ОПИС УМОВ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КЛУБ УСПІШНИХ ДІТЕЙ»
1. Терміни та поняття:
Програма лояльності «Клуб успішних дітей» (далі – Програма) - це комплекс послуг від
Партнерів АТ «СК «ТАС» (приватне), на спеціальних умовах, який допоможе батькам
Застрахованих осіб організувати всебічний розвиток дитини, організувати її дозвілля,
забезпечити можливість отримання комплексної інформаційної підтримки та супутніх
послуг під час підбору, вибору та вступу до вищого навчального закладу.
Організатор – АТ «СК «ТАС» (приватне).
Партнер – компанія, з якою Організатор уклав Договір/Меморандум про співробітництво
щодо надання послуг Клієнтам Організатора на спеціальних умовах.
Картка учасника програми (далі – Картка) – пластикова картка, встановленого дизайну.
Учасник програми – Застрахована особа за Договором страхування життя за
накопичувальною програмою, чиє ім’я та прізвище вказано на Картці.
2. Умови участі в Програмі:
2.1. Для нових Клієнтів:
Оформлення Договору страхування за програмами накопичувального страхування життя із
внесками, вказаними у п. 2.3 та відміткою у Заяві на страхуванні/Договорі/Анкеті щодо
наявності дітей та заповненням інформації (вік, стать, ім’я, відношення до
Страхувальника/ЗО).
Оформлення Договору страхування за програмою «Доктор ТАС» - укладення дитячого
пакету або відмітки про наявність дітей.
Оформлення Договору страхування за програмою «Формула здоров’я» - укладення
дитячого пакету або відмітки про наявність дітей.
2.2. Для існуючих Клієнтів:
Наявність Договору страхування життя за програмами «ТАС-Довіра», «ТАС-Кідс», «ТАСЮніор», «ТАС-Юніор» (індексація) з внесками вказаними в п.2.3. Договір повинен бути в
статусі «Діючий» (не редукований).
2.3. Вимоги, щодо розміру загального внеску, для участі в Програмі:
від 10 000 грн. (еквівалент в валюті) – при періодичності сплати внесків «одноразово»;
від 5 000 грн. (еквівалент в валюті) – при періодичності сплати внесків «щорічно»;
від 3 000 грн. (еквівалент в валюті) – при періодичності сплати внесків «щоквартально»,
«раз в півроку».
Уточнення:
Загальний внесок = внесок за основною програмою + внесок за додатковою програмою.
Програма «Формула здоров’я» - щорічний внесок не менше 3 000 гривень (у випадку, коли
Застрахованою особою є дитина), 5 000 гривень – Застрахована особа - дорослий.
2.4. Програмою можуть скористатися інші Клієнти за окремим погодженням із
Правлінням Компанії. При цьому формується запит на Начальника Управління маркетингу
та методології, оформлюється службовою запискою та підписується у Голови
Правління/Заступників Голови Правління АТ «СК «ТАС» (приватне).
3. Набір Учасника програми
3.1. При укладенні Договору страхування життя за програмою «ТАС-Юніор»:
 Папка;





Картка учасника програми;
Буклет з пропозиціями від Партнерів (може надсилатися і в електронному вигляді);
Інша поліграфія (інформація рекламного характеру, надана партнерами Клубу) – за
наявності.

За умови оформлення іншого накопичувального або ризикового Договору (в т.ч.
«Доктор ТАС», «Формула здоров’я», Страхувальнику надсилається лист із пропозицією
вступу його дітей до Клубу Успішних дітей.
3.2. Існуючим Клієнтам, які відповідають умовам п.2.2., набір Учасника програми не
видається. Скористатися спеціальними пропозиціями від Партнерів, Клієнт може
пред’явивши картку Клієнта, яка видана разом із Полісом.
4. Правила ідентифікації Учасника програми
Для отримання послуг, передбачених програмою лояльності, Учасник повинен
ідентифікувати себе, шляхом пред’явлення Картки. Це може бути картка учасника Клубу або
картка Клієнта, яка видана разом із Полісом.
5. Правила користування Карткою Учасника програми
5.1. Новим Клієнтам, які відповідають умовам викладеним в п.2 разом із Договором
страхування життя буде переданий набір Учасника програми, який містить Картку.
5.2. Для отримання послуг від Партнерів на спеціальних умовах необхідно пред’явити
Картку при зверненні до Партнерів.
5.3. Перевагами Програми може скористатися лише Застрахована особа, чиє ім’я та
прізвище вказано на Картці.
5.4. Картка використовується лише в рамках отримання послуг Програми, не може бути
використана як кредитна або платіжна картки.
5.5. Загублені, викрадені або пошкоджені Картки можуть бути замінені. Для цього
необхідно звернутися до СК «ТАС» на номер гарячої лінії: 0 800 500 117
6. Перелік послуг від Партнерів для Учасників програми:
6.1. Всебічний розвиток дитини та організація дозвілля:
 мовні курси;
 курси фінансової грамотності;
 особистий розвиток дитини (тренінги, семінари, майстер-класи, тематичні
табори, екскурсії) тощо.
6.2. Комплексна інформаційна підтримка та супутні послуги під час підбору, вибору та
вступу до вищих навчальних закладів:
 профорієнтаційні заходи;
 консультації з питань навчання за кордоном;
 підбір навчального закладу, програми навчання;
 формування пакету документів для зарахування на навчання, його переклад;
 підбір проживання в країні проходження навчання, придбання авіаквитків;
 візова підтримка студента та батьків;
 тощо.

6.3. Перелік послуг від Партнерів може змінюватися та/або доповнюватися, про що
Учасникам програми буде повідомлено шляхом розміщення на офіційному сайті АТ «СК
«ТАС» (приватне).
6.4. Повний перелік Партнерів, послуг та спеціальних умов обслуговування для Клієнтів АТ
«СК «ТАС» (приватне) розміщується на офіційному сайті АТ «СК «ТАС» (приватне).

