Пам’ятка клієнту для повернення коштів за договір страхування
Увага! В офісі ТДВ СК «Ю.Ес.Ай.» діють карантинні обмеження. Тому усі
документи приймаються виключно дистанційно (поштою)
● Як повернути кошти при припиненні дії договору страхування
Застрахованій особі необхідно роздрукувати та заповнити Заяву на повернення коштів (див. сторінку 2):
● Які документи необхідно надати?
Перелік документів, які необхідно надати в страхову компанію, що вказаний в Заяві на повернення коштів:
- Заява по розторгненню договору (див. сторінку 2)
- Договір страхування (оригінал та книжка)
- Документи, що підтверджують факт оплати туристичних послуг турагенту
Застрахованою особою, або іншими особами (оригінал або завірена належним чином
копія - підписана уповноваженою особою та закріплена печаткою)
- Копія закордонного паспорту (всі сторінки) (за наявності)
- Копія громадянського паспорту (1,2 стор., адреса реєстрації)
- Копія ідентифікаційного коду
- Банківські реквізити для повернення платежу
● Куди надіслати документи?
Оригінали документів необхідно надіслати Укрпоштою, або Новою Поштою на адресу головного офісу компанії
“Ю.Ес.Ай.”:
Місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 6-А., 04211, код ЄДРПОУ 32404600
Телефон для Нової Пошти: +38 (067) 544-96-17 (не для консультацій, не телефонувати)
● Хто повинен заповнювати документи?
Заяву має заповнювати Застрахована особа, вказана в договорі про страхування. Якщо договір оформлено на
неповнолітнього, то заяву повинен заповнювати законний представник (один з батьків, опікун, чи інша особа,
визначена законодавством).

За додатковими питаннями звертатись на гарячу лінію
+38 (044) 353-00-69

Генеральному директору
ТДВ “Страхова Компанія “Ю.Ес.Ай.”
Ким Г. Г.
від

П.І.Б. заявника / назва юридичної особи

адреса
тел.:
Для юр. особи: контактна особа

ЗАЯВА
Прошу повернути кошти, сплачені за договір страхування №
від “
”
20
р.
Причина повернення коштів

Повернення коштів прошу здійснити за наступними реквізитами:
Отримувач (ПІБ):
ІНПП:
П/р (IBAN):
Банк отримувача:
Номер картки:

До заяви додаю:
● Договір страхування (оригінал та книжка)
● Документи, що підтверджують факт оплати туристичних послуг турагенту
Застрахованою особою, або іншими особами (оригінал або завірена належним
чином копія - підписана уповноваженою особою та закріплена печаткою)
● Копія закордонного паспорту (всі сторінки) (за наявності)
● Копія громадянського паспорту (1,2 стор., адреса реєстрації)
● Копія ідентифікаційного коду
● Банківські реквізити для повернення платежу
Пакет документів необхідно надіслати УкрПоштою, або Новою Поштою на адресу
головного офісу компанії “Ю.Ес.Ай.”:
Місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 6-А.
Номер телефону для адресної доставки Новою Поштою: +38 (067) 544-96-17 (не для
консультацій)

