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СПИСОК ДОКУМЕНТІВ
для отримання страхового відшкодування
Страхування від нещасного випадку
1.

Заява на відшкодування

2.

Оригінал Договору комплексного страхування (страхового поліса): сторінка з прізвищем застрахованого.

3.

Копії документів:



Національного паспорта (1 та 2 сторінки). Якщо застрахованою особою є дитина - копія паспорта матері або батька, того хто подає заяву на відшкодування.



Загранпаспорта (сторінки з фото, візою та відмітками в’їзду/виїзду з країни страхового випадку). Якщо застрахованою особою є дитина - копія паспорта батька чи матері у кого в паспорті відмічена дитина.



Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду заявника.



Свідоцтва про народження дитини (якщо застрахованою особою є дитина), із зазначенням прізвища батька чи
матері, того хто є заявником. Якщо дитина всиновлена - копія свідоцтва про всиновлення чи опікунство.

4.

А також:



копія офіційного документа про настання нещасного випадку (протокол, акт, довідка і т.п.);

при тимчасовому розладі здоров'я Застрахованого внаслідок нещасного випадку додатково надаються:


оригінал медичного рапорту (сертифіката, довідки тощо) з медичної установи із зазначенням прізвища Застрахованої особи, діагнозу, дати звернення та тривалості лікування (за винятком періоду реабілітаційного лікування), завіреного підписом, печаткою відповідальної особи (лікуючого лікаря) і печаткою медичної установи;



копія листа непрацездатності Застрахованої особи або оригінал довідки про непрацездатність;

у разі встановлення Застрахованій первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку додатково надаються:


копія висновку лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії про встановлення первинної інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку;

у разі смерті Застрахованого внаслідок нещасного випадку додатково надаються:


копія свідоцтва про смерть;



копія медичного висновку (довідки тощо) про причину смерті;



копія свідоцтва про право на спадщину;



копія національного паспорта спадкоємця (1 і 2 сторінки);



копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду спадкоємцю.

У тому випадку, якщо з якихось причин Застрахований не зможе отримати страхове відшкодування особисто, додатково надаються:


нотаріально завірена довіреність на право отримання страхового відшкодування, видана уповноваженій особі;



копія національного паспорта уповноваженої особи (1 і 2 сторінки);



копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду уповноваженій особі.

