
(Продовження. Поч. у “ВШ” №6 від 11.02.2012р.).

Орієнтуючись на позитивний досвід європейських країн, 
навіть не маючи трудового стажу, працюючи нелегально, 
можливо забезпечити собі гідну старість завдяки Програ-
мам накопичення коштів. Про це, а також про ситуацію на 
українському ринку страхування життя — розмова з фінан-
совим консультантом “Євролайф Україна” Євдокією Степа-
нівною ГАЙВОРОНСЬКОЮ – моб. Тел.: 050-6644847

Працюючи все життя державним службовцем, я жила з 
впевненістю, що матиму державну пенсію і нічого більше мені не 
потрібно. Та після 50 років почала задумуватися, що ж залишу 
після себе для сім’ї, дітей, онуків, який захист буду мати від дер-
жави? Звиклі жити за соціалізму, особливо люди мого покоління, 
думають, що держава за нас все вирішить і забезпечить гідну 
старість. Та це вже в минулому. А ті, хто працювали нелегально і 
зараз мають вік 40 років, — вони абсолютно не захищені. Дивує 
позиція молоді: сподіваються на те, що будуть вибори, нова 

влада відмінить закони, зокрема про пенсійну реформу. Але 
нині пенсійне законодавство керується законами, прийнятими 
ще 2001 року. Саме тоді зміни в Закон України «Про страхуван-
ня» наблизили наше страхове законодавство до європейських 
стандартів в галузі страхування життя. З січня 2004 року вступив 
в силу новий Закон пенсійного забезпечення, який передбачає 
заміну діючої системи пенсійного забезпечення на сучасну 
і успішно впроваджену цивілізованими країнами трирівневу 
систему. Перші два рівні - державні, третій рівень - це система 
недержавного пенсійного забезпечення, заснована на принци-
пах добровільної участі громадян, роботодавців у формуванні 
пенсійних накопичень. Тут найбільшу перевагу мають страхові 
інвестиційні компанії, які пропонують Програми накопичувально-
го страхування життя і здоров’я.

- Система третього рівня, очевидно, ще не дуже популяр-
на у нас..

- На жаль, це через низький рівень фінансової грамотності - 
люди не задумуються про своє майбутнє. Дякую Богу за те, що 
мені свого часу донесли цю інформацію, моя сім’я  стала  клі-
єнтами компанії “Граве Україна” та другого страхового партнера 
«Метлайф Аліко Україна». Купила программу, спочатку чоловіко-
ві, потім для себе, а тепер мають програми мої діти та онуки. 

- Є програми для дітей? 
- Так, у нас в родині тепер стало заведено не купувати по-

дарунків, а спільно придбати накопичувальну Програму, для того, 
щоб коли дитина піде в самостійне життя, вона мала захист. До 
повноліття отримавши суму грошей, вона зможе витратити її на 
свою освіту. Саме за таким принципом нині живуть в Європі, у 
світі. 

- З чого починати, коли вирішено придбати накопичуваль-
ну програму зі страховим захистом? Як правильно обрати 
стабільну і надійну страхову компанію?

- Перше, що потрібно зробити, - це з’ясувати законність її робо-
ти на страховому ринку. Страхова діяльність в Україні ліцензуєть-
ся. Слід з’ясувати, яка її репутація, законність роботи. У зв’язку 
з тим, що Україна дозволила західним страховим компаніям 
працювати на українському ринку, до нас прийшли три фінансові 
гіганти, такі як австрійська компанія «Grawe», яку представляє в 
Україні страхова компанія “Grawe Україна”, американська компа-
нія «Metlife Alico», яку представляє в Україні страхова компанія 
“Metlife Alico Україна” і німецька компанія «Allianz SE», яку пред-
ставляє в Україні страхова компанія« Allianz Україна». Ці компанії 
пропонують фінансові послуги у сфері накопичувального страху-

вання життя і страхування від хвороб і нещасних випадків, гаран-
туючи своїм клієнтам фінансову стабільність і надійність вкладів. 
Страхова компанія «Grawe Україна» зберігає страхові внески 
своїх клієнтів в Австрії, здійснюючи надійні безризикові фінансові 
операції, що дозволяє їй виплачувати вкладникам страхові пре-
мії як в доларах США так і в гривнях, в залежності від бажання 
клієнта, в доларах США - 5-7 відсотків річних, у гривнях - 10-12 
відсотків річних. Американська компанія «Metlife Alico Україна» 
вкладає страхові внески в українські підприємства, в нерухомість 
та інші сфери економіки з річними відсотками до 18.

- Які ж програми пропонують ці компанії?
- Це поєднання накопичення грошей зі страхуванням життя, 

програми ризикового страхування, програми медичного страху-
вання. Мінімальні щорічні внески складають в доларах США від 
300 доларів, у гривнях від 1500 грн в компанії «Grawe Україна» 
та від 2000 грн - в компанії «Metlife Alico Україна», максимум - в 
залежності від віку та страхової суми, на протязі від 5 років і від 
народження до віку 69 років. По закінченню дії програми клієнт 

отримає всю накопичену суму плюс 5-7 відсотків річних у дола-
рах США та 10-18 відсотків річних у гривнях, що нараховуються 
по складному відсотку.

Отримати цю суму можна всю відразу, а можна отримувати до-
вічно у вигляді додаткової пенсії. Крім того, з моменту внесення 
першого внеску діє страхове покриття. Якщо стався летальний 
результат від хвороби або нещасного випадку, то особи зазначені 
в страховому полісі, спадкоємці отримають суму, зазначену в 
договорі і додаткову виплату згідно програми.

У разі настання інвалідності або стійкої втрати працездатності 
застрахований отримає страхове відшкодування, яке залежить 
від ступеня втрати працездатності. Наприклад, чоловік у віці 30 
років уклав договір страхування з компанією «Grawe Україна», 
вносячи щорічно 1000 доларів США протягом 20 років. Внісши 
20000 доларів США, після закінчення терміну дії договору він 
отримає 26 743 доларів США (приклад при мінімальних річних 
відсотках). У разі смерті від хвороби, незалежно від того, скільки 
було внесено проплат, його спадкоємці отримають від 21598 до 
26743 доларів США (в залежності на якому році стався випадок). 
Якщо ж смерть наступила в результаті нещасного випадку, ці ви-
плати становлять відповідно - від 43196 до 53486 доларів США. 
В компанії «Metlife Alico Україна» захисні функції програм трохи 
інші. Чоловікові у віці 30 років, який уклав договір страхування 
строком на 20 років, і виплачував 5000 гривень щорічно, внісши 
100000 гривень за цей період, по закінченні терміну дії договору 
буде виплачено 325 000 гривень з урахуванням річних відсотків 
(10-18%), а за умови проплати індексації гривні (за бажанням 
клієнта) - близько 525000 гривень. При відході з життя через 
хворобу на будь-якому році спадкоємці нашого клієнта отрима-
ють 92456 гривень, при нещасному випадку - 184912 гривень, 
а в разі відходу з життя двох подружжя 277368 гривень плюс 
відсотки, накопичені за період дії програми. Програми компанії 
«Allianz Україна» - ризикові на випадок хвороби та нещасного ви-
падку, що дуже зручно для українців, які тимчасово виїжджають 
за кордон. 

- Яким чином відбувається виплата накопичених коштів?
- Накопичені кошти клієнт може отримати відразу усією сумою 

після закінчення дії програми, або призначити з накопичених 
коштів собі довічну пенсію. В нашому прикладі при накопиченні 
26 743 доларів США, довічна пенсія з 50 років складе близько 
130 доларів США в місяць. Проплачуючи в рік 1000 $, чоловік до-
вічно отримуватиме з 50 років 130 $ х 12 міс. = 1560 $ в рік + 2% 
додаткової щорічного прибутку. Існують програми для колективів 

підприємств будь-якої форми власності.
Важливу роль при ухваленні рішення укласти договір страху-

вання життя відіграє також податкова політика держави - пільга 
як при колективному, так і при індивідуальному страхуванні 
життя. Існує така податкова пільга як Податковий кредит, що 
вступив в силу з 1 січня 2004 року, тобто держава повертає 15% 
від щорічного річного внеску клієнта готівкою. 

Крім того, зазначені платежі не відносяться до складу фонду 
заробітної плати, у зв’язку з чим вони не обкладаються і прибут-
ковим податком. 

- “Євролайф Україна” - не страхова компанія, а посеред-
ник?

- Так. Компанії «Grawe Україна», «Metlife Alico Україна» 
і «Allianz Україна», пропонують свої програми через свого 
страхового брокера - інформаційного посередника «Євролайф 
Україна» , який є зв’язною ланкою між страховою компанією 
і клієнтом. Будь-який громадянин, і не тільки України, може 
звернутися до нашого консультанта, який підбере оптимальну 
програму страхування з урахуванням вашого віку, ваших вимог і 

фінансової можливості. Компанія «Євролайф Україна» є дочірнім 
підприємством Швейцарського концерну OC OCCIDENT Holding 
AG, який представляє фінансові послуги в усіх країнах Східної 
Європи та Азії, а з 1999 року і на території Україні. Компанія «Єв-
ролайф Україна» є лідером з надання фінансових послуг в Укра-
їні ось уже протягом 12 років серед 300 000 підприємств. Кожен 
українець, який звик бути завжди попереду може стати нашим 
консультантом, пройшовши дводенне навчання в багатьох містах 
України, де ось уже протягом 12 років кожен місяць проходять 
дводенні навчальні семінари компанії «Євролайф Україна». В 12 
містах України, відкриті регіональні офіси компанії.

Всі страхові зобов’язання наших партнерів перестраховані їх 
материнськими компаніями, і найбільшими світовими перестра-
хувальними товариствами в Швейцарії та Німеччині. Тому навіть 
у разі їх повної ліквідації в Україні, у світі, страхові зобов’язання 
будуть виконані. Програми страхування загальнодоступні для 
широких верств населення, вони адаптовані для українців. Міні-
малФьний річний страховий платіж за програмами страхування 
це 4.5-5.5 гривень на день (1500 гривень на рік) клієнт щороку 
перераховує цю суму через банк «Райффайзен банк Аваль».

Після оплати першого річного внеску через 20-30 днів на вашу 
адресу приходить страховий поліс, хоча страховий захист настає 
з моменту проплати. Клієнт після двох років проплати в компанії 
«Grawe України» і трьох років проплати в компанії «Metlife Alico 
України» може припинити договір, відновити його, редукувати, 
тобто зменшити або збільшити свої внески, взяти кредит в ком-
панії для проплати свого договору. Зразок договору, умови - все 
узгоджено з Міністерством фінансів, з Департаментом з нагляду 
за страховою діяльністю в Україні.

- Що відбувається після закінчення довгострокової про-
грами? Яким чином клієнт може отримати свої гроші?

- Страхова компанія пропонує два варіанти: або забрати 
всі гроші відразу, тобто перевести всю суму на ваш особовий 
рахунок, в будь-яку країну світу. Або вам запропонують другий 
варіант - пенсійну програму. Це означає, що капітал, який зна-
ходиться на вашому рахунку, буде виплачуватися вам у вигляді 
пенсії з відповідними відсотками щомісяця, щокварталу, щорічно 
- це на ваш розсуд. Ця пенсія виплачується довічно, але якщо 
клієнт йде з життя, то його спадкоємці отримують недовиплачену 
суму його пенсії.

(Закінчення – незабаром).

Розмовляла Інна БАТЕНЧУК.

3 березня 2012 року8 стор. Âiëüíèì

страхування

МДПІ  ІнфорМує

ДекларуєМо ДохоДи у 2012 роцІ! 
ПроПонуєМо вашІй увазІ Інтерв’ю з ГринюкоМ роМаноМ МиколайовичеМ, начальникоМ кІверцІвської  МДПІ  

Державної ПоДаткової  служби. 

– Романе Миколайовичу, який термін по-
дання платниками податкової декларації про 
майновий стан і доходи?       

Відповідно до пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 По-
даткового кодексу термін  подання податкової 
декларації  про майновий стан і доходи, що 
подається за базовий звітний (податковий) 
період, який дорівнює календарному року, 
для платників податку на доходи фізичних 
осіб встановлено до 1 травня 2012 року.

 Податкову декларацію про майновий  стан  і 
доходи можна подати щоденно з 9.00 до 20.00 год,  
субота-неділя з 9.00 до 16.00 год за адресою: м. 
Ківерці, вул. В.Інтернаціоналістів,1, каб. № 5,6

Хочу звернути увагу громадян, що в 2012 

році, змінено форму податкової декларації. Так 
наказом № 1395 затверджено нову форму по-
даткової декларації про майновий стан і доходи 
та додатки до неї відповідно до п.179.9 ст.179 
Податкового кодексу.      

 – Які відмінності цьогорічної кампанії 
декларування доходів?

        Суттєвою відмінністю цьогорічної кампа-
нії  декларування доходів є обов’язок  фізич-
них осіб, які протягом звітного року  отриму-
вали  дохід у вигляді заробітної плати та суми 
винагород за цивільно-правовими  договорами 
від декількох податкових  агентів і при цьому за-
гальна сума такого доходу за будь-який кален-
дарний місяць перевищувала  десятикратний 
розмір мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом  станом на 1 січня звітного  подат-
кового року  (у 2011 році - 9410 грн.) подавати   
декларацію про майновий стан  і доходи  за 
своїм місцем реєстрації (пп. «є» п.176.1 ст.176 
Податкового кодексу). Податковими  агентами 
щодо податку на доходи фізичних осіб виступа-
ють юридичні та фізичні  особи – суб’єкти гос-
подарської діяльності та особи, які займаються 
незалежною професійною діяльністю.  

Платник податку, що отримує доходи від осо-
би, яка не є  податковим агентом, та іноземні 
доходи, зобов’язаний  включити суму таких 
доходів до загального річного оподатковуваного 
доходу  та подати декларацію за наслідками 
звітного податкового року, а також сплатити по-
даток з таких доходів.

  Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 
серпня 2012 року сплатити суму податкового 
зобов’язання, зазначену в поданій нею декла-
рації про майновий  стан і доходи.  

– Хто з платників податків звільняється  
від обов’язкого подання  податкової декла-
рації?

Платники податку  звільняються  від 
обов’язку подання податкової декларації не-

залежно від видів та сум отриманих доходів у 
випадках:

-  якщо  вони є неповнолітніми або неді-
єздатними особами і при цьому перебувають 
на повному утриманні інших осіб (у тому числі 
батьків) та/або держави станом на кінець звіт-
ного податкового року;

- перебувають під арештом або є затримани-

ми чи засудженими до позбавлення волі;
- перебувають  у полоні або ув’язненні на те-

риторії інших держав станом на кінець гранич-
ного строку подання  декларації;

- перебувають у розшуку станом  на кінець 
звітного  податкового року;

- перебувають на строковій військовій службі 
станом на кінець звітного податкового року.

  
 – Яку відповідальність передбачено за 

неподання декларації про майновий стан і 
доходи фізичних осіб?

     
  Відповідно  до ст.1641 КпАП неподання або  

несвоєчасне  подання  громадянами деклара-
цій про  доходи чи включення до декларацій 
пере-кручених даних, неведення або  нена-
лежне ведення обліку доходів і витрат, для  яких 
законами України встановлено обов’язкову 
форму обліку, тягне за собою попередження 

або накладення штрафу  у розмірі від трьох до 
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (51-136 грн).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом року  піддано 
адміністративному стягненню за те саме пору-
шення, тягнуть за собою попередження або на-
кладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(85-136 грн).

Ця відповідальність не розповсюджується на 
випадки добровільного подання декларації ( в 
т.ч. при реалізації права на  податковий кредит).

– Які документи необхідно подати плат-
нику органу ДПС при поданні декларації 
для реалізації права на податкову знижку за 
навчання? 

     
  До податкової знижки включаються фак-

тично здійснені протягом звітного податкового 
року платником податку витрати, підтверджені 
відповідними платіжними та розрахунковими 
документами, зокрема, квитанціями, фіскаль-
ними або товарними чеками, прибутковими 
касовими ордерами, копіями договорів. У за-
значених документах обов’язково повинно бути 
відображено вартість таких послуг за навчання 
і строк їх надання, тобто, крім договорів з на-
вчальним закладом та платіжних і розрахунко-
вих документів, необхідно пред'явити довідку 
з навчального закладу щодо кількості місяців 
навчання (тривалість семестрів) у звітному 
податковому періоді (році). Крім того, необхідно 
надати довідку про отриману заробітну плату та 
утриманий податок на доходи фізичних осіб. 

Якщо платник податку не скористався 
правом на отримання податкового кредиту  
за наслідками звітного податкового року, 
то таке право на наступні податкові роки не 
переноситься. 

Анастасія ЗАБОЛОТНА. Фото автора.

Шановні платники податків району. Декла-
рування доходів  пов’язано із виконанням 
платниками податків  вимог  Податкового 
кодексу, згідно з яким окремі категорії грома-
дян відповідно до законодавства зобов’язані 
подати та/або мають право подати річну 
податкову декларацію для  отримання по-
даткової знижки, та спрямовано на  налаго-
дження партнерських відносин з платниками 
податків, створення сприятливих умов для 
виконання громадянського обов’язку перед  
державою та суспільством.

на вершинІ разоМ


