
Перелік документів при настанні страхового випадку «Дожиття» 

якщо Застрахована особа повнолітня 

1. Копія паспорта Застрахованої особи, засвідчена власноручним надписом «Копія 
вірна», датою та підписом 

2. Заява на отримання страхової виплати 

3. Банківські реквізити 

4. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

5. Копія паспорта Вигодонабувача (якщо Вигодонабувач не є Застрахованою особою)** 

6. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

7. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 

  



Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Втрата життя/Смерть Застрахованої особи/ 

Звільнення страхувальника від сплати внесків (в разі смерті страхувальника)» 

1. Свідоцтво про смерть Застрахованої особи (оригінал або нотаріально завірена копія) 

2. Копія Довідки про причину смерті/Лікарського свідоцтва про смерть 

3. Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при 
встановлені обставин настання смерті Застрахованої особи) 
Рекомендації: 
- Надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків 

чи інших токсичних речовин (у разі наявності, якщо така експертиза проводилася) 

4. Заява на отримання страхової виплати 

5. Банківські реквізити 

6. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

7. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

8. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

9. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 

  



Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Інвалідність /  

Звільнення страхувальника від сплати внесків  

(в разі встановлення І групи інвалідності) /» 

1. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності  
(оригінал або нотаріально завірена копія) 

2. Копія Виписки МСЕК та або іншої медичної документація із зазначенням діагнозу, з 
приводу якого було встановлено групу інвалідності. 
Рекомендації: 
- При онкологічних захворюваннях – слід надавати копію результатів 

патогістологічного заключення 
- При наявності – слід надавати копії результатів УЗД, КТ, МРТ, рентгенологічних або 

інших досліджень, що проводилися під час діагностики та/або лікування 

3. Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при 
встановлені обставин настання смерті Застрахованої особи)  
Рекомендації: 
- Надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків 

чи інших токсичних речовин (у разі наявності, якщо така експертиза проводилася) 

4. Заява на отримання страхової виплати 

5. Банківські реквізити 

6. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

7. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

8. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

9. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

  



Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Критичні захворювання» 

1. Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу, термінів та 
одержаного лікування (видана у вказані в Правилах страхування/Договорі терміни). 

2. Додаткові рекомендації до надання медичних документів в залежності від діагнозу: 
- При онкологічних захворюваннях – необхідно надавати копію результатів патогістологічного 

заключення 
- При інфаркті міокарду – слід надавати копію результатів електрокардіографії 

(кардіограмма), результати аналізів крові в динаміці 
- У разі інсульту – потрібно надавати копії результатів МРТ та/або КТ головного мозку. 

Остаточна довідка від невропатолога повинна бути видана не раніше 3-х місяців після 
встановлення діагнозу. 

- При хірургічному лікуванні аорти, коронарних артерій – необхідно надавати протокол 
операції та копію результатів коронарної ангіографії (у випадку лікування коронарних 
артерій). 

- У разі паралічу – остаточне заключення спеціаліста повинно бути видано не раніше 3-х 
місяців після встановлення діагнозу. 

- У разі втрати зору – діагноз має бути встановлений не раніше 6 місяців після початку 
захворювання або нещасного випадку. 

3. Заява на отримання страхової виплати 

4. Банківські реквізити 

5. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

6. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

7. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

8. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 

  



Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Травматизм/ Тілесні пошкодження (травма)» 

1. Копія листка непрацездатності (у разі наявності) 

2. Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу, термінів та 
одержаного лікування. 
Рекомендації: 
- При тривалому лікуванні (не одноразовому зверненні до лікаря) – слід надавати довідку 

про терміни стаціонарного та/або амбулаторного лікування, а також про першозвернення за 
медичною допомогою 

- При переломах, травмах опорно-рухового апарату – слід надавати копії описів 
рентгенівських знімків 

- При наявності – слід надавати копії результатів УЗД, КТ, МРТ або інших досліджень, що 
проводилися під час діагностики та/або лікування 

3. Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при 
встановлені обставин страхового випадку)  
Рекомендації: 

- Надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків чи інших 
токсичних речовин (у разі наявності, якщо така експертиза проводилася) 

4. Заява на отримання страхової виплати 

5. Банківські реквізити 

6. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

7. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

8. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

9. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 

 

  



Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Хірургічне втручання» 

1. Копія листка непрацездатності (у разі наявності) 

2. Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу та виду проведеного 
хірургічного втручання (протокол операції). 
Рекомендації: 
- При онкологічних захворюваннях – слід надавати копію результатів патогістологічного 

заключення 

- При наявності – слід надавати копії результатів УЗД, КТ, МРТ або інших досліджень, що 
проводилися під час діагностики та/або лікування 

3. Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при 
встановлені обставин страхового випадку)  
Рекомендації: 
- Надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків чи інших 

токсичних речовин (у разі наявності, якщо така експертиза проводилася) 

4. Заява на отримання страхової виплати 

5. Банківські реквізити 

6. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

7. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

8. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

9. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 

  



 

Перелік документів при настанні страхового випадку  

«Госпіталізація/Реабілітація/Швидка медична допомога» 

1. Копія листка непрацездатності (у разі наявності) 

2. Медична довідка (виписка/заключення) із зазначенням діагнозу, термінів 
стаціонарного та амбулаторного лікування. 
Рекомендації: 
- При переломах, травмах опорно-рухового апарату – слід надавати копії описів 

рентгенівських знімків 
- При онкологічних захворюваннях – слід надавати копію результатів патогістологічного 

заключення 
- При проведенні хірургічного втручання – слід надавати протокол операції 
- У разі доправлення в лікарню каретою швидкої допомоги – достатньо зазначити дану 

інформацію в медичній документації або надати копію талону виклику ШМД 

- При наявності – слід надавати копії результатів УЗД, КТ, МРТ або інших досліджень, що 
проводилися під час діагностики та/або лікування 

3. Копія Постанови компетентних органів/Витягу з ЄРДР (у разі участі поліції при 
встановлені обставин страхового випадку)  
Рекомендації: 

- Надавати результати токсикологічних досліджень на вміст алкоголю, наркотиків чи інших 
токсичних речовин (у разі наявності, якщо така експертиза проводилася) 

4. Заява на отримання страхової виплати 

5. Банківські реквізити 

6. Опитувальник (фінансовий моніторинг) * 

7. Копія паспорта Вигодонабувача ** 

8. Копія довідки Вигодонабувача про присвоєння ІПН (ідентифікаційний код)* 

* Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа віком 14-18 років надається 2 документи – від 

Вигодонабувача та одержувача виплати (законний представник/опікун Вигодонабувача тощо) 

** Якщо Вигодонабувач неповнолітня особа до 14-ти років – додатково необхідно надати: 

9. Копія свідоцтва про народження Вигодонабувача 

 


