
Додаток 1 до Заяви про виплату 

 

ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 

 
 
 
 

Заява 
 
Я, батько, матір, усиновлювач, опікун, піклувальник, _______________________________________  

(потрібне підкреслити) 

_______________________________________________________________________________________(ПІБ), 

проживаю за адресою: _______________________________________________________________________, 
 
паспорт  серії ____  номер _____________,  виданий ______________________________________________ 
 
________________, ___.___._____ року, дата народження ___.___._____ року, ІПН № _________________, 
 
 
даю згоду на перерахування страхової виплати у випадку визнання ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування 

життя» події страховою, що сталася з Застрахованою особою 
 
_______________________________________________________________________________________(ПІБ), 
 
на банківські реквізити, які зазначені у «Заяві про виплату».  
 
Копії документів, що посвідчують мою особу, додаються. 
 
 

 
У разі відсутності можливості надання згоди на перерахування страхової виплати у разі визнання події 

страховою, на банківські реквізити, які зазначені у Заяві про виплату, другим з батьків (усиновлювачів,  
опікунів, піклувальників), я ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________(ПІБ),  
додатково надаю документи, що підтверджують правомірність отримання страхової виплати виключно 
мною, в тому числі довідку про те, що я не позбавлений(а) батьківських прав/не припинена опіка 

(піклування). 

 
 

 
Підписанням цієї Заяви даю згоду на обробку моїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист 
персональних даних» Страховиком з метою провадження ним своєї страхової діяльності. Дана обробка може також 
здійснюватись будь-якими третіми особами (в тому числі іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними 

даними), яким Страховик надав таке право згідно з законодавством України. Надаю Страховику право надсилати будь-
які відомості інформативного характеру на мою адресу, зазначену у цій Заяві, в тому числі у вигляді повідомлень на 
адресу електронної пошти, за допомогою телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку (в тому числі шляхом 
надсилання текстових повідомлень). Підписанням цієї Заяви підтверджую, що Страховик повідомив мене про мої 
права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також про те, що з моменту отримання 
Страховиком цієї Заяви персональні дані, зазначені у ній, будуть включені до бази персональних даних Страховика. Я 
розумію, що будь-які виплати за Договором страхування здійснюються з урахуванням податків та/або зборів, 
передбачених законодавством України. 
 
 
 
 
_______________________________    ____________________ 

прізвище, ініціали       підпис 

 
 
«___» _______________ 20___ р. 
 

 


