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Заява
на виплату страхового відшкодування

Прошу здійснити виплату страхового відшкодування за подією, що має ознаки страхового випадку відповідно
до Договору добровільного страхування побутової техніки №
від «______»_________________20___р., за пакетом «Викрадення та Втрата», згідно якого застрахований:
, Марка:
Назва пристрою:
,
, Серійний номер (ІМЕІ, за наявності)
Модель:
.
Придбаного «______»_________________20___р., згідно чеку №
Вищезазначена подія трапилася «______»_________________20___р. о ___годин ___хилин, за адресою:
,
при наступних обставин (стисло викласти) :

Я попередньо повідомив(-ла) ПрАТ СК «ВУСО» «______»_________________20___р., шляхом:
За фактом настання випадку ВИКРАДЕННЯ
, ВТРАТА
, мною «______»_________________20___р.,
була подана відповідна заява до органів МВС (Національної поліції) а також ІМЕІ пристрою (за наявності) був
внесений до «Чорного списку» Українського державного центру радіочастот «______»_________________20___р.
Прошу розглянути мою заяву у відповідності до умов Договору.
У разі визнання події страховим випадком, зобов'язуюсь надати Страховику предмети, що входили в заводську
комплектацію засрахованого пристрою (коробка, інструкція, аксесуари тощо) та прошу здійснити виплату страхового
відшкодування за наступними реквізитами:
Розрахунковий рахунок:
Назва банку:
МФО:
ЄДРПОУ:
Призначення платежу:
Підтверджую, що заява складена власноруч, вся інформація викладена в ній є достовірною та даємо згоду
на її перевірку ПрАТ «СК «ВУСО», також надаємо ПрАТ «СК «ВУСО» право здійснювати обробку моїх
персональних даних відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».
За умови виплати страхового відшкодування в порядку передбаченому Договором, передаю право власності на
пристрій ПрАТ «СК «ВУСО».
До заяви додаю наступні документи (Документи, необхідні для виплати страхового відшкодування):
1. Паспорт та ІПН;
2. Поліс;

3. Засвідчена копія заяви до органу МВС України про втрату або викрадення пристрою встановленої форми,
чи документ, що підтверджує її прийняття;

4. Засвідчена копія заяви до органу МВС України з проханням надіслати офіційне повідомлення до Українського
держаного центру радіочастот для внесення коду ІМЕІ вкраденого або втраченого пристрою до «Чорного
списку» в разі якщо таке прохання не було зазначене в заяві до органу МВС України;
5. Фіскальний чек, що підтверджує придбання пристрою та гарантійний талон та/або сервісна книжка
на нього;
6. Предмети, що входили в заводськукомплектацію пристрою (коробка, інструкція, аксесуари тощо);
7.

«______»_________________20___р.

Підпис

Прізвище, ініціали

