Строк обробки заяви може складати до 30 днів з моменту її реєстрації в компанії.
Дана заява має бути надіслана до компанії після сплати зазначеного у заяві платежу !

Від Страхувальника:
П.І.Б.
___________________________________________
Фактична адреса: ____________________________________
____________________________________________________
E-mail: ______________________________________________
Контактний телефон: +

ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
№ 
Я, ____________________________________________________________________________________(Прізвище, ім’я та по
батькові), виступаючи Страхувальником за зазначеним Договором страхування життя, прошу одноразово збільшити розмір чергової
страхової премії за моїм Договором страхування життя з ______ грн. до ______ грн., та зарахувати сплачені мною кошти страхової премії
наступним чином:
1. суму _______ грн. як чергову індексовану страхову премію, розраховану відповідно до п.5 Положення про індексацію для
Програм страхування основних ризиків та
2. суму _______ грн. як одноразову індексовану страхову премію, що додатково зараховується до Спеціального Фонду індексації
(далі - Фонд).
! Важливо:
Протягом перших 5-ти років з дати сплати першої індексованої страхової премії до Фонду зараховується 90% від:
Різниці між сумою індексованої частини сплаченої чергової премії (п.1.) та відповідною вартістю збільшеної частини страхової
суми на випадок смерті згідно з Програмою страхування основних ризиків та
Одноразової індексованої страхової премії (п.2), що додатково зараховується до Фонду
Після закінчення 5-ти річного періоду з дати сплати першої індексованої страхової премії до Фонду зараховується 100% від
зазначених вище сум.
Погоджуюсь з тим, що додатково сплачена сума є невід’ємною частиною Спеціального Фонду індексації, що створюється та
адмініструється згідно з п. 8 Положення про індексацію для Програм страхування основних ризиків, зокрема:
- Інвестування коштів Фонду:
Страховик адмініструє Фонд на власний розсуд відповідно до своєї інвестиційної стратегії. Розмір Фонду збільшуватиметься один раз на
рік на суму інвестиційного доходу, отриманого Страховиком від розміщення коштів Фонду в складі страхових резервів, відповідно до
процедури, яка зазначена в Статті 20.1. Правил страхування;
- Витрати на адміністрування Фонду:
Витрати, які відносяться на управління Фондом, визначаються щорічно, однак Страховик залишає за собою право вираховувати суму
витрат частіше. У цьому випадку модальна сума витрат не повинна перевищувати відповідну річну суму. Додатково до наведеного вище,
Страховик залишає за собою право вираховувати з коштів Фонду будь-які податки відповідно до чинного законодавства України;
- Виплата коштів Фонду:
Кошти з Фонду виплачуються Страхувальнику, Застрахованій Особі, Вигодонабувачеві або особі, що має право на одержання Страхової
Виплати, разом зі Страховими Виплатами згідно з Програмою страхування основних ризиків та в порядку, передбаченому для зазначених
вище Страхових Виплат. Тобто Страховик та Страхувальник домовились, що в день настання Страхового Випадку або в день припинення
дії Договору Страхування Страхова Сума збільшується на розмір Фонду станом на відповідну дату та кошти Фонду виплачуються
Страховиком у складі Страхової Виплати.
У разі дострокового припинення дії Договору Страхування, в тому числі дострокового припинення його дії через несплату належної
Страхової Премії, Викупна Сума, розрахована згідно з таблицею вартостей, збільшується на розмір Фонду за вирахуванням суми, розмір
якої визначається згідно з Таблицею 1.
У разі набуття Договором Страхування статусу Сплаченого Договору Страхування, кошти Фонду (за вирахуванням суми, розмір якої
визначається згідно з Таблицею 1) будуть сплачені Страхувальнику в якості Викупної Суми за дострокове припинення дії цього
Положення з ініціативи Страхувальника.
Таблиця 1.
Строк дії після сплати першої збільшеної Страхової
Відсоток від коштів Фонду, на який збільшується Викупна Суми
Премії (місяців)
0 – 24
0%
25 – 36
95%
37 – 48
96%
49 – 60
97%
61 та більше
100%
Погоджуюся, що ця Заява на внесення змін, підписана мною, стане невід’ємною частину Договору страхування та не потребуватиме
подальшого узгодження сторонами.! Важливо: сума, яка буде додатково зарахована до Спеціального Фонду індексації, не може
бути меншою за 1 000 гривень.

Страхувальник*:
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
Дата підписання:

.. р.

Застрахована особа**:
«З запропонованими змінами згоден (згодна).»
П.І.Б.: ____________________________________
Підпис: ___________________________________
Дата підписання:

.. р.

*За договорами страхування життя, згідно з якими Страхувальником є підприємство, заяву підписує уповноважена
особа, підпис якої засвідчується печаткою підприємства.

