
 

 

Генеральному Директору  

ПрАТ «УАСК АСКА» 

Шукатко А.О. 
 

Вх. №    

Від « » 20 р. 

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду потерпілої особи 
 

1. інформація про заявника та потерпілу особу: 

П.І.Б. особи, яка подає Повідомлення  

контактні телефони  

місце проживання/адреса листування  

П.І.Б. потерпілої особи, її контактні номери та місцезнаходження (заповнюється, якщо заявник не  

потерпіла особа):  

 
 

2. Поліс ОСЦПВ забезпеченого ТЗ (“УАСК АСКА”): 

№ полісу  дата 

укладання 

 

 

3. Інформація про випадок: 

Дата випадку  год. хв.  Чи був виїзд аварійного комісара?  

Місце настання випадку  
 

4. Внаслідок випадку було заподіяно шкоду: 

4.1. Інформація про пошкоджений ТЗ: 4.2. Інформація про пошкодження майна: 

власник (П.І.Б.)  власник (П.І.Б.)  

марка, модель  назва майна 

 

 

реєстраційний №   

рік випуску  місцезнаходжен-
ня 

 

№ кузова   

Перелік пошкоджень, завданих ТЗ, майну: 
 

 

 

4.3. Заподіяно шкоду життю та/або здоров’ю: так  ні  

П.І.Б. особи  

характер ушкоджень  
 

5. Документ, що підтверджує настання випадку: 

Протокол поліції  Рішення суду  Європротокол  
 

6. Пошкоджене майно потерпілого застраховане: 

за полісом ОСЦПВ (назва страхової компанії): 

№ полісу  Строк дії з __________20__р. по ____________20___р.  
За договором КАСКО (назва страхової компанії): 

№ договору  Строк дії з __________20__р. по ____________20___р. 
 

7. Власник та/або його представник зверталися з повідомленням та/або заявою на виплату до 
іншої страхової компанії по даному випадку? 

Так  Якщо Так - куди та коли?  Ні  
 

8. Чи були попередні пошкодження ТЗ та/або майна потерпілого до даної пригоди? 

Якщо Так - коли та які деталі було пошкоджено:  

 

 
 

 

 

№ звернення в КЦ: 



 

 

 

9. Шкода заподіяна з вини (особа, яка відповідальна за настання випадку на думку заявника): 

П.І.Б. водія  

місце проживання  

контактні телефони  Водій забезпеченого ТЗ був тверезий? Так  Ні  

10. Ідентифікаційні ознаки ТЗ, яким керувала винна особа: 

марка, модель  

реєстраційний №  

перелік пошкоджень  

 

 

11. Широке ПОЯСНЕННЯ щодо випадку, який має ознаки страхового: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання пояснення щодо випадку є обов'язковим! 
 

12. ПЛАН-СХЕМА ДТП Позначення на схемі: 

                            
 ТЗ страхуваль-

ника перед ДТП                             

                            
 ТЗ другого учас-

ника перед ДТП                             

                            
 

 

Інші учасники 

ДТП                             

                            
 ТЗ страхуваль-

ника після ДТП                             

                            
 ТЗ другого учас-

ника після ДТП                             

                             
 

 

Траєкторія руху 

ТЗ                             

                            

X Місце зіткнення 
(наїзду)                             

Складання План-схеми є обов'язковим! 
 

12. Пошкоджений ТЗ на ходу?  Та знаходиться за адресою:  

 

 

13. Інформація про розрахунки, здійснені між учасниками випадку: 

Так  Якщо Так - коли та у якому розмірі?  Ні  

 

14. Документи, що додаються до цього Повідомлення: 

1 копія паспорту  5  

2 копія довідки ІПН  6  

3 копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ  7  

4 копія посвідчення водія  8  

Достовірність всієї інформації в цьому Повідомленні підтверджую. Попереджений, що, у разі надання неправдивої інформації, у виплаті 
страхового відшкодування може бути відмовлено, відповідно до чинного законодавства. У разі встановлення відсутності вини особи, цивільно- 
правова відповідальність якої застрахована за полісом ОСЦПВВНТЗ в ПрАТ «УАСК АСКА», зобов’язуюся повернути ПрАТ «УАСК АСКА» 
отримане страхове відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідної вимоги. 

Я, що нижче підписався, надаю згоду на використання та обробку персональних даних з метою виконання умов страхування. 
 

посада (для юридичної особи)  дата  

П.І.Б. 
 підпис 

(печатка) 
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