
поквартально (з доплатою 4%) щопіврічно (з доплатою 2%) щорічно 

ФОРМУЛЯР ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ПОЛІСУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ №: 

Страхувальник (П.І.Б.) 

*Мобільний тел.:

E-MAIL

*Страхувальник також надає свою згоду на отримання СМС-повідомлень від Страховика будь-якої тематики, що не порушує норм діючого законодавства України, не суперечить їм, та у будь-який час як у робочі так і у вихідні та святкові дні.

 ЗМІНА АДРЕСИ 
Прошу зазначити адресу фактичного місця проживання. Вся подальша кореспонденція буде 
надсилатися за наступною адресою: 

Індекс Країна 

Область Район 

Місто/село/смт. 

Вул./Пр-т./Пров 

№ дому № Кв-ри. 

 ЗМІНА РОЗМІРУ АБО ІНДЕКСАЦІЯ ЩОРІЧНОЇ ПРЕМІЇ
Зменшення або збільшення страхової премії можливе виключно з початку кожного наступного 
страхового року. Мінімальний розмір страхової премії становить 3000 гривень (300 доларів США)

Прошу змінити розмір страхової премії з  на 

! У разі збільшення страхової суми, я також підтверджую, що стан здоров’я застрахованої особи за минулий страховий

період не погіршився. У разі погіршення стану здоров’я застрахованої особи необхідно додати відповідне письмове
підтвердження актуального стану здоров’я !

 ЗМІНА ПЕРІОДИЧНОСТІ ОПЛАТИ ПРЕМІЙ 
При оплаті премій частинами, розмір премій збільшується на 4% чи 2% відповідно, а приписи на 
сплату страхових премій надсилатимуться з обраною Вами періодичністю. Страховий захист 
зберігається у повному обсязі. 

 ВІДТЕРМІНУВАННЯ ОПЛАТИ РІЧНОЇ ПРЕМІЇ 
Відтермінування оплати чергової страхової премії надається на 3 місяці, починаючи із дати припису 
сплати премії. Під час відтермінування страховий захист діє у повному обсязі по всіх страхових 
тарифах. 

 РЕЖИМ БЕЗ ОПЛАТИ ПРЕМІЙ 
Можливість припинити сплату премій та залишити при цьому договір у активному стані. При цьому, 
захист продовжує діяти на розмір безпреміальної страхової суми, зазначеної у страховому полісі. 
Додаткові ризикові тарифи припиняють дію. Захист продовжує діяти виключно на випадок смерті та 
дожиття застрахованої особи. 

 ВИКЛЮЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ РИЗИКОВИХ ТАРИФІВ 
Можливість виключити додаткові ризикові тарифи (якщо такі включено до договору). При цьому, 
розмір страхової премії зменшується, виключається додаткове покриття та зберігається розмір 
страхової суми за головним страхуванням на випадок смерті та дожиття. 

UTZ UI100 UI50P UI30 RXZ KOXZ KHXZ 

 ЗМІНА ПРІЗВИЩА 
Для зміни прізвища страхувальника чи застрахованої особи необхідно також додати копії наступних 
документів: 

 паспорту на нове прізвище (всі сторінки, де є відмітки);

 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на нове прізвище;

 свідоцтво про зміну імені (одруження / розірвання шлюбу).

 ВИКУП ДОГОВОРУ 
Дострокове припинення дії договору страхування із виплатою гарантованої викупної суми. Розмір 
гарантованої викупної суми по кожному року страхування вказаний безпосередньо у страховому 
полісі. У разі викупу, подальше поновлення дії договору є неможливим. 

Дата: Підпис: 

індексована основна (без індексації)




