
        

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 

від ____________________________________________ 

Реєстр. № ______________        проживаючого за адресою:  _______________________ 

від «___» __________ 202__ р.    _______________________________________________ 

паспорт серія ________ №_________________________ 

виданий_________________________________________

______________________________________________ 

ІПН____________________________________________ 

                                                                                          Контактний телефон______________________________ 

 

ЗАЯВА ПРО НАСТАННЯ ПОДІЇ  
 

Страхувальник  

(назва організації або П.І.Б.) 
 

Застрахована особа (П.І.Б.)  

Номер та дата договору 

страхування 
№ ____________________ від _______________ р. 

Строк дії Договору страхування  з ________________________  р. по _______________________ р.  

Дата настання випадку  

  
«____»______________________ 202__ р. 

Місце випадку   

Обставини настання випадку 

□ гостре захворювання                                  □ оздоровчі заходи 

□ загострення хронічного захворювання      

□ ускладнення захворювання                       □ профілактичні заходи          

□ розлад здоров'я внаслідок нещасного випадку 

Дата звернення за медичною 

допомогою 
«____»______________________ 202__ р. 

Назва медичного закладу, який 

надавав медичну допомогу 

 

 

 

Надана медична допомога 

(необхідне помітити знаком ) 

□ швидка медична допомога           □ амбулаторна допомога                   

□ стаціонарна допомога                  □ стоматологічна допомога               

 

Встановлений діагноз 

 

 

 
 

Повідомлення Страховика  про 

настання випадку до написання 

цієї заяви (необхідне помітити 

знаком ) 

□ ТАК              □ НІ           

Дата повідомлення Страховика 

про настання випадку 

 

«____»______________________ 202__ р.   

 

Я надаю фінансові документи, що 

підтверджують мої витрати на 

лікування в сумі: 

______________________ грн. ____________ коп. 

Страхове відшкодування 

перерахувати за наступними 

реквізитами:  

IBAN  

Назва банку  

код ЄДРПОУ банку / 

ІПН отримувача 
 

особовий рахунок (якщо 

передбачено у 

реквізитах) 
 

для зарахування (ПІБ 

отримувача): 
 

 

 

 



Документи, що надаються (необхідне помітити знаком ): 

□ Оригінал / копія Договору страхування чи медичної страхової картки; 

□ Копія паспорту; 

□ Копія ідентифікаційного податкового номеру (ІПН) 

□ Виписка із історії хвороби; 

□ Виписка з амбулаторної картки; 

□ Рецепти на медикаменти;  

□ Копія листів лікарських призначень; 

□ Оригінал квитанцій про сплату за надану медичну допомогу; 

□ Оригінали фіскальних та/або товарних чеків про сплату за медикаменти;  

□ Копія листка непрацездатності; 

□ Оригінал довідки про тимчасову непрацездатність; 

□ Інші документи ____________________________________________________________________  
 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду 

Страховику на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 

використання та поширення розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних 

даних з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України та Положенням про захист 

персональних даних. 

Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в 

обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством. 

Підписанням даної заяви посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене 

до бази персональних даних ЗАЯВНИКИ з метою та в обсязі, передбаченим чинним законодавством України 

та Положенням про захист персональних даних та підтверджую, що з правами, наданими ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних», та Положенням про захист персональних даних

 ознайомлений, і про місцезнаходження бази персональних даних повідомлений.  

Я проінформований (-а), що надавши недостовірні відомості в заяві, мені буде відмовлено у виплаті 

страхового відшкодування.  

 

 

“_____”____________ 202__ року                        ________________ ( __________________ ) 

                                                                                        (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява та документи, що додаються, отримані 

 

“_____”____________ 202__ року                       ________________ ( __________________ )  

                                                                                        (підпис) 

 


