
Загальнi правила 

при виникненн1 страхового випадку 

1. Не варто покидати мiсце ДТП, наслiдки дано"�" дi"i можуть бути дуже серйозними.

2. Викликати полiцiю - 102. Якщо Е постраждалi особи - обов'язково викликати швидку

допомогу - 103. Оформлення ДТП без участi noлiцi"i (Европротокол) можливо лише в наступних

випадках:

• У ДТП бере участь не бiльше двох транспортних засобiв;

• Наявнiсть в обох учасникiв ДТП чин них полiсiв ОСЦПВ;

• Вiдсутнi постраждалi (травмованi, загиблi);

• Жаден з учасникiв не знаходиться в станi наркотичного, алкогольного або iншого виду

сп'янiння;

• Приблизний розмiр збиткiв становить не бiльше 50 ООО грн;

• Мiж учасниками ДТП досягнуто повне порозумiння щодо суми збитку i виявлення потерпiло"i та

винувато"i сторон и.

3 докладною iнструкцiЕю з оформлення Европротоколу можна ознайомитися 

тут: www.mtsbu.ua/ua/europrotocol/ 

3. Необхiдно вiдразу пiсля ДТП, або не пiзнiше 3 днiв з моменту noдi"i, повiдомити вашу 

Страхову компанiю про те, що трапилась страхова подiя - поданься письмово оформлена 

Заява. Форму можна отримати у Страховiй або завантажити тут: www.mtsbu.ua/for _consumers/

4. Обмiнятися контактними даними з iншими учасниками ДТП, в тому числi з постраждалими 

пiшоходами, велосипедистами та iн. (lнформацiя про транспортний засiб: марка, модель, держ. 

номер, ПIБ, данi про страховика, полiси та iн.).

5. 3 12 червня 2018 року на мiсцi дорожньо-транспортно"i пригоди на вимогу учасникiв ДТП 

наданься можливiсть зробити фото схеми ДТП. Також дозволено фотографувати мiсце аварП. 

Копiя схеми ДТП i фотографi"i з мiсця ДТП надаються при письмовiй заявi до пiдроздiлу noлiцi"i 

не пiзнiше 1О днiв з моменту фiксацП правопорушення.

6. Не берiть на себе нiяких зобов'язань щодо врегулювання будь-яких вимог i претензiй iнших 

учасникiв ДТП до контакту з Вашо"i Страховою КомпанiЕю.

7. Уважно огляньте мiсце аварП. Не рухайте транспортнi засоби та стежте за тим, щоб нiякi 

докази не були прихованi. Попросiть всiх свiдкiв залишитися на мiсцi ДТП - при складаннi 

протоколу "iх показання будуть кориснi.

8. Уважно прослiдкуйте за тим, щоб спiвробiтники noлiцi"i занесли до протоколу всi 

пошкодження, i найголовнiше - вiддали Вам копiю протоколу. Не пiдписуйте порожнiй бланк 

протоколу!

Бережiть себе i своТх близьких! 

UKASKO 

http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/112814
http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/europrotocol/96561



