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ОБОВ’ЯЗКИ водіїв та/або власників транспортних засобів, 

                     причетних до дорожньо-транспортної пригоди: 

 вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди; 

 поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє 
місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати 
відомості про відповідні страхові поліси; 

 невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання 
дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким 
укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду 
встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про 
місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого 
майна, контактний телефон та свою адресу; 

 зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, 
в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, 
до тих пір, поки його не огляне призначений страховиком представник 
(працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити 
йому можливість провести огляд пошкодженого майна 
(транспортних засобів); 

 сприяти страховику в розслідуванні причин та обставин дорожньо-
транспортної пригоди, а саме: повідомити страховика про всі відомі їй 
обставини та надати для огляду та копіювання наявні документи щодо 
цієї дорожньо-транспортної пригоди протягом семи робочих днів з 
дня отримання нею відповідної інформації або документа. 
 

 
 
 

УВАГА: невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на 
отримання відшкодування, своїх обов'язків може стати підставою для 
відмови у здійсненні страхового відшкодування (п.37.1.3 ст. 37 ЗУ «Про 
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів») 

 

 
ДОКУМЕНТИ для отримання страхового відшкодування: 

 
Назва документу Наявність 

документ, що підтверджує настання цивільно-правової 
відповідальності водія, який керував автомобілем 
забезпеченим за полісом страхування (постанова суду) 

 

паспорт громадянина, якщо заявником є фізична особа  
документ, що посвідчує право заявника на отримання 
страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, 
свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є 
потерпілим або його законним представником 

 

довідка про присвоєння одержувачу коштів 
ідентифікаційного номера платника податку (за умови його 
присвоєння), якщо заявником є фізична особа 

 

документ, що підтверджує право власності на пошкоджене 
майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, - у 
випадку заподіяння шкоди пошкодженням транспортного 
засобу таким документом є свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу. 

 

свідоцтво про смерть потерпілого - у разі вимоги заявника 
про відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого 

 

документи, що підтверджують витрати на лікування - у разі 
вимоги заявника про відшкодування витрат на лікування 

 

документи, що підтверджують витрати на поховання 
потерпілого, - у разі вимоги заявника про відшкодування 
витрат на поховання потерпілого 

 

документи, що підтверджують перебування на утриманні 
потерпілого, його доходи за попередній (до настання 
дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри 
пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, - у 
разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв'язку із 
смертю годувальника 

 

заява про страхове відшкодування  
 
 
УВАГА: розрахунок розміру страхового відшкодування здійснюється після 
надання всіх необхідних документів. 
 
 

 


