1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ ВИГОДОНАБУВАЧЕМ:
1.1. Заява на виплату встановленого Страховою Компанією «ТАС» зразка безпосередньо від Вигодонабувача або від
уповноваженої ним особи за довіреністю;
1.2. Документ, що посвідчує особу:
 копії 1-ої та 2-ої сторінок паспорта громадянина України, у разі, якщо фізичній особі виповнилось 25 чи 45 років,
копія відповідних сторінок з фотографією та зазначенням Уповноваженого органу, який здійснив запис після
вклеювання фотокартки (3-я та 4-а або 5-а та 6-а відповідно), копія сторінки з адресою реєстрації, актуальною на дату
заповнення заяви на страхування;
АБО
 копії сторінок паспорта громадянина держави та оригінал перекладу сторінок паспорта на українську мову,
засвідченого нотаріально у встановленому законодавством порядку. Якщо документ містить записи, здійснені
російською мовою, нотаріальний переклад такого документа не потрібен;
АБО
 копії сторінок посвідки про постійне проживання в Україні;
 у випадку, якщо ПІБ змінювалося – копія документа, що посвідчує зміну ПІБ (свідоцтво про шлюб, розлучення,
зміну імені тощо) та його переклад.
1.3. Копія картки платника податків про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, за наявності.
У випадку, якщо фізична особа відмовилась за релігійними або іншими переконаннями від прийняття ІПН, необхідно надати
копію сторінки паспорта даної фізичної особи з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі без ІПН.
1.4. Реквізити Банку. Якщо рахунок відкритий у банку-партнері АТ «ТАСКОМБАНК», додатково потрібна копія Договору з
банком та опитувальник з фінансового моніторингу, і в такому випадку Довідка Банку про наявність рахунку не потрібна.
1.5. Договір страхування життя (Поліс) + усі Додатки до нього.
1.6. Довідка Банку про наявність рахунку (якщо виплата становить більше 115 000 грн.)

2. ДОДАТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ ВИГОДОНАБУВАЧЕМ:
2.1. За страховим випадком «Дожиття Застрахованої особи до закінчення дії Договору»:
2.1.1. Документ, що підтверджує факт дожиття:
 Свідоцтво, яке підтверджує факт, що фізична особа є живою, видане та посвідчене нотаріусом;
АБО
 Акт підтвердження факту дожиття Застрахованої особи для повнолітніх складений в Головному офісі
АТ «СК «ТАС» (приватне) або у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК».
2.2. За страховим випадком «Смерть Застрахованої особи»:
2.2.1. свідоцтво або довідка органу РАГС про смерть Застрахованої особи або їх нотаріально засвідчена копія;
2.2.2. лікарський висновок про причини настання смерті, а також результати розтину Застрахованої особи, у разі
наявності.
2.3. За страховим випадком «Настання критичного захворювання»:
2.3.1. документи лікувально-профілактичного закладу, що підтверджують факт настання критичного захворювання, в
т.ч. клінічні, радіологічні, гістологічні та лабораторні висновки.
2.4. За страховими випадками: «Травматизм НВ», «Інвалідність І групи», «Інвалідність І-ІІ групи», «Інвалідність І-ІІІ
групи НВ», «Інвалідність Застрахованої дитини НВ», «Інвалідність Застрахованої дитини», «Хірургічне втручання
НВ», «Хірургічне втручання» + «Госпіталізація НВ», «Госпіталізація», «Швидка допомога», «Реабілітація», «Швидка
допомога НВ», «Реабілітація НВ»:
2.4.1. довідка з лікувально-профілактичної установи, оформлена належним чином (а саме: має реєстраційний номер,
дату видачі, назву та адресу лікувально-профілактичної установи, підпис та печатку лікаря, що надав медичну
допомогу, підпис керівника медичного закладу/підрозділу, в якому було надано медичну допомогу та печатку
лікувально-профілактичної установи, та містить у собі детальну інформацію, щодо:
 Госпіталізації: кількості проведених ліжко-днів хворим (Застрахованою особою) у лікувально-профілактичній
установі на стаціонарному лікуванні (дата потрапляння в стаціонар та дата виписки зі стаціонару);
 Повного клінічного діагнозу (у випадку травматичних ушкоджень – додатково вказується характер, локалізація,
розміри та давність виникнення таких ушкоджень);
 Хірургічного втручання: повна назва операції та детальний опис обсягу оперативного втручання (протокол
операції/хірургічного втручання);
 У випадку інвалідності 1, 2, 3 групи Застрахованої особи: Довідка до Акту огляду МСЕК (медико-соціальної
експертної комісії) – оригінал чи копія, посвідчена нотаріально, а також Виписка з Акту огляду МСЕК та копія
Індивідуальної програми реабілітації інваліда. Для осіб до 18 років – медичний висновок на дитину-інваліда, виданий
ЛКК (лікарсько-консультативною комісією);
2.4.2. офіційна документація з лікарні (наприклад виписний епікриз, виписка з історії хвороби, лист непрацездатності,
картка виклику швидкої медичної допомоги, тощо) та/або від хірурга (виписка з протоколу операції, тощо), що містить у
собі детальний опис обставин настання нещасного випадку, об’ємів їх лікування та/або опис хірургічних втручань,
викликаних нещасним випадком;
2.4.3. документи, що підтверджують факт, причини і обставини настання нещасного випадку, якщо розслідування
такого випадку проводилось компетентним органом (МВС, прокуратура, комісія з питань розслідування нещасних
випадків на виробництві тощо).

