
ЗАЯВА НА ЗМІНУ УМОВ СТРАХУВАННЯ 

СТРАХУВАЛЬНИК:         

Прізвище                    Ім’я                    
 

По батькові                 Дата народження д д м м р р р р 
 

Паспорт:   серія   номер       Ідентифікаційний номер           

 

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА (заповнюється у випадку зміни Вигодонабувачів):  

Прізвище                    Ім’я                    
 

По батькові                 Дата народження д д м м р р р р 
 

Паспорт:   серія   номер       Ідентифікаційний номер           

Ми, що нижче підписалися, просимо внести зміни до умов Договору страхування життя №____________________ від 

“____”___________________   ________ року:  

      Збільшити1 щорічний страховий внесок за основним страхуванням з ____________ до ____________  __________(валюта Договору) 

      Зменшити2 щорічний страховий внесок за основним страхуванням  з ____________ до ____________  __________(валюта Договору)     

      Змінити розстрочку3: з ___________________________ на _____________________________                          

      Додати4 додаткові ризики: 

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок5 __________________________   страхова сума______________  

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок  __________________________   страхова сума______________ 

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок  __________________________   страхова сума______________       

 

      Виключити6 додаткове страхування: 

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок  __________________________   страхова сума______________  

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок  __________________________   страхова сума______________  

                         Додаток ___________ до Правил страхування; внесок  __________________________   страхова сума______________  

 

      Змінити особисті дані  (прізвище7, номер телефону тощо): 

                        Нове прізвище Страхувальника ___________________________________________________________________________  

                        Нове прізвище Застрахованої особи _______________________________________________________________________ 

                       Новий номер телефону (Страхувальника/Застрахованої особи)  ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

      Змінити адресу: 

                       Адресу реєстрації (додатково додається  копія паспорту) : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                       Адресу проживання  : 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                       Адресу для кореспонденції: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Збільшення внеску можливе на будь-яку річницю дії Договору страхування 
2 Зменшення внеску можливе на будь-яку річницю через 5 років дії Договору страхування. 
3 Можлива лише на річницю дії Договору страхування 
4 Включення додаткових ризиків можливе на будь-яку річницю дії Договору страхування. 
5 Зазначається у валюті Договору страхування 
6 Виключення додаткових ризиків можливе на будь-яку річницю через 5 років дії Договору страхування. 
7 Додаються копія паспорту та ІПН 

інше 



 

 

      Змінити Вигодонабувачів на наступних (мають бути зазначені всі (не тільки нові) вигодонабувачі за кожним ризиком): 

                      Додаток(и)_______________________________ до Правил страхування; _______________% у страховій виплаті: 

 

Прізвище                    Ім’я                    
 

По батькові                 Дата народження д д м м р р р р 
 

Паспорт:   серія   номер       Ідентифікаційний номер           

 Адреса:____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________тел.__________________________________________________ 

 

                      Додаток(и)__________________________ до Правил страхування; _______________% у страховій виплаті: 

 

Прізвище                    Ім’я                    
 

По батькові                 Дата народження д д м м р р р р 
 

Паспорт:   серія   номер       Ідентифікаційний номер           

 Адреса:____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________тел.__________________________________________________ 

 

                      Додаток(и) _________________________ до Правил страхування; _______________% у страховій виплаті: 

 

Прізвище                    Ім’я                    
 

По батькові                 Дата народження д д м м р р р р 
 

Паспорт:   серія   номер       Ідентифікаційний номер           

 Адреса:____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________тел.__________________________________________________ 

      Інші зміни: 

 

 

 

 

 

 

Страхувальник ________________________________ (______________________________________________________________________________) 

                         (Підпис)                                                                         (Прізвище, ім’я та по батькові) 

 
 

Застрахована особа ________________________________ (______________________________________________________________________________) 

                         (Підпис)                                                                         (Прізвище, ім’я та по батькові) 

 

 

Дата підписання ______________________________ 

 

 

Уповноважена особа  

Страховика 

Заяву зареєстровано: 
“____”___________________20____р. 

 

________________________________ (______________________________________________________________________________) 

                         (Підпис)                                                                         (Прізвище, ім’я та по батькові) 

Заповнюється представником Страховика при отриманні цієї Заяви  
 

 

 


