
ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 “АНТИ COVID”



Лауреат XV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ РОКУ – 2020» «СТРАХОВИЙ 
ПРОДУКТ РОКУ» Перший продукт «Стоп  Коронавірус» на 

ринку страхування  життя в Україні з 
найпривабливішими умовами



Населення  41 362 000  чол. 

Заражені 2 497 643 6%

Летальні  випадки 57 840 2,3% 

Одужало 2  277 762 91,2 %

Хворі 162 041 6,5%

Зроблено тестів 13 111 389

Вакциновані 1 доза 7 360 200 17,79%

Повністю вакциновані 5 942 170 14,37% 

Всього вакциновано* 13 302 370

Статистика по захворюванню на COVID-19  в 
Україні 

 станом на 07.10.2021 р. 

*Всього вакцинацій - загальна кількість введених доз (кількість разових  доз може не дорівнювати загальній 
кількості 
Вакцинованих людей - в залежності від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз)



 

Особливості програми «АНТИ COVID»! 

✔ Клієнтами за програмою «Анти Covid» можуть бути особи, що не 

хворіли на СOVID-19 або вже перехворіли;

✔ Клієнти, які вакцинувалися або не пройшли жодної вакцинації; 

✔ Програма покриває всі відомі та нові штами;

✔ Програма передбачає неодноразові виплати по захворюванню на 

СOVID-19 .



УМОВИ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ «Анти Covid»!
 

Вік застрахованого - 1-70 років;

Термін дії договору** - 3 місяці* 6 місяців*;

Страховий платіж – 750, 1 500 гривень;

Франшиза - 14 днів;

Територія дії договору страхування – Україна.

* Договір автоматично лонгується при надходженні страхового платежу.
**Договір починає свою дію з наступного дня після сплати страхового платежу.



Умови страхових виплат! 

Смерть Застрахованої особи в наслідок 
хвороби COVID-19 або вакцинації 30 000 грн. 

Інвалідність 1 групи в наслідок хвороби 
COVID-19  або вакцинації 30 000 грн. 

Підтвердження COVID-19 методом ПЛР-тесту* 2 000 грн.

Стаціонарне лікування в наслідок хвороби 
COVID-19  або вакцинації**

300 грн./день

*Страхова виплата за позитивний ПЛР тест – 2000 грн., але не частіше 1 разу на 3 
місяці
**Страхова виплата  за кожен день перебування на стаціонарному лікуванні – 
300грн/день, але не більше страхової суми по даному ризику.



На страхування НЕ 
приймаються! 

• Клієнти у яких діагностували такі захворювань як: 

✔ діабет;
✔ онкологічні захворювання;
✔ Інфаркт;

✔ інсульт;
✔ гостра ниркова 

недостатність.

• Клієнти, які знаходяться під наглядом лікаря та мають 
симптоми хвороби COVID-19;

• Клієнти, яким встановлено групу інвалідності;
• Медичні працівники та працівники карет швидкої допомоги.



ЩОБ ОФОРМИТИ ПРОГРАМУ «Анти Covid» НЕОБХІДНО:

✔ Заповнити Опитувальник (це не заява на страхування, надається 

окремо);

✔ Присвоїти реєстраційний номер договору страхування;

✔ Заповнити примірник договору страхування за програмою «Анти 

Covid»;

✔ Відправити до СК підписаний Страхувальником примірник 

договору та опитувальник.



АДРЕСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСА
 ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»

 
03186, м. КИЇВ, вул. А. АНТОНОВА, 5

+38 (044) 492 8 492

WWW.ASKA-LIFE.COM.UA


