
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

які необхідно подати до ТДВ «СК «АРСЕНАЛ ЛАЙФ» 

при настанні події, що має ознаки страхового випадку 

 

п\н Назва (вид) документа Вимоги до оформлення 

1 Повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку Встановлений зразок 

2 Копія Договору страхування Усі сторінки завірені підписом 

Заявника: «Копія вірна», П.І.Б., 
дата, підпис 

3 Копія особистого Паспорта Заявника та копія Довідки про 

присвоєння ПІН 

Паспорт - 1,2,3,10,11-а 
сторінки завірені підписом 

Заявника «Копія вірна», П.І.Б, 

дата, підпис 

4 Копія кредитного договору 
(за наявності та одночасності його укладання) 

Усі сторінки завірені підписом 

Заявника: «Копія вірна», П.І.Б., 

дата, підпис 

5 Медичні довідки (форма 027/о); Виписні епікризи; Виписки з історії 

хвороби (амбулаторного) стаціонарного хворого; Висновки 

лабораторних, рентгенографічних, діагностичних досліджень 
(Документи повинні містити повну інформацію про Застраховану 

особу/Страхувальника та вид травми\хвороби (П.І.Б, дата народження, 

адреса проживання; дата звернення до лікувального закладу; діагноз згідно 
медичного класифікатора хвороб; перебіг хвороби та призначене лікування) 

Оригінали документів 
(бланкові форми) або копії 

завірені підписом 
уповноваженої особи та 

печаткою медичного закладу 

6 Амбулаторна карта Застрахованої особи 
(За умови, якщо необхідно підтвердити факт настання нещасного випадку або 

за умови, якщо необхідно довести, що Застрахована особа у період укладання 

Договору страхування не мала хвороб, що стали наслідком захворювання 

зазначеного у Договорі страхування як вид страхового випадку, або про 
захворювання було відомо до моменту укладання Договору страхування) 

Копії титульної сторінки та 

сторінок із відповідними 

записами лікарів у 

хронологічному порядку 

7 Акт розслідування нещасного випадку на виробництві 
(форма Н-1 або НВП) 

(У разі отримання Застрахованою особою виробничої травми) 

Копія документа, завірена 

органом (установою), що його 

видав 

8 Довідка МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) 
(У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності 1 або П групи 
внаслідок нещасного випадку) 

Копія документа, завірена 

органом (установою), що його 

видав 

9 Документи компетентних органів при порушенні кримінальної справи 
по факту настання нещасного випадку: 
-  Постанова про (відкриття) закриття кримінального провадження 
 правоохоронних органів 

-  Результати висновків судово-медичного дослідження (експертизи) 
 (зазначення  інформації  про  остаточну  причину настання  нещасного 

 випадку;  наявність  алкоголю в  крові  у  %;  наявність  наркотичних та 

 токсичних речовин)(форма 170-о,171-о) 
(У випадку настання нещасного випадку внаслідок протиправних дій третіх 
осіб, дорожньо-транспортних пригод, інших подій, що потребують 

додаткових розслідувань та можуть класифікуватись як нещасний випадок) 

Копія документа, завірена 

органом (установою), що його 

видав 

  У разі смерті Страхувальника (Застрахованої) особи:  

10 Свідоцтво про смерть Нотаріально завірена копія 

11 Лікарське свідоцтво (Довідка) про причину смерті (форма 106/о) Копія документа, завірена 

органом (установою), що його 
видав 

12 Свідоцтво про спадщину 
(У випадку прийняття рішення про виплату страхового відшкодування 

спадкоємцям згідно чинного законодавства) 

Оригінал 

 

Пакет з документами необхідно відправити рекомендованим листом з повідомленням про вручення 

на адресу: 03150, м. Київ, вул. Антоновича , 122,  до Відділу виплат ТДВ «АРСЕНАЛ ЛАЙФ». 
 

 Страховик має право вимагати інші документи - докази настання страхового випадку. 
 

 Якщо подія, яка має ознаки страхової, відбулася за межами території України, Страховику повинні бути представлені медичні та 

 інші  документи,  що  дозволяють  ідентифікувати  факт  страхового  випадку  та  характер  отриманих  ушкоджень.  Документи 

 іноземною мовою повинні підтверджуватися наданням нотаріально завіреного (апостильовані) перекладу. 
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