

Реєстраційний №_________
«_____»__________201___р.
Голові Правління АТ «Страхова компанія «АВАНГАРД»
Тищенко А.В.
Від______________________________
_________________________________
Проживаючого за адресою:__________
_________________________________
Папорт, серія______№______________
Тел._____________________________

З А Я В А - ПОВІДОМЛЕННЯ
про настання події,  що має ознаки страхового випадку за Договором добровільного медичного страхування для виїжджаючих за кордон

1.	Відповідно до Договору добровільного медичного страхування  для виїжджаючих за кордон  за №_____________, укладеного “____”_______________ 20__  р. Строк дії з “____”_____________201__  р.   до  “____” __________ 201__   р. заявляю про подію, яка має ознаку страхового випадку та  прошу здійснити повернення коштів, які я витратив(ла) на сплату за медичну допомогу, придбання медичних препаратів(підкреслити)    
2.  За допомогою звернувся(лась) “____ ”______________20___р., до ________________________________
____________________________________________________________________________________
 (назва та адреса медичного закладу)
3. Звернення в АТ «СК «АВАНГАРД» чи в Сервісну компанію(службу):     ___________,      ТАК/ НІ     
                                                                                                                       (дата)                       (підкреслити) 
4. Мета поїздки за кордон: ___________________________________________________

5.Обставини події:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток: 1. Договір страхування Застрахованої особи(оригінал);
                2. Копія паспорту громадянина України 1,2 ст. та сторінка з реєстрацією;
                3. Копія ідентифікаційного номера Застрахованої особи;
                4. Рецепт лікаря на придбання медикаментів(оригінал);
                5. Фіскальні чеки аптеки, де були придбані медикаменти(оригінал);
                6. Медичний висновок лікаря(оригінал);
                7. Копія закордонного паспорту Застрахованої особи(з датами перетину кордону);
       8. Інші медичні документи_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Орієнтовна сума до відшкодування:_________________________________________________     
У разі визнання заявленої події страховим випадком, прошу сплатити страхове відшкодування згідно чинного законодавства України та договору страхування  наступним чином:


--- на мій п/р (назва банку, МФО, ЄДРПО, картковий/р.)_____________________________
___________________________________________________________________________________________
Я проінформований (-а), що надавши невірні(завідома неправдиві) відомості в заяві, можу бути позбавлений (-а) права на отримання страхового відшкодування.
Страхувальник надає Страховику згоду на збір, оброблення, використання персональних даних Страхувальника з метою  укладення та виконання  договору (полісу) добровільного медичного страхування   для виїжджаючих за кордон та підтверджує, що повідомлений про свої права, місцезнаходження бази персональних даних,  мету збору та можливість надання персональних даних третім особам для виконання   зазначеної мети відповідно до  Закону  України «Про  захист персональних даних».
Страхувальник або Застрахована особа
(його представник)                                             
“___”______________  201_ р.                 _______________________                  ______________________
                                                                                     (підпис)                                                     (П.І.Б.)

