
№ з/п Страховий випадок Пакет документів, який 

необхідно подати для виплати 

страхової суми 
1. Дожиття Застрахованої особи до 

закінчення строку дії Договору 

страхування або до досягнення нею 

віку, визначеного Договором 

страхування 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Поліс/Договір страхування (оригінал) 

➢ Копія паспорта Застрахованої особи; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Застрахованої 

особи. 

➢ Нотаріальне посвідчення факту Дожиття 

Застрахованої особи в разі відсутності можливості 

подати документи особисто 

2. Смерть Застрахованої особи/ 

Страхувальника під час дії Договору. 

➢ Оригінал Повідомлення про страховий випадок 

(Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Копія паспорта Вигодонабувача; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Вигодонабувача; 

➢ Поліс/Договір страхування; 

➢ Завірена копія свідоцтва про смерть Застрахованої 

особи /Страхувальника; 

➢ Довідка про причину смерті та лікарське 

свідоцтво про смерть Застрахованої особи/ 

Страхувальника (оригінал, або нотаріально завірена 

копія, або копія, завірена установою, що видала 

документ) 

3. Смерть Застрахованої особи внаслідок 

дорожньо-транспортної пригоди. 

➢ Оригінал Повідомлення про страховий випадок  

(Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Поліс/ Договір страхування; 

➢ Копія паспорта Вигодонабувача; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Вигодонабувача; 

➢ Завірена копія свідоцтва про смерть Застрахованої 

особи; 

➢ Довідка про причину смерті (оригінал, або 

нотаріально завірена копія, або копія, завірена 

установою, що видала документ); 

➢ Довідка про дорожньо-транспортну пригоду; 

➢ Акт судово-медичної експертизи. 

4. Смерть Застрахованої особи внаслідок 

нещасного випадку. 

 

➢ Оригінал Повідомлення про страховий випадок 

 (Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток1); 

➢ Поліс/ Договір страхування; 

➢ Копія паспорта Вигодонабувача; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Вигодонабувача; 

➢ Завірена копія свідоцтва про смерть Застрахованої 

особи;  

➢ Довідка про причину смерті (оригінал, або 

нотаріально завірена копія, або копія, завірена 

установою, що видала документ); 

➢ Документи, що підтверджують факт настання 

нещасного випадку, а саме акт про нещасний випадок 

на виробництві (форма Н-1), якщо такий мав місце, 

або акт про нещасний випадок невиробничого 



характеру, довідки та інші документи компетентних 

органів (МВС, пожежної охорони, тощо), що 

підтверджують факт настання нещасного випадку з 

зазначенням осіб, винних в настанні випадку, якщо 

такі мали місце.  

5. У разі присвоєння Застрахованій особі/ 

Страхувальнику групи інвалідності. 

➢ Оригінал Повідомлення  про страховий випадок 

 (Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Копія Полісу/Договору страхування; 

➢ Копія паспорта Застрахованої особи/ 

Страхувальника; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Застрахованої 

особи/ Страхувальника; 

➢ Завірена копія довідки МСЕК про встановлення 

Застрахованій особі/ Страхувальнику групи 

інвалідності; 

➢ Документ з медичного закладу з діагнозом 

хвороби чи травми, що призвели до настання 

страхового випадку, завірений підписом 

відповідальної особи та скріплений печаткою 

лікувального закладу; 

➢ Документи, що підтверджують факт настання 

нещасного випадку, а саме акт про нещасний випадок 

на виробництві (форма Н-1), якщо такий мав місце, 

або акт про нещасний випадок невиробничого 

характеру, довідки та інші документи компетентних 

органів (МВС, пожежної охорони, тощо), що 

підтверджують факт настання нещасного випадку з 

зазначенням осіб, винних в настанні випадку, якщо 

такі мали місце (у разі, якщо встановлення групи 

інвалідності відбулося в результаті нещасного 

випадку із Застрахованою особою). 

6. Травматичне ушкодження,  або 

інший розлад здоров'я внаслідок 

нещасного випадку, що стався із 

Застрахованою особою під час дії 

Договору (ризик діє з 2 до 59 повних 

років Застрахованої особи) за Таблицею 

страхових виплат № 10 – А, Б, В, Д  

Правил.  

 Госпіталізація в наслідок нещасного 

випадку. 

➢ Оригінал Повідомлення про страховий випадок  

(Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Копія Полісу/Договору страхування; 

➢ Копія паспорту Застрахованої особи; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Застрахованої 

особи; 

➢ Оригінал медичного висновку/ довідки/ епікризу 

(обов'язково мають бути штамп  лікаря і медичної  

установи). 

➢ Оригінал листка непрацездатності або копія, 

завірена медичною  установою (якщо такий 

видавався). 

➢ Рентгенівські знімки (при події "Перелом"). 

➢ Документи, що підтверджують факт настання 

нещасного випадку, а саме акт про нещасний випадок 

на виробництві (форма Н-1), якщо такий мав місце, 

або акт про нещасний випадок невиробничого 

характеру, довідки та інші документи компетентних 

органів (МВС, пожежної охорони, тощо), що 

підтверджують факт настання нещасного випадку з 

зазначенням осіб, винних в настанні випадку, якщо 

такі мали місце. 



7. При критичному захворюванні 

Застрахованої особи. 

➢ Оригінал Повідомлення про страховий випадок  

(Додаток 2); 

➢ Заява на отримання страхової виплати 

встановленого зразка (Додаток 1); 

➢ Копія Полісу/Договору страхування; 

➢ Копія паспорту Застрахованої особи; 

➢ Копія ідентифікаційного коду Застрахованої 

особи; 

➢ Документи лікувально-профілактичного закладу, 

що підтверджують факт настання критичного 

захворювання, в тому числі клінічні, радіологічні, 

гістологічні та лабораторні висновки (оригінал, або 

копія, завірена установою, що видала документ). 

 

 

Сформований пакет документів направити за адресою: 

 01054, м. Київ, вул.Дмитрівська, буд 46, СК «Форте Лайф» 

 

 


