Тимчасовому виконувачу обов’язків
Голови Правління
АТ «СК «Оранта-Життя»
Єфімову М. А.
_______________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові Страхувальника (повністю) (для фіз. осіб) / назва Страхувальника (для юр. осіб)

_______________________________________________________________
__________________________________________________
_____________
____________________________________________________
___________
адреса (поштовий індекс, країна, область/район, населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири), телефон Страхувальника

Заява
на внесення змін до Договору страхування

Прошу внести «стандартні» зміни до Договору страхування № ________________
від ____________ за програмою _______________________________________________
відповідно до Додатку № 1.

Дата _______________
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Підпис ______________
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Додаток № 1.
1.1. Зміна Страхувальника

□

(право на звільнення від сплати страхових внесків втрачається з моменту зміни Страхувальника)

П.І.Б. колишнього Страхувальника …………...………………………………………………………………...…
Відомості про нового Страхувальника:
П.І.Б ……………………………………………………………….……………………………………………...…
Постійна адреса, телефон, електронна пошта ….………………………………………..………………..…... ....
……………………………………………………………………………………………………………………..….
.……………………………………………………….……………………………………………………………...
(країна, індекс, місто/селище, вулиця, № будинку, квартири)

Дата народження …………………………… Серія та номер паспорту ..………………………………………..
Коли та ким виданий паспорт ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………....……………………………………………...
Ідентифікаційний номер …………………………………………………………………………………………....

1.2. Зміна професійної діяльності/ хобі /захоплення (заняття спортом) Застрахованої особи
(Страхувальника, якщо він знаходиться під страховим покриттям)

□

Назва місця роботи та посади/ хобі /захоплення ( виду спорту ) .. ……………………………………………….....
………………..………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3. Зміна інформації щодо Страхувальника /Застрахованої особи/ Вигодонабувача

□

П.І.Б. особи, щодо якої надано нові дані ………...………………………………………………………………..
Що змінюється (прізвище, адреса, телефон, тощо)……………………………………………...………..………
Нові дані ……………….………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………...

1.4. Зміна Вигодонабувачів за Договором страхування

□

(При зміні вигодонабувача (-ів) аналогічні дані, вказані в заяві на страхування анулюються)

П.І.Б. вигодо набувача (-ів), що змінюється……...………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Відомості про нового вигодонабувача:
(Якщо призначаються декілька вигодонабувачів, вкажіть їх дані на окремому аркуші)

П.І.Б …………………………………………………………………………………………………………..…..…
так

□

ні

□

Дата народження ………………………………

Безвідкличне право:

Відсоток від суми виплати …………………...

Черговість …………………………………..

Страхове(і) покриття, за яким(и) призначений Вигодонабувач ………………………………………………....
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1.5. Зміна страхової суми або страхового платежу

□Зміна страхової суми
□Збільшення

□
□Зміна страхового платежу
□

Зменшення*

з ……………………………………………. (у валюті страхування),
з періодичністю сплати платежів: щорічно / що півроку / щоквартально / щомісячно
(необхідне підкреслити)

до ……………………………………………(у валюті страхування),
з періодичністю сплати платежів: щорічно / що півроку / щоквартально / щомісячно
(необхідне підкреслити)

1.6. Зміна періодичності здійснення страхових платежів*

□

з ……………….……………………………………………………….… (вказати поточну періодичність)
до………………………………………………………………...……..… (вказати бажану періодичність)

1.7. Докупка або відмова від страхового покриття *

□

Включити до Договору страхове покриття …………..…………………………………………………………
Страхову суму /страховий платіж за яким встановити у розмірі………………………………………………
Припинити дію страхового покриття …………..……………………………………………………………….

Я шляхом підписання цього тексту надаю згоду Приватному акціонерному товариству
«Страхова компанія «Оранта-Життя» на збір, оброблення та використання інформації про мене з
обмеженим доступом (моїх персональних даних) з метою внесення змін по вищевказаному
Договору/Полісу страхування.
Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє
відношення до укладання, виконання, розірвання Договору/Полісу страхування та/або отримання
страхового відшкодування, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Дата _____________________

Підпис Страхувальника ____________________

* Внесення відповідних змін можливе лише у річницю дії Договору страхування.
Примітка! Усі зміни, що обмежують обов’язки Страхувальника (редукування, зменшення платежу, зменшення
страхової суми / платежу), можливі не раніше 2-ї річниці дії Договору страхування.
Усі зміни, що призводять до збільшення страхової відповідальності Страховика (збільшеня страхової
суми / платежу, докупка нового покриття), мають супроводжуватися наданням інформації для оцінки ступеня ризику
Страховика (заповнення декларації про стан здоров’я).
Про намір Страхувальника внести зміни у Договір страхування, Страховик має бути повідомлений не
пізніше ніж за 30 днів до запропонованої дати внесення змін.
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