
 
ПРАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для подання до ПРАТ «СК «АСКО-Медсервіс» 

при настанні події з ознаками страхового випадку 

по страховому продукту «ЗДОРОВ’Я ОК»  

 
п\н Назва (вид) документа 

 

Вимоги до оформлення 

 Документи, що ідентифікують особу  

(Заявника, Застраховану особу, Вигодонабувача, Спадкоємця): 

 

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

2 Договір страхування Оригінал або копія завірена 
підписом Заявника: «Копія вірна», 
П.І.Б., дата, підпис 

3 Паспорт Заявника та Довідка про присвоєння РНОКПП Копія паспорта (1,2,3,10,11-а 
сторінки) та Довідки завірені 

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

4 Свідоцтво про смерть Застрахованої особи Нотаріально завірена копія 

 

5 Свідоцтво про спадщину 
 (У випадку прийняття рішення про виплату страхового відшкодування спадкоємцям 
згідно чинного законодавства) 

Нотаріально завірена копія. У 
документі повинна бути зазначена 
сума  страхової виплати 

   

1 Документи, що підтверджують факт настання нещасного випадку:  

 - Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, 

Виписний епікриз (форми №027/о; 072/о; 003/о); та ін. 
Оригінали документів (бланкові 
форми) або копії завірені 
підписом уповноваженої особи та 
печаткою медичного закладу або 
органу (установи), що його видав. 
 
Примітка*: Виплати по нещасних 

випадках здійснюються тільки 
особам, які здійснюють трудову 
діяльність згідно чинного 
законодавства та за умови 
оформлення листка 
непрацездатності. 

-  Висновки лабораторних, рентгенографічних, діагностичних досліджень; 

-  Медична карта амбулаторного хворого (форма №025/о); 

-  Довідка  про первісне звернення до травмопункту; 

- Листок непрацездатності (встановленого зразка)*; 

- Довідка про термін тимчасової непрацездатності (форма №094-1/о); 

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

НВП (НТ))  

- Довідка МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) про встановлення 

1 або П групи інвалідності внаслідок нещасного випадку;  Додатково до 

Довідки МСЕК додається: Акт огляду МСЕК; Форма індивідуальної 

програми реабілітації, що видається МСЕК; 

- Лікарське свідоцтво про смерть (форма №106/о); 

- Висновок бюро судово-медичної експертизи (форма №170/о) 

- Витяг з кримінального провадження; 

- Постанова про відкриття\закриття досудового розслідування; 

- Рішення (вирок) суду; 

(Документи повинні містити повну інформацію про Застраховану 
особу/Страхувальника та вид травми\хвороби, відображати хронологію події, 
обставини та причину настання. 

 

2 

Документи, що підтверджують факт стаціонарного лікування та 

медичних витрат по критичних захворюваннях,  

Визначених  у п.7.6 Договору страхування: 

 

 - Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, 

Виписний епікриз (форми №027/о;  072/о; 003/о); та ін. 
Оригінали документів (бланкові 
форми) або копії завірені 

підписом уповноваженої особи та 
печаткою медичного закладу або 
органу (установи), що його видав 

-  Висновки лабораторних (цитологічні, гістологічні), рентгенографічних, 

діагностичних досліджень; 

-  Медична карта амбулаторного хворого (форма №030-6/о, №025/о); 

-  Медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о); 

- Листок призначень медпрепаратів лікуючим лікарем (встановленого 

зразка); 

- Товарно-касові чеки про оплату медичних послуг та лікувальних 

препаратів за призначенням лікаря; 

 

Пакет з документами необхідно відправити  рекомендованим листом з повідомленням  про  вручення 

на адресу: 03150,  м. Київ, вул.  Антоновича)122,  ПРАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» 

 

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. 

 


