
КАСКО ДСЦПВВНТЗ

у заяві необхідне відзначити 

Дата події ____.____.20___ р.

П.І.Б.

Адреса (повна)

тел. тел.

E-mail E-mail

Марка / модель

Реєстраційний № Пробіг (км)

Чи мав ТЗ на момент ДТП не усунені пошкодження, що не відносяться до даної події?

Ні Так Якщо "ТАК", які?

КАСКО № від Термін дії з по

Вигодонабувач

ДСЦПВВНТЗ серія, № від Термін дії з по

Страхова компанія

Відомості про водія, який керував ТЗ під час події

П.І.Б.

тел. тел.

Марка / модель Реєстраційний №

Місцезнаходження пошкодженого транспортного засобу

Чи мав ТЗ на момент ДТП не усунені пошкодження, що не відносяться до даної події?

Ні Так Якщо "ТАК", які?

ОСЦПВВНТЗ серія, № від Термін дії з по

Страхова компанія

Дата повідомлення ___.___.___ р. за номером не повідомлялося

Дата повідомлення ___.___.___ р. час ___:___ не повідомлялося

На кого складений адміністративний протокол 1 учасник 2 учасник Не складався

Місце події (адреса)

___.___.___

________________

____.____.____ ___.___.___ ___.___.___

Відомості про Власника пошкодженого ТЗ
(не заповнюється у випадку, якщо власник та водій одна особа)

П.І.Б. / Назва 

організації

___.___.___ ___.___.___

Наявність діючого на момент події договору страхування

1-й учасник події: С Т Р А Х У В А Л Ь Н И К

Відомості про Страхувальника (власника) 

пошкодженого транспотного засобу (ТЗ)
Відомості про водія, який керував ТЗ під час події

Інформація про ТЗ

Договір страхування

Страхову компанію

____.____.____

Адреса 

(повна)

ТДВ "Страхова компанія "Схід-Захід"

Компетентні органи (МВС, ДСНС та ін.)

Повідомлення про подію

Відомості про пошкоджений ТЗ

Заява / Повідомлення від Страхувальника про 

настання дорожньо-транспортної пригоди

Справа №

Частина, яку заповнює ДРУГИЙ УЧАСНИК ПОДІЇ

___.___.___

П.І.Б. / Назва 

організації

____.____.____



ТЗ Страхувальника

ТЗ інш. участників

траекторія руху

Х місце зіткнення

Прошу виплатити мені страхове відшкодування за наступними реквізитами:

Перерахувати на СТО 

Інше 

За фактом події пояснюю, що:

Я проінформований (-а), що:

П.І.Б. / Назва організації (для юр. Осіб)

___.___.201__ р.
М.П.                      Підпис П.І.Б.

Підпис Заявника події

4. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписанням цієї заяви Страхувальник надає

свою згоду здійснювати Страховиком дії з персональними даними Страхувальника, які пов’язані зі збиранням,

включенням до баз(и) персональних даних, обробкою, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною,

поновленням, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням, передачею третім особам.
5. після врегулювання збитку та проведення відновлювального ремонту ТЗ/додаткового обладнання (ДО) я

зобов`язуюсь надати його (ТЗ/ДО) для огляду Страховику. В іншому випадку умови Договору страхування не

розповсюджуються на випадки наступних аналогічних пошкоджень.

1. після виплати страхового відшкодування, право звернення за регресною вимогою до винних осіб (в сумі

виплаченого відшкодування) переходить до Страховика;

Форма виплати страхового відшкодування (стосується договорів КАСКО )

2. в разі визнання цієї події страховою, отриману суму страхового відшкодування направити на витрати по відновленню

застрахованого майна або на придбання нового майна, аналогічного втраченому, протягом 1-го календарного року,

наступного за роком, в якому сталась подія;

3. в разі визнання цієї події страховою та після виплати страхового відшкодування мені (Страхувальнику) необхідно

отримати підтвердження факту втрати застрахованого майна, з метою виключення суми страхового відшкодування з

суми загального місячного або річного оподаткованого доходу.

Позначте   Х   пошкоджені місця автомобілів

Перелік пошкоджень ТЗ страхувальника

(будь ласка, якомого точнішенамалюйте розташування автомобіля та будівель (із зазначенням їх назв), які були поруч із 

місцем події (відобразіть положення ТЗ та вулиць, вкажіть назви вулиць)

Додаткова інформація власника пошкодженого ТЗ

1. не момент підписання даної заяви, по вище зазначеному випадку, до інших страхових компаній з заявою про

виплату страхового відшкодування не звертався та страхового відшкодування, а також відшкодування від іншиз осіб,

не отримував.

Частина, яку заповнює сторона події, яка подає цю заяву. Обов`язково до заповнення

ТЗ другого участника

Детальний опис події
Вкажіть, будь ласка, причину події, ситуацію на дорозі, поведінку учасників руху, хто зафіксував обставини події, викликав 

поліцію, хто надав першу допомогу, буксирування і т. ін.

Позначення на схемі

ПЛАН-СХЕМА ДТП

В

А


