
  

Пам'ятка застрахованого 
 
Що робити в разі настання страхового випадку? 
 
Вам необхідно зв'язатися з  асистуючою компанією, за телефоном, вказаним у полісі, при цьому вказати: 

✓ номер полісу 
✓ програму страхування 
✓ ваше місцезнаходження 
✓ контактний телефон (e-mail) 
✓ що з вами сталося 

Надалі слідувати інструкціям асистуючої компанії. 
Якщо в силу об'єктивних причин вам не вдалося зв'язатися з компанією, що асистує відразу, протягом 24-х годин необхідно передзвонити і 
повідомити, яка допомога була надана, суму оплати. 
Нагадуємо, що відповідно до умов договору страхування, всі витрати еквівалентні сумі 100 Євро і вище, які ви оплачуєте самостійно, повинні 
бути узгоджені з Страховою Компанією або асистуючою компанію, інакше Страхова Компанія має право відмовити у виплаті страхового 
відшкодування (п. 10.3. Загальних умов Міжнародного договору подорожуючих ПрАТ «СК« Фінекс»). 
 
Відшкодування витрат 
Після повернення з поїздки протягом 30 календарних днів, необхідно звернутися в Страхову Компанію з заявою про відшкодування витрат. 
Страхова компанія знаходиться за адресою: м Київ, вул. Старонаводницька, 17/2. 
До типової заяви необхідно додати: 

✓ Копію внутрішнього паспорта (1-ша, 2-га стор. та стор. з пропискою) 
✓ Копію закордонного паспорта (1-ша стор. та стор. з візою) 
✓  Копію ідентифікаційного коду 
✓ Оригінали медичних документів і чеків про оплату 
✓ Оригінал полісу, умови страхування (договір) 
✓ Для отримання відшкодування на картковий рахунок, необхідно надати роздруківку реквізитів банку, в якому відкритий разрахунковий 

рахунок особи. 
 
* Якщо заява заповнюється будь-ким з батьків дитини, то крім копії проїзного документу дитини (або сторінки з інформацією із закордонного 
паспорту одного з батьків), додається копія українського паспорту одного з батьків, ідентифікаційний код, копія свідоцтва про народження. 
 
Якщо ви не маєте мождивості приїхати в Страхову Компанію особисто, то заяву та документи потрібно надіслати рекомендованим листом за 
адресою: 
ПрАТ «СК« Фінекс» 
01015, м. Київ, ул. Старонаводницька, 17/2. 
Для питань що стосуються заповнення заяви, можна звернутися до відділу врегулювання збитків за  телефоном: (044) 394-58-85 або по e-mail: 
intertravels@finex-ua.com  
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