаті нещасного випадку, що призвели до
постійної (часткової або повної) непрацездатності.
ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату частини страхової
суми (0,5% - 100% в залежності від складності) в
разі отримання Застрахованою Особою травм в
результаті нещасного випадку, що стався на
транспорті або з безпосередньою участю
транспортного засобу, які призвели до постійної
(часткової або повної) непрацездатності.
ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату частини страхової
суми (2% - 100% в залежності від складності) в
разі отримання Застрахованою Особою тілесних
ушкоджень в результаті нещасного випадку.
ПрАТ «МетЛайф» здійснить виплату частини страхової
суми (3% - 100% в залежності від складності),
якщо в результаті нещасного випадку
Застрахованою Особою отриманий перелом або
опік.

ПОДБАЙ ПРО СВІЙ ЗАХИСТ СЬОГОДНІ!
Обрати індивідуально для Вас необхідний пакет
страхових програм допоможе фінансовий консультант:
ПІП______________________________________________
_________________________________________________
Телефон_________________________________________
Е-mail____________________________________________

