"Қазақстан Халық Банкінің
өмірді сақтандыру бойынша
"Халық-Life" еншілес компаниясы"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дочерняя компания
Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни "Халык-Life"

Қазақстан Халық Банкінің өмірді сақтандыру бойынша
«Халық-Life» еншілес компаниясы» акционерлік қоғамы
Басқарма Төрайымы
Председателю Правления
Акционерного общества
«Дочерняя компания Народного Банка Казахстана
по страхованию жизни «Халык-Life»
Радченко О.С.

ТОҚТАТУҒА ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ҚАЙТАРУҒА ӨТІНІШ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ВОЗВРАТ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Прошу Вас расторгнуть договор/полис №………………………..……………от………………………….……..
шартын/полисін тоқтатуды өтінемін.
Сақтанушы/Страхователь:…………………………………………………………………………………………
Мекенжайы/Адрес: ………………………………………………………………………….……….…………….
Сақтандырылушы/Застрахованный:……………………………………………………………………………...
Туған күні/ Дата рождения…………..………………………
Бұзу себебі/ в связи с ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
сақтандыру шартын тоқтату себебін көрсету /указать причину расторжения договора страхования/

Мен/Я, ………………………………………………………………………………………………………….……
Сақтанушының ТАӘ / ФИО страхователя

сақтандыру сомасын келесі деректемелер бойынша жоғары көрсетілген сақтандыру шартын/полисін
тоқтатуына байланысты аударуды «Халық-Life» АҚ / АО«Халык-Life» перевести страховую премию в
связи с расторжением вышеуказанного договора/полиса страхования на банковский счет по следующим
реквизитам:
Банк атауы/Название банка ………………………………………………..………………………………………
Банктің БСН/БИН банка……….………….……….… Банктің БСК/БИК банка……………..………..........…
Банктің IBAN/IBAN банка ……………………..………………………………………..…………………………
Клиенттің IBAN/IBAN клиента…………………….……..………………………………………………………...
Шот иесінің ТАӘ/ФИО владельца счета……………..……………………….……………………………………
Шот иесінің ЖСН/ИИН владельца счета……………………..………………...…………………….……………
Шот есінің мекенжайы /Адрес владельца счета ………….…….…………………...............................................
Байланыс телефоны /Контактный телефон ………….…….………………….......................................................
Маңызды ақпарат!/ Важная информация!
Егер шот үшінші тұлғаның иелігінде болса, бұл өтініш нотариат расталу керек!/
Если счет принадлежит третьему лицу, просим заверить данное заявление нотариально!
Өтінішке қоса тапсырамын/ К данному документу прилагаю:
o Сақтандыру полисінің түпнұсқасы / Оригинал страхового полиса;
o Жеке куәліктің көшірмесі / Копию удостоверения личности;

РФ-17-1-003 Заявление на расторжение договора страхования и возврат страховой премии

Издание №1

стр. 1 из 2

o Қарыз

өтелгені туралы банктің куәландыруы (өмірді ерікті сақтандыру және қарызгер өмірін
сақтандыру шарттары үшін)/ Банковское подтверждение о погашении займа (для договоров
добровольного страхования жизни и жизнь заемщика);
o Шот иесіне берген банктің деректемелерін міндетті түрде осы өтінішке қоса беру керек./ В
обязательном порядке к данному заявлению необходимо приложить реквизиты, выданные банком
владельцу счета.
Осы өтініш арқылы мен «Халық-Life» АҚ берілген осы полис/шарт бойынша менің немесе
басқа біреудің талаптары жөніндегі міндеттемелерден босатамын, оны осы өтінішке қойған қолым
арқылы растаймын.
Данным заявлением я освобождаю АО «Халык-Life» от обязательств от исков по данному полису,
поданных мной или кем-либо другим, о чем свидетельствует моя подпись в настоящем заявлении.
Мен (Сақтанушы, Сақтандырылушы) «Халық-Life» АҚ өзімнің жеке деректерімді
электрондық, қағаз және/немесе заттық тасымалдағышта жинақтап өндеуіне келісемін.
Я (Страхователь, Застрахованный) согласен со сбором и обработкой АО «Халык-Life» своих
персональных данных на электронном, бумажном и /или материальном носителе.

___________________________________________________/__________________ «___» __________ 20 __ г.

Сақтанушының ТАӘ өз қолымен/ФИО Страхователя собственноручно

қолы/подпись

___________________________________________________/__________________ «___» __________ 20 __ г.
Сақтандырылушының ТАӘ өз қолымен/ФИО Застрахованного собственноручно

қолы/подпись

РФ-17-1-003 Заявление на расторжение договора страхования и возврат страховой премии

Издание №1

стр. 2 из 2

