8.7.1.4. Завірені підписом уповноваженої особи та печаткою
Страхувальника копії наказів про призначення керівника та головного
бухгалтера;
8.7.1.5. Довідку із банку, в якому відкритий рахунок, з якого
перераховується страховий платіж за Договором страхування або на який
перераховується страхова виплата, у якій зазначені реквізити: повне
найменування банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, номер
банківського рахунку. Або – довідку, видану головним бухгалтером
Страхувальника, за підписом головного бухгалтера, з мокрою печаткою
Страхувальника, у якій зазначені реквізити: повне найменування банку,
місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, номер банківського рахунку,
з якого перераховується страховий платіж або на який перераховується
страхова виплата;
8.7.1.6. Лист Страхувальника, в якому зазначена інформація про його
фактичне місцезнаходження (фактичну адресу);
8.7.2.Якщо Страхувальник є юридичною особою – нерезидентом:
8.7.2.1. Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію
суб’єкта
підприємницької
діяльності
(реєстраційне
посвідчення
уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної
юридичної особи) або копію легалізованого витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру;
8.7.2.2. Довідку з банку, в якому відкритий рахунок, з якого
перераховується страховий платіж за Договором страхування або на який
перераховується страхова виплата, у якій зазначені такі реквізити: повна
назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, номер банківського
рахунку;
8.7.2.3. Нотаріально завірену або завірену підписом уповноваженої
особи та печаткою Страхувальника копію статуту (зі всіма змінами та
доповненнями до нього);
8.7.2.4. Лист Страхувальника, в якому зазначена інформація щодо
уповноважених осіб Страхувальника, які мають право розпоряджатися
рахунками та майном Страхувальника;
8.7.2.5. Лист Страхувальника, в якому зазначена інформація про його
фактичне місцезнаходження (фактичну адресу);
8.7.3. Якщо Страхувальник є фізичною особою – резидентом:
8.7.3.1. Копію паспорта Страхувальника (всі сторінки);
8.7.3.2. Копію довідки з органів державної податкової служби про
присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або серію
та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної
податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера;
8.7.3.3. Лист, в якому Страхувальник зазначає своє фактичне місце
проживання (місце перебування);
8.7.4. Якщо Страхувальник є фізичною особою – нерезидентом:

8.7.4.1. Копію паспорта (всі сторінки) або іншого документа, що
посвідчує особу;
8.7.4.2. Дані про місце проживання або тимчасового перебування. У
разі відсутності штампу реєстрації – копію сторінки паспорта з відміткою
митного органу про останню дату перетину кордону України;
8.7.5. Якщо Страхувальник є фізичною особою – підприємцем, то він
додатково повинен надати також копію свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи – підприємця та довідку з банку, в якому відкритий рахунок, з якого
перераховується страховий платіж за Договором страхування або на який
перераховується страхова виплата, у якій зазначені такі реквізити: повна
назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, номер банківського
рахунку (за наявності).”
2.
Доповнити пункт 9.3 Правил дoбpoвiльнoгo стpaхyвaння здоров’я
на випадок хвороби (нова редакція) № 10402 від 9 грудня 2008 pокy пунктом
9.3.12 такого змісту:
„9.3.12. На письмову вимогу Страховика, а також на виконання вимог
чинного законодавством України у сфері регулювання протидії та
запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при
укладенні договору страхування, сплаті страхового платежу або при
здійсненні страхової виплати та в інших випадках, передбачених чинним
законодавством України, надати Страховикові для ознайомлення та
копіювання документи, що дозволяють ідентифікувати Страхувальника та
передбачені у пункті 8.7 цих Правил.”.

