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1. Чи належите Ви до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують
політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб?
2. Ваш фінансовий стан?

4. Вкажіть, будь ласка, Вашу посаду,
місце роботи та опишіть обов’язки,
які Ви виконуєте ?

3. Мета та характер майбутніх ділових відносин між Вами та
ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»?

Застрахована особа Страхувальник

(Страхувальник)

(Страхувальник)

5. Чи відповідає Страхувальнику хоча б одна з наступних ознак: громадянство США, місце проживання США, країна народження США,
адреса у США, єдиною адресою є адреса «на запитання» у США або довірча/управлінська адреса у США, номер телефону в США,
прохання повернути кошти на рахунок в США, довіреність на представництво або право підпису надано особі з адресою у США? 

Чи хворіли Ви у минулому або чи хворієте зараз на захворювання (або маєте будь-які вроджені вади) серцево-
судинної системи, крові, шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, органів дихання, слуху, зору, кісток, нервів,
печінки, залоз внутрішньої секреції, статевих органів, нирок, хронічний гепатит, алкоголізм, діабет, алергію,
онкологічні захворювання, СНІД (ВІЛ) або будь-яку іншу хворобу, що не перелічена вище?

Чи присвоєна (була присвоєна; знаходитесь в процесі оформлення) Вам група інвалідності?
Якщо Так, яка саме? ________________

(Страхувальник)

Договору страхування)
Договору страхування)

Я ознайомився(лась) з Декларацією нижче на сторінках 3-4 Заяви та повністю з нею погоджуюся. Я  ознайомився(лась)  з  Витягом  з  Правил  та  їх  відповідних  Додатків до моменту
набрання Договором страхування юридичної чинності та згоден(на) з ними, зрозумів(ла) їх, стосовно усіх запитань, які у мене виникли, отримав(ла) вичерпну відповідь.

(або його частини при розстрочці).



Декларація 

 Я підтверджую, що всі твердження у Заяві (опитувальнику) (далі – Заява) є правдивими і повними, всі викладені у письмовій формі. 
 Я розумію, усвідомлюю і погоджуюся, що наведена у Заяві інформація є основою для укладення Договору страхування зі Страховиком. При свідомому 
наданні помилкової, неправдивої або неповної інформації Договір страхування вважатиметься недійсним з моменту його підписання, і Страховик 
звільнятиметься від будь-яких зобов’язань за Договором страхування. 

 Я даю згоду та уповноважую будь-якого лікаря, лікарню, поліклініку або іншу організацію, яка надає медичну допомогу, страхову компанію або будь-
яку іншу компанію, організацію, або будь-яку особу, що володіє інформацією про мене, надати необхідну ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА 
ІНШУРАНС ГРУП» інформацію, включаючи копії документів із зазначенням захворювань або нещасних випадків, пройденого мною лікування, 
обстеження, консультацій або госпіталізації, а також про моє професійне заняття і місце роботи або про інші події, які виникли або можуть виникнути 
протягом строку дії Договору страхування життя. Я усвідомлюю і погоджуюся, що з метою виконання умов перестрахування та проведення належної 
оцінки ризику я зобов’язаний за вимогою Страховика забезпечити реалізацію права Страховика на проведення андерайтингу, в тому числі медичного 
обстеження Застрахованої особи, зокрема при зміні істотних умов Договору страхування, зміні ступеня страхового ризику та інше. 

 Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням Страхувальника та 
(або) Застрахованої особи. 

 Мені відомо, що страховий посередник, який приймає Заяву, не має права приймати будь-які рішення за Страховика та не має права давати за 
Страховика роз’яснення на мій запит. Зобов’язання Страховика вважаються дійсними лише у тому випадку, якщо про них повідомлено в письмовій 
формі і вони завірені підписом та печаткою Страховика. 

 Мені відомо, що страховий посередник не уповноважений приймати страхові внески готівкою або в безготівковій формі від Страхувальника. 
Особливості розрахунку між Сторонами можуть бути додатково передбачені умовами Договору страхування згідно із Правилами. 

 Мені відомо і я даю згоду на те, що розмір річного страхового внеску може бути зменшено за ініціативою Страхувальника лише з початку страхового 
періоду Договору страхування.  

 Договір страхування  починає діяти з дати укладання. Страховий захист діє з 00 годин дня, наступного після дня надходження страхового платежу (або 
його частини при розстрочці) в повному обсязі на рахунок Страховика. 

 Страховик не несе зобов’язань щодо страхового захисту за Договором страхування в період з моменту несплати чергового страхового платежу в розмірі 
та строки, вказані в Полісі (Договорі) страхування, до 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового платежу в повному обсязі. 
Прострочення сплати страхових внесків та/або сплата (вимога сплати) пені не звільняє Страхувальника від виконання свого обов’язку щодо сплати всіх 
страхових платежів у розмірах, визначених Полісом (Договором) страхування, у т.ч. за страхові періоди (або їх частини при розстрочці), що минули. 

 Мені відомо, що при щорічній сплаті страхових внесків за основним та додатковим страхуванням я маю право вносити їх один, два, чотири або 
дванадцять разів на рік, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 Мені відомо, що страховим випадком за страхуванням згідно з Додатком 1-ОС Правил є смерть Застрахованої особи, яка сталася під час дії Договору 
страхування з будь-якої причини.  

 Мені відомо, що страховим випадком за страхуванням згідно з Додатком 2-ОС Правил є смерть Застрахованої особи (Застрахованих осіб), яка сталася 
під час дії Договору страхування з будь-якої причини. Строк страхування – довічно.  

 Мені відомо, що страховим випадком за накопичувальним страхуванням згідно з Додатком 3-ОС Правил є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії Договору страхування або смерть Застрахованої особи, яка сталася під час дії Договору страхування з будь-якої причини. У випадку настання 
другого із зазначених страхових випадків страхова сума дорівнює сумі сплачених страхових внесків на дату настання страхового випадку. Розмір 
страхової суми за випадком дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору страхування вказується у відповідній графі Заяви 1 розділу 
«Основні умови» цієї Заяви. 

 Мені відомо, що страховим випадком за накопичувальним страхуванням згідно з Додатком 4-ОС Правил є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії Договору страхування або смерть Застрахованої особи, яка сталася під час дії Договору страхування з будь-якої причини.  

 Мені відомо, що страховим випадком за накопичувальним страхуванням згідно з Додатком 5-ОС Правил є дожиття Застрахованої особи до закінчення 
строку дії Договору страхування або смерть Застрахованої особи, яка сталася під час дії Договору страхування з будь-якої причини. Страхова сума 
виплачується у визначений Договором страхування строк. 

 Мені відомо, що страховим випадком за накопичувальним страхуванням двох Застрахованих осіб згідно з Додатком 6-ОС Правил є дожиття 
Застрахованих осіб до закінчення строку дії Договору страхування або смерть Застрахованої особи (Застрахованих осіб), яка сталася під час дії Договору 
страхування з будь-якої причини. При цьому Страхувальник є одночасно Застрахованою особою. Поле «Застрахована особа» містить дані іншої 
Застрахованої особи. 

 Мені відомо, що страховим випадком за страхуванням згідно з Додатком 7-ОС Правил є Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору 
страхування або настання події, передбаченої Договором, та (або) досягнення Застрахованою особою визначеного Договором віку. Дана програма 
страхування застосовується тільки разом з програмою страхування життя на строк 1-ОС. 

 Мені відомо, що за додатковим страхуванням страховим випадком, на вибір Страхувальника,  може бути: 

▬ смерть, що сталася із Застрахованою особою під час дії Договору страхування внаслідок нещасного випадку, згідно з Додатком 4-ДС до Правил. 
Максимальна страхова сума дорівнює страховій сумі за основним страхуванням, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

▬ смерть, що сталася із Застрахованою особою під час дії Договору страхування внаслідок нещасного випадку, який стався в результаті транспортної 
події згідно з Додатком 5-ДС  до Правил. Максимальна страхова сума дорівнює страховій сумі за основним страхуванням, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування; 

▬ встановлення І групи інвалідності, що сталася внаслідок хвороби та / або нещасного випадку, що трапився із Застрахованою особою у період дії 
Договору страхування згідно з Додатком 6-ДС до Правил. Максимальна страхова сума дорівнює подвійній страховій сумі за основним страхуванням, 
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

▬ встановлення Страхувальнику І групи інвалідності чи його смерті з будь-якої причини або внаслідок нещасного випадку згідно з Додатком 2-ДС, що 
передбачають звільнення від сплати страхових внесків. Страхова виплата за цим страхуванням не здійснюється, а Страхувальник звільняється від 
сплати страхових внесків за основним страхуванням на період з моменту настання страхового випадку до закінчення строку дії Договору 
страхування. При чому, звільнення від сплати страхових внесків не застосовується до страхових внесків згідно з Додатком 1-ОС до Правил. 

▬ встановлення І, ІІ та / або ІІІ групи інвалідності, що сталася внаслідок хвороби та / або нещасного випадку, що трапився із Застрахованою особою у 
період дії Договору страхування згідно з Додатком 6-ДС до Правил. Страхова сума виплачується в розмірі 100% (І група інвалідності), 80% (ІІ група 
інвалідності), 50% (ІІІ група інвалідності). Максимальна страхова сума не повинна перевищувати страхову суму за основним страхуванням та при 
цьому не повинна перевищувати 150 000 грн. (або еквівалент в іноземній вільно конвертованій валюті) для страхового ризику «встановлення І групи 
інвалідності», 100 000 грн. (або еквівалент в іноземній вільно конвертованій валюті) для страхового ризику «встановлення І та / або ІІ групи 
інвалідності», 50 000 грн. (або еквівалент в іноземній вільно конвертованій валюті) для страхового ризику «встановлення І, ІІ та / або ІІІ групи 
інвалідності», якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

▬ втрата працездатності Застрахованої особи через виявлення вперше у період дії Договору страхування одного з тяжких захворювань та настання 
відповідних наслідків, передбачених Додатком 1-ДС до Правил, якщо така Застрахована особа раніше не хворіла на таке захворювання і після 
виявлення його пройшло щонайменше 30 днів. Максимальна страхова сума дорівнює страховій сумі за основним страхуванням, якщо інше не 
передбачено умовами Договору страхування; 

▬ постійна повна або часткова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, що стався протягом дії Договору 
страхування, а саме: повна втрата органів, їх частин або частин тіла чи їх повна функціональна недієздатність понад 25% згідно з Додатком 11-ДС до 
Правил. Максимальна страхова сума дорівнює страховій сумі за основним страхуванням, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

_______________________ Страхувальник 
(підпис) 



 Мені відомо, що страхові суми за додатковим страхуванням у Заяві 1, яке обирається разом із основним страхуванням згідно з Додатком 6-ОС Правил, 
для двох Застрахованих осіб зазначається однією загальною сумою (крім додаткового страхування згідно з Додатком 2-ДС). Страхові суми за таким 
додатковим страхуванням для кожної окремої Застрахованої особи дорівнюють 50% від  розміру, зазначеного в Заяві. 

 Гарантований інвестиційний дохід для розрахунку страхових сум за основним страхуванням та викупних сум – 1,5% для Договорів страхування з 
валютою страхування Долар США або ЄВРО, та 4% – з валютою страхування гривня, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 
Страхові суми за основним страхуванням збільшуються на суми додаткового бонусу, які визначаються Страховиком щорічно протягом дії Договору 
страхування за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів згідно з чинним законодавством, та повідомляються 
Страхувальнику в письмовій формі. Викупна сума за додатковим страхуванням дорівнює 0 (нулю). 

 Мені відомо, що страховий захист за додатковим страхуванням для випадків, що сталися внаслідок хвороби згідно з Додатком 6-ДС, 2-ДС до Правил та 
додатковим страхуванням згідно з Додатком 1-ДС до Правил припиняється з 00:00 годин дати виповнення Застрахованій особі 60-річного віку. 

 Мені відомо, що страхова виплата за основним страхуванням та за додатковим страхуванням згідно з Додатками 4-ДС, 5-ДС та 6-ДС до Правил (І група 
інвалідності) може бути здійснена як у формі разової виплати, так і у формі ануїтетних виплат згідно з Додатком 1-А до Правил. За додатковим 
страхуванням згідно з іншими Додатками до Правил страхова виплата здійснюється разовою виплатою. Перерахунок разової страхової виплати (або її 
частини) у ануїтети здійснюється актуарно (математично) з використанням тарифів, дійсних на момент його здійснення. За страховими випадками, крім 
дожиття, виплата ануїтетів здійснюється у розмірі, з періодичністю, у строки та на умовах визначених Сторонами і оформлених Додатковою угодою до 
Договору страхування. При умові обрання ануїтетних виплат, які передбачають спадкування, може бути призначено лише одного Вигодонабувача та 
одного Спадкоємця ануїтетів за всіма страховими ризиками.  

 Виплати за Договором страхування здійснюються Страховиком шляхом безготівкових перерахунків за рахунок одержувача такої виплати. У разі 
прострочення виплати Страховик додатково до загальної суми виплати сплачує пеню в розмірі 0,02% від суми боргу за кожен день прострочення, але не 
більш ніж 1,0% взагалі. 

 Мені відомо, що  у випадку зазначення одного Вигодонабувача за окремим ризиком та, якщо при цьому не вказана його частка у страховій виплаті, вона 
приймається за 100%. У випадку зазначення двох або більше Вигодонабувачів за окремим ризиком та, якщо при цьому розмір часток у страховій виплаті 
для них не зазначено, вона поділяється між цими особами у рівних частинах. У випадку зазначення двох або більше Вигодонабувачів за окремим ризиком 
та, якщо при цьому загальна сума часток у страховій виплаті є менша (або більша) ніж 100%, різниця розподіляється (утримується) між 
Вигодонабувачами пропорційно розмірам їх часток у страховій виплаті. Якщо Розділ Заяви «Вигодонабувачі» не буде заповнено - Вигодонабувачем на 
випадок смерті вважаються спадкоємці Страхувальника, які визначаються згідно чинного законодавства України, Вигодонабувачем за страховими 
випадками іншими, ніж смерть, вважається Страхувальник. 

 Мені відомо, що у випадку обрання страхування згідно з Додатком 6-ОС Правил Вигодонабувачем на випадок смерті однієї з Застрахованих осіб є друга 
Застрахована особа, зазначена у Заяві. В такому випадку Вигодонабувачі в Заяві не зазначаються. У разі зазначення в Заяві Вигодонабувача на випадок 
смерті, він вважається Вигодонабувачем другої черги. 

 Мені відомо та я згоден(на) з тим, що порядок зміни та припинення дії Договору страхування, умови здійснення страхової виплати, відповідальність за 
невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування, не зазначені в цій Заяві, визначені в Правилах. Причини відмови у страховій виплаті, 
виключення зі страхових випадків передбачені розділом 4, зокрема, повний перелік пункту 4.2., п. 4.3.3., 7.17.9 § 1 Правил, крім того, випадок не 
визнається страховим та у страховій виплаті відмовляється, якщо подія відбулася в результаті вчинення дій внаслідок вживання алкоголю, будь-яких його 
замінників, наркотичних чи токсичних речовин. Витяг із Правил є невід’ємною частиною Договору страхування. 

 Мені відомо, що про смерть Застрахованої особи слід повідомити Страховику протягом семи календарних днів. 

 Заява складається у двох примірниках. Копія Заяви надсилається Страхувальнику з відміткою Страховика про прийняття запропонованих умов 
страхування. При чому перший примірник Заяви підписується Страхувальником, Застрахованою особою та Посередником власноруч. Договір 
страхування укладається шляхом надіслання Страхувальнику копії Правил (Витягу) та видачі Страхувальнику Поліса страхування життя, підписаного 
Страховиком, який не містить розбіжностей з поданою заявою. Страхувальник погоджується з правом Страховика змінити розмір страхової суми, 
тарифу, страхового внеску за результатами оцінки ступеня ризику не більше ніж на 10 (десять) відсотків. В цьому випадку Договір страхування 
укладається відповідно до вищезазначеної процедури. Якщо Страховиком буде прийнято рішення про зміну запропонованих Страхувальником умов 
страхування, Сторони укладають Договір страхування в двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін). Страхувальник зобов’язаний підписати 
даний Договір страхування протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати його отримання та в цей же строк повернути один примірник 
Страховику. 

 Я цим підтверджую, що мені надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг». 

 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я надаю Страховику згоду на обробку своїх персональних даних (ідентифікаційні, 
паспортні, біометричні дані, стан здоров’я, особисті відомості тощо) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері страхування життя та 
перестрахування, передачу моїх персональних даних у випадках, передбачених умовами договорів та/або чинним законодавством України, на термін, 
необхідний для досягнення вищезазначеної мети, без повідомлення мене про це. 

 Мені відомо і я даю згоду на те, що Страхувальник має право вносити зміни в умови Договору страхування на першому році страхування лише 
протягом 14 календарних днів з дати отримання ним Полісу (Договору) страхування. По закінченні цього строку вважається, що Страхувальник повністю 
прийняв умови наданого йому Полісу страхування. У випадку вимоги Страхувальником дострокового припинення Договору страхування до закінчення 
14-денного терміну після отримання ним Полісу (Договору) страхування, Страхувальнику з урахуванням положень п. 7.11 §1 Правил повертаються 
страхові внески, здійснені ним за таким Договором страхування. Після закінчення вищевказаного строку у випадку дострокового припинення Договору 
страхування з ініціативи Страхувальника, Страхувальнику, не раніше ніж після спливу 2 (двох) повністю сплачених страхових періодів, сплачується 
викупна сума, визначена Полісом (Договором) страхування.  

 Я надаю Страховикові свій дозвіл на передачу у необхідному обсязі моїх даних, що витікають з укладення Договору страхування (інформація про 
внески, страхові випадки, зміни в Договорі страхування та  ризику), перестраховикові  для оцінки ризику та здійснення перестрахування, а також для 
оцінки ризику і пред’явлення претензій іншому страховику і взагалі об’єднанням страховиків для передачі цих даних іншим страховикам.  

 Разом із Заявою (опитувальником) я надаю належним чином завірені копії документів фізичних осіб, наведених в Заяві (опитувальнику). 

 Мені відомо і я даю згоду на те, що у випадку, коли у Заяві не було зазначено дату її складання, Договір страхування вступає в силу не раніше дня 
надходження Заяви на адресу Страховика. 
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