Перелік документів по страховому випадку
«Смерть Застрахованої особи з будь-якої причини, яка настала у період дії
договору»
1.«Заява про виплату» за встановленою Страховиком формою з обов’язковим
зазначенням способу отримання страхової виплати;
2.Договір страхування: «Страхове свідоцтво», «Сертифікат» або «Витяг з реєстру
Застрахованих осіб, завірений підписами керівника чи уповноваженої ним особи та
печаткою Страхувальника» (оригінали);
3.Копія Заяви на страхування;
4.Документи, що посвідчують особу одержувача виплати (копія паспорту);
5.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - одержувача
виплати (або копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та копію
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України – ЄДРПОУ,
завірені печаткою та підписом уповноваженої особи Вигодонабувача-юридичної особи як
такі, що відповідають оригіналу);
6.Документи, які засвідчують ступінь споріднення одержувача виплати із Застрахованою
особою: «Свідоцтво про шлюб» (нотаріально завірена копія); «Свідоцтво про
народження»( копія);
7.У випадку, якщо Вигодонабувачем за Договором страхування призначена неповнолітня
(малолітня) особа, а виплату отримує законний представник цієї особи (батько/матір
(усиновлювач), опікун (піклувальник)), додатково надається:
A. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників податків, чи довідки про присвоєння ідентифікаційного
номеру дитини;
B. Копія свідоцтва про народження чи паспорту дитини;
8.Довідка з банку з реквізитами для отримання страхової виплати;
9.Копія «Лікарського свідоцтва про смерть» або «довідки про причину смерті»;
10.Нотаріально засвідчена копія «Свідоцтва про смерть» Застрахованої особи
встановленого зразка;
11.Довідки та інші документи компетентних органів (МВС, пожежної охорони, органів
влади, аварійних служб, лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я та ін.),
які підтверджують факт, дозволяють встановити причини і обставини настання
нещасного випадку із зазначенням осіб, винних настанні випадку, якщо такі були, тощо;
12.Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), якщо такий стався на
виробництві (копія);
13.Рішення (вирок) суду, що набуло законної сили, постанову про припинення
провадження у справі або закриття справи (у випадку, якщо за фактом смерті
Застрахованої особи було порушено кримінальну справу)
Страховик має право вимагати інші документи, які дозволяють встановити факт,
причини і обставини настання страхового випадку, розмір страхової виплати тощо.
Всі документи, що перераховані вище, надає окремо кожен Вигодонабувач

