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Збереження Вашого добробуту та
надійний захист для Вас та Ваших рідних

Страхування на Вашому захисті

Життя і здоров’я ми не можемо купити за гроші, бо вони є безцінними. Проте щодня нам загрожує небезпека - під час пересування
транспортом, виконання небезпечної роботи на виробництві, користування побутовими приладами. Таких небезпечних
ситуацій є безліч, і вони чатують на нас на кожному кроці. Як же вберегти себе і своїх рідних? Цю проблему допоможе вирішити
страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА», яка пропонує Вам добровільне страхування від нещасних випадків. Цей вид страхування
поширюється на захист однієї людини, сім’ї, дитини, колективу, спортсмена, водія, пасажира, а предметом страхування є життя і
здоров’я застрахованої особи.

Мета здійснення страхування
Страховий захист надається з метою фінансової підтримки Застрахованої особи у випадку смерті, отримання певної групи
інвалідності, тимчасової непрацездатності або травматичного ушкодження.

Хто може укласти договір страхування?
Договір страхування можуть укласти юридичні та дієздатні фізичні особи.

Від яких ризиків можна застрахуватись?
смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії договору страхування;
первинної стійкої втрати загальної працездатності (за умови присвоєння I, II чи III групи інвалідності)
Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії договору страхування;
тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії
договору страхування. Відповідальність за цим ризиком може розпочинатись з 1-ого, 3-ого, 5-ого чи 7-ого дня.
травматичного ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії договору
страхування.
Під нещасним випадком вважають раптову, випадкову, непередбачувану, короткочасну, не залежну від волі Застрахованої особи
та/або Страхувальника (Вигодонабувача, Спадкоємця, інших пов’язаних з ними осіб) подію, що відбулась в період дії Договору та
призвела до смерті або розладу здоров’я Застрахованої особи, а саме:
травми, утому числі, отриманої внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою;
гострого отруєння рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), ліками, недоброякісними
харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції (сальмонельозу, дизентерії тощо);
опіків, обмороження;
утоплення;
асфіксії;
ураження електричним струмом, блискавкою;
укусу тварин або отруйних комах, змій, сказ внаслідок укусу тварин, правець, захворювання кліщовим енцефалітом.

Від чого залежить страховий тариф?
обраної програми страхування;
кількості Застрахованих осіб;
території страхування;
часу страхового покриття;
роду занять Застрахованої особи;
віку Застрахованої особи;
виду спорту, яким займається Застрахована особа.

Для задоволення потреб кожного клієнта нами розроблено
три програми страхування від нещасних випадків:
програма довгострокового страхування для фізичних осіб та працівників юридичних осіб;
програма спортивного страхування для фізичних осіб під час їх участі у спортивних змаганнях;
програма туристичного страхування для фізичних осіб під час активного відпочинку.
Територія дії
програм

Україна;
інші країни світу

Строк дії програм
Від трьох днів до дванадцяти місяців:
Упродовж 24 годин на добу (за виключенням занять спортом)
Упродовж 24 годин на добу, в тому числі під час занять спортом, тренувань,
учбово-тренувальнихзборів,змагань(пристрахуванні осіб,якізаймаються
як професійним, так і непрофесійним спортом, активним відпочинком)
При виконанні службових обов’язків, під час учбових занять, під час
знаходження в дошкільному дитячому закладі, в т.ч. при слідуванні на
роботу та з роботи (місця навчання, дошкільного дитячого закладу), але
не більше ніж 1,5 години
До початку/закінчення роботи (навчання, дошкільного дитячого закладу)
Тільки під час занять спортом, тренувань, учбово-тренувальних зборів,
змагань (при страхуванні осіб, які займаються як професійним, так і
непрофесійним спортом)

Страхова сума за
програмами

Обирається
Страхувальником
самостійно, однак не
може бути меншою
2000,00 грн. на одну
Застраховану особу.

Особливості нашої пропозиції:
Програмами довгострокового, спортивного, туристичного страхування охоплюються всі можливі варіанти Вашої
професійної діяльності.
Програмами страхування передбачено покриття всіх основних можливих ризиків щодо Застрахованої особи:
смерть, встановлення первинної інвалідності І, II, III групи, тимчасова втрата працездатності, травматичне
ушкодження.
Відповідальність Страховика розповсюджується на випадки смерті або первинної стійкої втрати працездатності
Застрахованої особи, що настали протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня настання відповідно повідомленого
нещасного випадку.
За Програмою добровільного страхування від нещасних випадків на страхування можуть бути прийняті будь-які дієздатні
фізичні особи віком до 80 років.
Ви самостійно обираєте Програму страхування, а також страхову суму, строк дії договору, день, з якого починається
відповідальність Страховика за ризиком «тимчасова втрата працездатності», а також територію дії Договору за
Програмами довгострокового і спортивного страхування.
Програмами страхування не передбачено наявність франшизи.
За Програмою добровільного страхування від нещасних випадків можливі наступні варіанти оплати страхового платежу:
Одноразово.
Розстрочка двома внесками (якщо страховий платіж більше або дорівнює 500 грн.).
Розстрочка чотирма внесками (якщо страховий платіж більше або дорівнює 1 000 грн.).

Документи, необхідні для укладення Договору страхування:
паспорт громадянина України;
ідентифікаційний код.

Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» - член одного з найбільш авторитетних європейських концернів. Ставши його
частиною, ми з гордістю впровадили австрійські страхові традиції в Україні, дотримуючись принципів ведення бізнесу
нашого засновника, з кожним роком закріплювали свої позиції на вітчизняному ринку страхування. Перевірені століттями
ґрунтовність та консерватизм до фінансових ризиків забезпечили нам успішний розвиток та стабільність.
Компанія має у своєму розпорядженні 10 ліцензій на здійснення добровільних та 7 ліцензій на здійснення обов’язкових
видів страхування, пропонуючи своїм клієнтам широкий спектр програм індивідуального та корпоративного страхування,
надійний захист та високий рівень обслуговування.
Добровільне страхування наземного транспорту за
програмою «ГРАВЕ КАСКО»

Добровільне страхування домашнього майна за
програмою «Мій дім - моя фортеця»

Обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності перед третіми особами

Добровільне страхування комерційного майна за
програмою «Мій бізнес»

Добровільне страхування цивільно-правової
відповідальності перед третіми особами

Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, пошкодження або псування

Обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності виїжджаючих за кордон «Зелена
картка»

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності
громадян України, що мають у власності зброю

Міжнародне страхування подорожуючих за кордон

Добровільне страхування загальної цивільної відповідальності за шкоду заподіяну майну третіх осіб

Добровільне медичне страхування

Добровільне страхування від нещасних випадків

Обов’язкове особисте страхування працівників
відомчої та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд)

Обов’язкове та добровільне страхування від нещасних
випадків на транспорті

вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 247-68-03
Факс: +380 44 247-68-04
e-mail: office@grawe.ua
www.grawe.ua

Ваш страховий консультант:
__________________________________________

Будьте разом із нами
в Facebook, Twitter та Instagram

__________________________________________
__________________________________________

Ліцензії НАЦКОМФІНПОСЛУГ УКРАЇНИ на здійснення страхової діяльності: серія АЕ № 522741 від 10.03.2015 р., серія АЕ № 641835, 641836, 641837, 641838, 641839, 641840, 641841, 641842, 641843, 641844, 641845, 641846, 641847, 641848, 641849, 641850 від 22.04.2015 р.

Страхування на Вашому захисті

