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Положення про порядок здійснення Страхових Виплат
(«Положення»)

1. Загальні умови
1.1. Це Положення визначає строки та умови здійснення Страхової Виплати на випадок дожиття за Договором Страхування, складає невід’ємну частину Договору
Страхування, до якого його включено, та застосовується до таких Договорів Страхування за письмовою заявою Застрахованої Особи та за погодженням Страхувальника, якщо
це різні особи, що посвідчується відповідним Додатком до Договору Страхування (надалі – «Початок дії Положення»). Це Положення може бути застосовано виключно до
Договорів Страхування, що передбачають здійснення Страхової Виплати на випадок дожиття Застрахованої Особи на строк або дожиття Застрахованої Особи до певного віку.
Для застосування Положення до Договору Страхування за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії такого Договору Страхування, Застрахована Особа має обрати один зі
способів здійснення Страхових Виплат, як визначено у пунктах 6.1-6.5, згідно з яким визначатимуться розміри, строки та умови здійснення Ануїтетних виплат, що має бути
погоджено зі Страхувальником та Страховиком.
2. Визначення
Для цілей цього Положення наведені нижче терміни матимуть такі значення:
2.1. Одержувач – фізична особа, яка має право на отримання Страхової Виплати за Договором Страхування та чиє ім’я зазначено у відповідному Додатку до Договору
Страхування. Вік Одержувача на момент Початку дії цього Положення для способів здійснення Страхових Випадків згідно з пунктами 6.3-6.5 цього Положення має бути не
меншим за мінімальний вік, встановлений Страховиком для застосування цього Положення до Договору Страхування та наведений у заяві про застосування Положення до
Договору Страхування.
2.2. Річниця дії Положення – дата кожного наступного року, що відповідає даті Початку дії Положення за умови, що Положення є чинним на таку дату. Кожна наступна
Річниця дії Положення визначається аналогічно.
2.3. Місячний термін дії Положення - дата кожного наступного місяця, що відповідає даті Початку дії Положення за умови, що Положення є чинним на таку дату. Кожен
наступний Місячний термін дії Положення визначається аналогічно.
2.4. Гарантований період виплат - це період від дати набрання чинності Положенням, до дати, зазначеної у відповідному Додатку до Договору Страхування, протягом якого
Страховик здійснюватиме виплати згідно з підпунктом 6.4 цього Положення незалежно від того, чи живий Одержувач. Одержувач має право обрати один з варіантів
тривалості Гарантованого періоду виплат:
- 10 років;
- 15 років;
- 20 років.
2.5. Задекларований дохід (задекларована ставка доходу) - дохід, затверджений та оголошений Страховиком, як дохід, що використовується для розрахунку
Негарантованого бонусу. Розрахунок доходу базується на доходності від інвестування технічних (математичних) резервів зі страхування життя.
2.6. Виплата – грошова сума, що сплачується у разі настання Страхового Випадку, яким є дожиття Застрахованої Особи на строк або дожиття Застрахованої Особи до певного
віку згідно з Правилами Страхування.
2.7. Ануїтетна Виплата - це сума щомісячного ануїтету, зазначена у відповідному Додатку до Договору Страхування, що виплачується згідно з умовами цього Положення. Усі
послідовні Ануїтетні Виплати сплачуються рівними частинами один раз на місяць, якщо інше не передбачено у відповідному Додатку до Договору Страхування.
3. Помилкове зазначення віку та статі
Якщо вік та/або стать Одержувача та, щодо з п.6.5 цього Положення, подружжя Одержувача зазначені у відомостях, наданих Страховику для застосування цього Положення, є
такими, що не відповідають дійсності, то Страховик має право в односторонньому порядку змінити розмір наступних Ануїтетних Виплат відповідно до дійсного віку та статі
Одержувача та/або подружжя Одержувача, та вимагати повернення неналежно сплачених йому коштів (якщо такі є) у повному обсязі або частково відповідно до умов
Договору Страхування та чинного законодавства.
4. Умови здійснення Виплати
4.1. Умовою здійснення Виплати згідно з умовами цього Положення є дожиття Одержувача та, щодо пункту 6.5 цього Положення у разі смерті Одержувача, подружжя
Одержувача до кожного Місячного терміну дії Положення, визначеного у відповідному Додатку до Договору Страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору
Страхування.
4.2. Страховик встановлює мінімальний можливий розмір щомісячного ануїтету, сплачуваного Страховиком згідно з пунктами 6.1-6.5 цього Положення. У разі, якщо розмір
розрахованої Ануїтетної Виплати буде меншим, ніж мінімальний можливий розмір ануїтету, Положення не набере чинності, і у цьому випадку Страхову Виплату за таким
Договором Страхування буде здійснено однією грошовою сумою. Щодо пункту 6.5 цього Положення мінімальний можливий розмір ануїтету також застосовується до виплати
щомісячного ануїтету подружжю Одержувача.
4.3. Ануїтетну Виплату має бути здійснено не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після настання кожного Місячного терміну дії Положення. Датою здійснення Ануїтетної Виплати
вважається дата перерахування такої Виплати Страховиком.
5. Підтвердження дожиття або настання смерті
5.1. Одержувач або подружжя Одержувача, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5 цього Положення, зобов’язаний
надавати Страховику підтвердження свого дожиття до кожної Річниці дії Положення без жодних повідомлень з боку Страховика щодо необхідності надання такого
підтвердження.
5.2. Страховик має право вимагати одержання такого підтвердження дожиття з меншими інтервалами часу шляхом надсилання письмового запиту Одержувачу або подружжю
Одержувача, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5 цього Положення. Одержувач або подружжя Одержувача, що має
право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5 цього Положення, зобов’язаний надати таке підтвердження Страховику на першу вимогу
Страховика.
5.3. Підтвердження дожиття має бути оформлене як декларація на підтвердження продовження права Одержувача або подружжя Одержувача, що має право на отримання
Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5 цього Положення, одержати таку Виплату згідно з умовами цього Положення. Таку декларацію має бути
підписано Одержувачем або подружжям Одержувача, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5 цього Положення, за
присутності нотаріуса або представника Страховика, що наділений відповідними повноваженнями.
5.4. Якщо Страховик не отримає підтвердження дожиття Одержувача або подружжя Одержувача, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з
умовами пункту 6.5 цього Положення, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після річниці дії Положення, Страховик має право призупинити будь-які Виплати згідно з
умовами цього Положення до отримання належним чином оформленого підтвердження дожиття.
5.5. Для цілей страхування згідно з умовами цього Положення підтвердженням смерті є подання Страховику нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть.
5.6. В разі здійснення Виплати після смерті Одержувача або подружжя Одержувача, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з умовами пункту 6.5
цього Положення, в зв’язку з тим, що Страховик не був повідомлений про смерть Одержувача або подружжя Одержувача в порядку, визначеному пунктом 5.5 цього
Положення, Страховик має право вимагати повернення такої Виплати відповідно до умов цього Положення та чинного законодавства.
6. Способи здійснення Страхових Виплат
Одержувач має право обрати один зі способів здійснення Страхових Виплат, наведених у пунктах 6.1-6.5 цього Положення. Вибір способу, порядку здійснення та розміру
Страхових Виплат є остаточним і не підлягає зміненню після Початку дії цього Положення:
6.1. Спосіб І – Ануїтет на строк, сплачуваний обумовленими рівними частинами. Ануїтетні Виплати здійснюються щомісяця рівними частинами, як визначено у
відповідному Додатку до Договору Страхування згідно з письмовою заявою Одержувача протягом терміну, зазначеного у відповідному Додатку до Договору Страхування. У
разі смерті Одержувача до дати припинення дії цього Положення, зазначеної у відповідному Додатку до Договору Страхування, особа, що має право на отримання Виплати
після смерті Одержувача згідно з відповідним законодавством, отримає одноразову виплату у розмірі поточної вартості несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат,
розрахованої на дату смерті Одержувача з урахуванням гарантованої ставки інвестиційного доходу та збільшеної на суму Негарантованого бонусу, як визначено розділом 7
цього Положення, розрахованого на дату смерті Одержувача.
У разі, якщо згідно з відповідним законодавством більше, ніж одна особа матиме право на отримання Виплати після смерті Одержувача, суму такої Виплати буде розділено на
рівні частини, і кожна з таких осіб отримає відповідну частину Виплати.
Якщо суму Виплати неможливо розділити нарівно відповідно до суми обумовлених у відповідному Додатку до Договору Страхування частин, то сума останньої Ануїтетної
Виплати збільшиться на остачу від ділення суми Виплати на суму обумовленої Ануїтетної Виплати, та її буде сплачено згідно з умовами цього Положення.
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6.2. Спосіб ІІ – Ануїтет на строк, сплачуваний протягом обумовленого терміну. Ануїтетні Виплати здійснюються щомісяця протягом терміну, визначеного у відповідному
Додатку до Договору Страхування за письмовою заявою Одержувача та у сумі, зазначеній у відповідному Додатку до Договору Страхування. У разі смерті Одержувача до дати
припинення дії цього Положення, зазначеної у відповідному Додатку до Договору Страхування, особа, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з
відповідним законодавством, отримає одноразову виплату у розмірі поточної вартості несплачених майбутніх Ануїтетних Виплат, розрахованої на дату смерті Одержувача з
урахуванням гарантованої ставки інвестиційного доходу та збільшеної на суму Негарантованого бонусу, як визначено розділом 7 цього Положення, розрахованого на дату
смерті Одержувача.
У разі, якщо згідно з відповідним законодавством більше, ніж одна особа матиме право на отримання Виплати після смерті Одержувача, суму такої Виплати буде розділено на
рівні частини, і кожна з таких осіб отримає відповідну частину Виплати.
6.3. Спосіб ІІІ – Довічний ануїтет. Ануїтетні Виплати згідно з цим Положенням здійснюється Одержувачу щомісяця, поки він залишається живим, що має бути підтверджено
згідно з пунктами 5.1-5.3 цього Положення, у розмірі та у порядку, як передбачено відповідним Додатком до Договору Страхування. У випадку смерті Одержувача здійснення
будь-яких виплат Страховиком припиняється, і Положення припиняє свою дію.
6.4. Спосіб IV – Довічний ануїтет, гарантований на певний строк (із Гарантованим періодом виплат), визначений у відповідному Додатку до Договору Страхування.
Ануїтетні Виплати згідно з умовами цього Положення здійснюються Одержувачу щомісяця, поки він залишається живим, що має бути підтверджено згідно з пунктами 5.1-5.3
цього Положення. Однак, якщо Одержувач помирає до закінчення Гарантованого періоду виплат, визначеного у відповідному Додатку до Договору Страхування, особа, що
має право на отримання Виплати після смерті Одержувача згідно з відповідним законодавством, отримає одноразову виплату у розмірі поточної вартості несплачених до дати
закінчення Гарантованого періоду виплат майбутніх Ануїтетних Виплат, розрахованої на дату смерті Одержувача з урахуванням гарантованої ставки інвестиційного доходу та
збільшеної на суму Негарантованого бонусу, як визначено розділом 7 цього Положення, розрахованого на дату смерті Одержувача.
У разі, якщо згідно з відповідним законодавством більше, ніж одна особа матиме право на отримання Виплати після смерті Одержувача, суму такої Виплати буде розділено на
рівні частини, і кожна з таких осіб отримає відповідну частину Виплати.
6.5. Спосіб V – Довічний ануїтет, який може бути переданий подружжю Одержувача у розмірі 60% від суми Довічного ануїтету. Ануїтетні Виплати згідно з умовами
цього Положення здійснюється Одержувачу, поки він залишається живим, що має бути підтверджено згідно з пунктами 5.1-5.3 цього Положення. Після смерті Одержувача
60% від суми довічного ануїтету сплачуватиметься подружжю Одержувача, чиє ім’я зазначене у Заяві на застосування Положення до Договору Страхування та у відповідному
додатку до Договору Страхування, поки він/вона залишається живою, що має бути підтверджено згідно з пунктами 5.1-5.3 цього Положення.
У разі, якщо смерть подружжя Одержувача настала раніше, ніж смерть Одержувача, то після смерті Одержувача Ануїтетні Виплати не здійснюватимуться, і Положення
припинить свою дію.
В разі здійснення Ануїтетних Виплат після смерті Одержувача в розмірі 100% у зв’язку з тим, що Страховик не був повідомлений про смерть Одержувача в порядку,
визначеному пункті 5.5 цього Положення, Страховик має право в односторонньому порядку зменшити розмір Ануїтетних Виплат або вимагати їх повернення в повному
обсязі або частково відповідно до умов Договору та чинного законодавства на розсуд Страховика.
Обов’язковою умовою для застосування цього способу здійснення Страхової Виплати до Договору Страхування є те, що різниця у віці Одержувача та подружжя Одержувача
на момент Початку дії Положення має відповідати вимогам, встановленим Страховиком та наведеним у заяві про застосування Положення до Договору Страхування.
7. Право на Негарантований бонус
Протягом всього строку дії Положення Одержувач (або, щодо пункту 6.5 цього Положення та після смерті Одержувача, подружжя Одержувача) має право на Негарантований
бонус, отриманий Страховиком від інвестування сум відповідного математичного резерву (далі – «Негарантований бонус»). Негарантований бонус розраховується як різниця
між задекларованим доходом Страховика та величиною інвестиційного доходу, визначеного згідно з відповідним Додатком до Договору Страхування. Доля участі Одержувача
(або, щодо пункту6.5 цього Положення та після смерті Одержувача, подружжя Одержувача) в частині різниці між задекларованим доходом Страховика та величиною
інвестиційного доходу встановлена на рівні не менше 85%. Негарантований бонус розраховується в кінці кожного року, за умови, що Положення діяло протягом року, та
базується на середній величині відповідного математичного резерву в цьому році. Одержувач (або, щодо пункту 6.5 цього Положення та після смерті Одержувача, подружжя
Одержувача) має право отримати Негарантований бонус однією грошовою сумою. Негарантований бонус сплачується разом із сумою Ануїтетної Виплати, дата сплати якої є
наступною за датою оголошення результатів фінансової діяльності Страховика за попередній календарний рік, але не пізніше, ніж до кінця року, наступного за роком, за який
відбувається нарахування Негарантованого бонусу. Однак, якщо ставка доходу від інвестицій суми математичного резерву є меншою від величини інвестиційного доходу, тоді
Негарантований бонус розраховуватися не буде. Виплата Негарантованого бонусу здійснюється згідно з умовами цього Положення, при цьому Страховик має право
утримувати податки та збори, передбачені чинним законодавством України.
8. Початок і припинення дії Положення
8.1. Початок дії Положення – 00 год. 01 хв. за київським часом дати, зазначеної у відповідному Додатку до Договору Страхування як дата Початку дії Положення.
8.2. Додатково до Статті 18 Правил, дія цього Положення припиняється:
а) щодо пунктів 6.1 і 6.2 цього Положення – у більш ранню з двох дат:
- з дати припинення дії цього Положення, як визначено у відповідному Додатку до Договору Страхування; або
- у разі смерті Одержувача до дати припинення дії цього Положення, як визначено у відповідному Додатку до Договору Страхування, з дати здійснення одноразової виплати
особі, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача;
б) щодо пункту 6.3 цього Положення - з дати смерті Одержувача;
в) щодо підпункту 6.4 цього Положення:
- з дати смерті Одержувача, якщо вона настала після закінчення Гарантованого періоду виплат, зазначеного у відповідному Додатку до Договору Страхування; або
- з дати здійснення одноразової виплати особі, що має право на отримання Виплати після смерті Одержувача, якщо смерть Одержувача настала до закінчення Гарантованого
періоду виплат, зазначеного у відповідному Додатку до Договору Страхування;
г) щодо підпункту 6.5 цього Положення - у більш пізню з двох дат:
- з дати смерті Одержувача; або
- з дати смерті подружжя Одержувача.
9. Прикінцеві положення
9.1. Після початку дії цього Положення положення Правил добровільного страхування життя припиняють свою дію, окрім тих, що залишаються чинними, а саме:
- Загальних положень (стаття 1 Правил);
- Предмету Договору Страхування (стаття 2 Правил);
- Строку та місці дії Договору Страхування (стаття 8 Правил);
- Порядку і умов здійснення Страхових Виплат (стаття 16 Правил);
- Порядку вирішення спорів (стаття 19 Правил);
- Інших спеціальних умов (пункт 20.2 Правил);
- Термінів, що використовуються у правилах.
9.2. У разі, якщо Застрахована Особа за Договором Страхування не обрала жодного зі способів здійснення Страхових Виплат, наведених у пунктах 6.1-6.5 цього Положення,
або наданої Застрахованою Особою інформації недостатньо для застосування обраного способу здійснення Страхових Виплат, то Страхову Виплату за таким Договором
Страхування буде здійснено однією грошовою сумою.
9.3. Якщо Заяву на застосування Положення до Договору Страхування у формі, визначеній Страховиком, буде подано Застрахованою Особою за Договором Страхування
пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати закінчення дії Договору Страхування, Страховик залишає за собою право вирішити одноосібно, чи застосовувати Положення до
такого Договору Страхування, чи здійснити Страхову Виплату однією грошовою сумою.
9.4. Якщо Застрахована Особа помирає або достроково припиняє дію Договору Страхування до дати закінчення дії Договору Страхування, зазначеної у Страховому Полісі або
відповідному Додатку до Договору Страхування, але після дати випуску Додатку до Договору Страхування на посвідчення введення в дію цього Положення, Страхову
Виплату за таким Договором Страхування буде здійснено однією грошовою сумою.
9.5. Всі прямо не зазначені в тексті Положення визначення вживаються у значеннях відповідно до умов Правил добровільного страхування життя.
9.6. У випадку, якщо Додаток до Договору Страхування та Заява про спосіб здійснення Страхових Виплат конкретизує, уточнює або доповнює положення Правил, цього
Положення, пріоритетну силу мають умови Додатку до Договору Страхування та Заяви про спосіб здійснення Страхових Виплат.

