
Заповнену заяву необхідно відправити за адресою: ТДВ «СК «ГЛІ» 
Україна, 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, корпус Б, 4 поверх, оф. 40 

  

 
Заява на отримання страхової виплати 

 

 
1. Інформація про заявника (всі поля є обов’язковими для заповнення) 
 

ПІБ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Відношення до Застрахованої особи: ⃞ Застрахована особа       ⃞ Страхувальник       ⃞ Вигодонабувач       ⃞ Спадкоємець  

⃞ Законний представник Застрахованої особи/Вигодонабувача: …………………………………………………………. 

Дата народження    ⃞⃞ / ⃞⃞ / ⃞⃞⃞⃞ рік Ідентифікаційний код  ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 

Паспортні дані    ⃞⃞⃞⃞     ⃞⃞⃞⃞⃞⃞   ⃞⃞ / ⃞⃞ / ⃞⃞⃞⃞  ………………………………………………………………………………………………………… 
                                        Серія                              Номер                                Коли виданий                                                                                                             Ким виданий

 

Адреса для кореспонденції   ⃞⃞⃞⃞⃞⃞  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                       Індекс                                                                                           Адреса (країна, місто, вулиця, № будинку, № квартири)                   

Контактний телефон    + ⃞⃞ ⃞⃞⃞ ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ Адреса електронної пошти  .......……………………………..….@............................... 

2. Договори страхування 

Договір (договори) страхування № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ПІБ Застрахованої особи ………………………………………………………………………………..……………………………, дата народження    ⃞⃞ / ⃞⃞ / ⃞⃞⃞⃞ рік 

3. Інформація про подію, що має ознаки страхового випадку 

⃞ Дожиття Застрахованої особи до закінчення дії Договору страхування 

⃞ Смерть Застрахованої особи    ⃞⃞/⃞⃞/⃞⃞⃞⃞  ……………………………………………………….…………………………………………………………………………     
                                                                                     Дата смерті                                                                                                                        Причина смерті                                                                                                      

⃞ Інвалідність Застрахованої особи     ⃞⃞/⃞⃞/⃞⃞⃞⃞     …………………………        ………………………………………………………………………….…………… 
                                                                                          Дата встановлення                                   Група інвалідності                                                                                   Причина інвалідності                   

⃞ Смертельно-небезпечне захворювання       ⃞⃞/⃞⃞/⃞⃞⃞⃞   …………………………………………………………………………………………………………………      
                                                                                                                Дата діагнозу                                                                                                              Захворювання                   

⃞ Тілесні ушкодження    ⃞⃞/⃞⃞/⃞⃞⃞⃞   ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………      
                                                             Дата нещасного випадку                                                                                                            Діагноз                   

4. Обставини події (обов’язково до заповнення) 

Обставини та опис страхового випадку 

 

 

 

Місце страхового випадку 
 

 

Лікувальний заклад (назва та адреса)  
 

 

Правоохоронні органи (назва та адреса) 
 

 

5. Додатки 

⃞ Оригінал Договору страхування (полісу) та додатків до нього (у разі Дожиття або Смерті) 

Вимоги до завірення копій документів (крім 

нотаріальних): 
 

Копія завірена підприємством, установою, 
організацією, якими було видано документ 
або в яких зберігається оригінал документу 

– на копії робиться напис, який складається із слів 
"Згідно з оригіналом", найменування посади, 

особистого підпису особи, яка уповноважена на 
засвідчення документів, її ініціалів та прізвища, 

дати засвідчення копії. Напис про засвідчення 
копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній 

найменування відповідних підприємства, 
установи, організації (без зображення герба) або 

печаткою структурного підрозділу (служби 
діловодства, відділу кадрів, бухгалтерії тощо) 

підприємства, установи, організації. 
Копія документу, що посвідчує особу 

заявника – завіряється власноручним підписом 
заявника з вказанням її ініціалів, прізвища та дати 

засвідчення. 

⃞ Копія паспорта Заявника 

⃞ Копія РНОКПП Заявника 

⃞ Нотаріальне посвідчення, що підтверджує факт Дожиття (якщо документи подаються не особисто) 

⃞ Оригінал або нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про смерть 

⃞ Копія довідки про причину смерті та/або лікарського свідоцтва про смерть 

⃞ 
Документ, що підтверджує право на отримання страхової виплати (для спадкоємців та законних 
представників) 

⃞ 
Копія документа, що посвідчує ступінь споріднення Вигодонабувача(-ів) із Застрахованою особою/ 
Страхувальником (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо)  

⃞ Висновок МСЕК про встановлення інвалідності 

⃞ 
Оригінал чи завірена копія документу лікувально-профілактичного, клінічного або іншого лікувального 
закладу, що містить кваліфікований висновок спеціаліста в сфері медицини, який відповідає діагнозу 
Смертельно – небезпечного захворювання  

⃞ Оригінал чи завірена копія довідки із травмпункту та/або лікарняної виписки 

⃞ Рентгенограма (за наявності) 

⃞ Довідка з банківськими реквізитами Заявника 

  



6. Спосіб зарахування страхової виплати  

⃞ За банківськими реквізитами 

ПІБ отримувача: ………………………………………………………………………       

Назва банку: …………………………………………………………………………..       

IBAN: UA………………………………………………………………………………..       

⃞ Зарахувати як черговий платіж за Договором страхування №  ⃞⃞ ⃞⃞ ⃞⃞ ⃞⃞ ⃞⃞ від   ⃞⃞ / ⃞⃞ / ⃞⃞⃞⃞ р. 

7. Декларація 

Я, (ПІБ) ………………………………………………………..……………………………………………………………………, даю дозвіл будь-якому медичному працівнику та/або 

медичній установі, що мають інформацію про мою історію хвороби, фізичний чи психічний стан, діагноз, лікування та прогноз, надавати її, в разі необхідності, ТДВ «СК 
«ГЛІ» або представникам цієї компанії (тільки якщо Заявник є Застрахованою особою).  

Надаю свою згоду Страховику на обробку моїх персональних даних які були надані мною або стали відомі йому при укладені та протягом дії договору 
страхування, в тому числі інформації про стан мого здоров`я, яка включає буду-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній системі 

та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і 
передачею, в тому числі страховому посереднику, знеособленням, знищенням відомостей про мене з метою забезпечення реалізації відносин зі страхування а також 
адміністративно – правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Ця згода надається мною на строк реалізації зазначених відносин та може бути 
відкликана шляхом направлення мною письмового повідомлення Страховику за один місяць до моменту відкликання згоди. 

Я надаю дозвіл ТДВ «СК «ГЛІ» використовувати дану інформацію тільки для вирішення питань, що пов’язані зі страхуванням, для прийняття рішення про 

страхову виплату, її розміри та для здійснення страхової виплати. 
Я письмово повідомлений про включення інформації про мене до бази персональних даних ТДВ «СК «ГЛІ», про свої права визначені Законом України «Про 

захист персональних даних», мету збору моїх персональних даних та осіб яким вони передаються. 

Дата підписання заяви ⃞⃞/⃞⃞/⃞⃞⃞⃞ р. 
………………………………. / ………………………………….. 

                                        Підпис Заявника                              Ініціали та прізвище Заявника 

 


