ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
І квартал 2013 року
За період з 1 січня по 31 березня 2013 року ПрАТ „Аліко Україна” здійснено 256 страхових виплат на загальну суму у 3 835 333 грн., у тому числі:
 14 страхових виплати у зв’язку з дожиттям Застрахованої Особи до дати закінчення дії договору страхування життя (загальна сума – 944 800 грн.),
 19 страхових виплат за програмами довгострокового страхування життя з приводу смерті внаслідок захворювання (загальна сума – 834 573 грн.),
 6 страхових виплат з приводу смерті внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 1 233 120 грн.),
 26 страхових виплат з приводу постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку (загальна сума – 265 075 грн.),
 2 страхові виплати з приводу критичного захворювання (загальна сума – 50 000 грн.),
 152 страхові виплати з приводу хірургічного втручання та/або госпіталізації (загальна сума – 413 200 грн.),
 35 випадків звільнення від сплати страхових премій при настанні постійної та повної непрацездатності страхувальника,
 2 страхові виплати за договорами страхування життя позичальника (загальна сума – 4 841 грн.).
У всіх випадках, в яких це передбачено, страхові виплати включали також кошти Спеціального інвестиційного фонду та зароблений Додатковий
інвестиційний дохід, які були нараховані на момент настання страхової події.
Загалом, за період 2003-2013 роки ПрАТ „Аліко Україна” здійснено 3 377 страхові виплати на загальну суму у 44 651 097 грн. Структура страхових
випадків, за якими проводились страхові виплати, має такий вигляд:
Страхова подія
Дожиття
Смерть внаслідок захворювання
Смерть внаслідок нещасного випадку
Постійна непрацездатність внаслідок нещасного випадку
Критичне захворювання
Хірургічне втручання та/або госпіталізація
Повна та постійна непрацездатність страхувальника
Смерть застрахованої особи за груповим договором
Хірургічне втручання та/або госпіталізація за груповим договором
Критичне захворювання за груповим договором
Смерть позичальника за програмою Credit Life
Повна та постійна непрацездатність позичальника за програмою Credit Life

Кількість
випадків
16
324
121
429
24
1 906
113
4
2
1
199
4

Загальна сума
1 085 392 грн.
15 075 700 грн.
14 621 972 грн.
4 580 082 грн.
1 264 154 грн.
5 318 081 грн.
347 річних премій
669 691 грн.
7 800 грн.
200 000 грн.
944 816 грн.
38 988 грн.

