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ТИПОВІ  ПИТАННЯ З ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ТА  ВІДПОВІДІ НА НИХ 

                Стор. 

①                                                                                  2-3  Комунікації з МТСБУ

②                                           3-4  Пошук полісу на Інтернет - порталі МТСБУ

(пошук полісу, бланку повідомлення, заяви про страхове відшкодування, з’ясування  
статусу полісу, тощо) 

③                                      4-14             Поліс, страховий сертифікат «Зелена картка»

(коригуючі  коефіцієнти, пільги, знижки, ОТК, самостійний розрахунок страхового 
платежу,   переукладання договору, отримання дублікату) 

④                                                                        14-17 Типи  страхових випадків

     (облік ДТП, «ланцюгові» ДТП, як діяти, довідки про ДТП і т. і.) 

⑤                                                                                                   17-19   Експертиза

     (порядок проведення, узгодження, оскарження, аукціон) 

⑥                                    19-29     Відшкодування, регламентні виплати МТСБУ

(форми документів, франшиза, ПДВ, амортизаційний  знос,  СТО, моральна шкода,     
затримка у виплаті відшкодування) 

⑦                                                                                                          29-30 Скарга

    (зміст, подання, реєстрація) 

⑧                                                                          30          Судове рішення з ОСАЦВ

    (реалізація рішення суду) 

⑨                                                 30                                               Розстрочення платежу за регресом МТСБУ

⑩                                                                                             31-33  Європротокол

      (порядок отримання, особливості застосування) 

⑪  Агенти                                                                                                        33-35                      

      (порядок та особливості реєстрації, виключення з Реєстру) 

⑫                                                                            35  Оцінка діяльності страховиків

⑬ Банкрутство,  ліквідація  страховика                                                   36-37    

 

УВАГА!!!   Пошук  здійснюйте за тематичною назвою та номером  блоку або за 
базовим  словом. 

У разі виявлення технічних помилок, описок, повторів, просимо проінформувати нас через 
Інтернет – портал. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Надані відповіді не є офіційним роз’ясненням норм законодавства, а мають 
просвітницько-роз’яснювальний характер. Майнові авторські права належать  МТСБУ.  

Ви можете переглядати, друкувати чи завантажувати на свій комп’ютер копію відповідного матеріалу 
або витягу  з цього розділу Інтернет - порталу для власного некомерційного використання і тільки в 
тому випадку, якщо Ви жодним чином не змінюватимете ці матеріали та зберігатимете незмінними 
всі знаки захисту, торговельну  марку. 

  
Вам дозволяється робити копії матеріалу чи витягу з нього для третіх осіб виключно з метою їх 
особистого інформування та їх особистого, некомерційного використання лише в тому разі, якщо Ви 
повідомлятимете, що МТСБУ є автором даного матеріалу, включаючи посилання на Інтернет – 
портал  МТСБУ(www.mtsbu.ua).  

 

http://www.mtsbu.ua/
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ЯК ЗДІЙСНИТИ ВХІД НА ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ МТСБУ БЕЗ АВТОРИЗАЦІЇ? 

Вхід на головну сторінку Інтернет - порталу МТСБУ без авторизації здійснюється у 
режимі доступу – www.mtsbu.ua  

ЧИ МАЄ МТСБУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В РЕГІОНАХ? 

Офіс МТСБУ знаходиться в м. Києві за адресою – Русанівський бульвар 8. 
Прийом громадян здійснюється щоденно з 10.00 до 16.00. Перерва з 13.00 до 14.00. 
Вихідні дні – субота, неділя, а також святкові дні. 
Керівництво  МТСБУ здійснює особистий  прийом громадян в понеділок – 
середу з 15.00 до 17.00 за попереднім записом за телефоном (044) 239-20-36. 
Письмове звернення до МТСБУ можна надіслати на його адресу: 02002, Київ-2, а/с 
№272    МТСБУ або ж по факсу за № (044)239-20-31(працює цілодобово в 
автоматичному режимі)  або на електронну адресу mtibu@mtibu.kiev.ua.  
УВАГА!!! МТСБУ є гарантом провадження ОСАЦВ. Відповідно до 
законодавства здійснює регламентні виплати із централізованих гарантійних 
страхових резервних фондів.  
МТСБУ за цивільно-правовими договорами співпрацює з 13 асистанськими 
структурами, 67 станціями технічного обслуговування, у тому числі з 32 – 
гарантійними СТО,  з 30 контрагентами, які представляють інтереси МТСБУ у 
судових інстанціях , та які представлені в кожному регіоні України. 

ЯК МОЖНА ОТРИМАТИ ДОВІДКОВУ ІНФОРМАЦІЮ В МТСБУ? 

 Телефони для зв’язку: 

     відділ прийому громадян МТСБУ (044) 239-20-30 (багатоканальний),   

     відділ регламентних виплат            (044) 501-85-31 (багатоканальний), 

     відділ регламентних виплат з  

     міжнародного страхування             (044) 239-20-27 (багатоканальний) 

В режимі оn-line зв’язок з МТСБУ здійснюється через його Інтернет - портал 
(www.mtsbu.ua). 

УВАГА!!! Перш ніж витрачати час на формулювання питання та на очікування 
відповіді на нього, СКОРИСТАЙТЕСЯ РЕЄСТРОМ ТИПОВИХ ПИТАНЬ ТА 
ВІДПОВІДЕЙ НА НИХ, розміщених на Інтернет - порталі МТСБУ 
(www.mtsbu.ua). 

ЧИ МОЖЛИВИЙ ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО СПРАВИ ПОТЕРПІЛОГО ЧЕРЕЗ 
ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ МТСБУ? 

Такий доступ  відсутній. 

Проте, звернувшись на Інтернет - портал МТСБУ (www.mtsbu.ua) стосовно чітко 
означеної  справи,  та ідентифікувавши себе, вказавши ПІБ, дату та місце ДТП, а 
також (по можливості) інформацію про винуватця ДТП, можна отримати в режимі 
«день в день» письмову відповідь, або ж інформацію по телефону від фахівця, який 
веде справу. 

①  КОМУНІКАЦІЇ  з МТСБУ 
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ЯКИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ В МТСБУ КОПІЇ ДОКУМЕНТА, ЩО 
МІСТИТЬСЯ У СПРАВІ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ? 

 
Для отримання особою, яка має право на страхове відшкодування, копії будь-якого 
документа по її справі, зареєстрованій в МТСБУ, такій особі  необхідно письмово 
звернутись до МТСБУ, мотивуючи свою потребу в отримані копії документа. 

Письмове звернення до МТСБУ можна надіслати на його адресу: 02002, Київ-2, а/с 
№272    МТСБУ або ж по факсу за № (044)239-20-31(працює цілодобово в 
автоматичному режимі)  або на електронну адресу mtibu@mtibu.kiev.ua. 
(обов’язково сканувавши заяву, щоб чітко проглядався підпис особи, яка звертається 
до Бюро). 

ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ, РОЗДРУКУВАТИ, ЗКОПІЮВАТИ ЧИ 
ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ МТСБУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ З ОСЦПВВНТЗ? 

МТСБУ не має повноважень щодо тлумачень чинного законодавства у сфері ОСАЦВ. 

Проте, МТСБУ як єдине об'єднання страховиків, які мають право на здійснення 
ОСАЦВ здійснює підготовку та розсилку для своїх членів матеріалів 
просвітницького, методично-роз'яснювального характеру з означеного виду 
страхування.  

ЧИ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ МТСБУ ІНШІ ВИДИ 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ? 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) є єдиним об'єднанням 
страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім 
особам. Інші види обов'язкового чи добровільного страхування на транспорті не 
відносяться до компетенції МТСБУ. 

Інформацію щодо інших видів страхування Ви можете з'ясувати для себе, 
звернувшись до статей 6 та 7 Закону України "Про страхування". 

 

 

  

 

З ЯКОГО РОКУ НАДАНО ДОСТУП ДО ЦБД МТСБУ СТОСОВНО ПОЛІСІВ 
ОСАЦВ? 

Доступ для фізичних та юридичних осіб до ЦБД МТСБУ стосовно полісів - 
внутрішніх договорів обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності у 

тестовому режимі було надано в 2011 році, у штатному режимі - з 2012 року. 

ЯК ЗДІЙСНИТИ ПОШУК ПОЛІСУ В  ЦБД МТСБУ ТА  СТРАХОВИКА, ЯКИЙ 
ЙОГО ВИДАВ? 

Визначити статус поліса та страховика, що видав такий поліс по відношенню до  
відповідного транспортного засобу можна, зайшовши на Інтернет - портал МТСБУ  
(www.mtsbu.ua). На головній сторінці порталу є кнопка "Перевірка чинності". Після 
здійснення  пошуку, для встановлення страховика, що видав поліс,  у відповіді ЦБД 
МТСБУ натиснути зліва виділене синім кольором слово "Деталізація".  

 

② ПОШУК ПОЛІСУ НА ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІ  МТСБУ 

(пошук полісу, бланку повідомлення та заяви, з’ясування статусу полісу тощо) 
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ЩО ОЗНАЧАЄ ВІДПОВІДЬ ЦБД МТСБУ «БЛАНК НЕ ВИКОРИСТАНИЙ» 
ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО НЕЇ СТОСОВНО СТАТУСУ КОНКРЕТНОГО ПОЛІСУ 

ЧИ СТРАХОВОГО СЕРТИФІКАТА «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Відповідь централізованої бази даних "Бланк не використаний"  при зверненні до 
неї стосовно статусу бланку поліса або страхового сертифіката «Зелена картка» може 
засвідчувати,  що такий  бланк не використовувався страховиком для укладення 
договору страхування, або ж цей  бланк був використаний страховиком для укладення 
такого договору, проте відомості про такий укладений договір на момент запиту 
ще  не внесені страховиком до централізованої бази даних МТСБУ. 

ЧИ МОЖЕ МТСБУ ПИСЬМОВО ПІДТВЕРДИТИ АБО Ж СПРОСТУВАТИ 
ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО НАЯВНОСТІ ПОЛІСА НА ДАТУ ДТП? 

На мотивоване письмове звернення страхувальника, страховиків-членів МТСБУ та їх 
представників, страховиків, які не мають авторизованого доступу до ЦБД МТСБУ, на 
звернення органів судової влади, прокуратури, дізнання і судового слідства МТСБУ 
за результатами аналізу відомостей, що містяться в ЦБД МТСБУ, надає (за 
встановленою формою) більш розширену інформацію з ЦБД МТСБУ щодо договору 
ОСАЦВ, укладеного відповідним страховиком по відношенню до конкретного 
транспортного засобу. 

ЯК  ОТРИМАТИ БЛАНК  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДТП/ЗАЯВИ ПРО 
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ З ІНТЕРНЕТ – ПОРТАЛУ МТСБУ? 

Для отримання зразка цих документів зайдіть на Інтернет - портал МТСБУ 
(www.mtsbu.ua) у розділ "Для споживачів" послідовно натиснувши "Регламентні 
виплати МТСБУ",  "Виплати з фонду захисту потерпілих", а потім  виділені  у тексті 
слова "завантажити зразок повідомлення ". 

ЯКЩО МАЄ МІСЦЕ СПІВПАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАЦІЙНИХ 
НОМЕРНИХ ЗНАКІВ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ? 

Є випадки, коли державні реєстраційні номерні знаки, зокрема на автомобіль та 
мотоцикл можуть співпадати в буквеному та цифровому наборі (наприклад,  
АА7010ІК).  

Саме такі обставини слід враховувати при з'ясуванні на Інтернет-порталі 
МТСБУ (www.mtsbu.ua) інформації щодо належності та статусу Поліса 
внутрішнього страхування або страхового сертифіката "Зелена картка". 

 

 

 

 

У ЧОМУ СУТТЄВА РІЗНИЦЯ МІЖ ВНУТРІШНІМ ДОГОВОРОМ ОСАЦВ ТА 
ДОГОВОРОМ  «КАСКО» ? 

Внутрішній договір з ОСАЦВ  -  це обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну 
іншим особам, а КАСКО являє собою добровільне страхування наземного 
транспортного засобу як майна на випадок його  пошкодження, викрадення і т.п. 

Питання КАСКО не відносяться до компетенції МТСБУ. 

ХТО МОЖЕ БУТИ СТРАХУВАЛЬНИКОМ ЗА ДОГОВОРОМ ОСАЦВ? 

Відповідно до законодавства страхувальниками можуть бути юридичні особи та 
дієздатні громадяни, які є власниками або законними володільцями (користувачами) 
наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського 

③ ПОЛІС, СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»  

(коригуючі  коефіцієнти, пільги, знижки, ОТК,  самостійний розрахунок 
страхового платежу,переукладання договору, отримання дублікату) 
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володіння, оперативного управління, на основі договору оренди або правомірно 
експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах,  та уклали із 
страховиками договори ОСАЦВ за шкоду, заподіяну  життю, здоров'ю, майну третіх 
осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу. 

ЧИ ДОПУСКАЮТЬСЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ВНУТРІШНІХ ТА 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ОСАЦВ? 

Відповідно до внутрішніх нормативних документів МТСБУ (Інструкції про порядок 
заповнення бланку поліса ОСАЦВ) бланк полісу з виправленнями та 
закресленнями вважається зіпсованим. Такий бланк (оригінал та копія) 
вилучається, і на ньому з нижнього лівого  до верхнього правого кута проводиться 
лінія через весь Поліс. Зверху на лінії пишеться слово "Зіпсовано", а в знизу під лінією 
- дата. 

Аналогічна процедура (відповідно до Інструкції щодо заповнення бланку страхового 
документу "Зелена картка" та поліса до нього) застосовується і по відношенню 
до  комплекту бланків, що використовуються для укладання міжнародних договорів 
обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності "Зелена картка".  

ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНЕ У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ ДОДАТКОВЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
СТРАХОВИКОМ ЧИННОСТІ УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОГО 

СТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА КАРТКА» ? 

Укладення договору міжнародного страхування "зелена картка" (Поліс білого 
кольору) по відношенню до відповідного наземного транспортного засобу 
посвідчується страховим сертифікатом «Зелена картка» (зеленого кольору).  

Додатково з’ясувати  статус страхового сертифіката "зелена картка" за його номером 
на задану дату або ж за номером транспортного засобу можна через Інтернет - 
портал МТСБУ  (www.mtsbu.ua). Для цього необхідно на головній сторінці 
порталу навести курсор та натиснути на кнопку "Перевірка чинності". Після 
здійснення  пошуку, для встановлення страховика, що видав страховий сертифікат 
"зелена картка",  у відповіді ЦБД МТСБУ натиснути зліва виділене синім кольором 
слово "Деталізація". 

КИМ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНЕ ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГІЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ? 

Транспортно-трасологічні експертизи проводяться експертами, які мають посвідчення 
ЦЕКК Міністерства юстиції України на право проведення судових авто технічних і 
транспортно-трасологічних експертиз, повну вищу технічну освіту, спеціальну 
підготовку з експертних спеціальностей 10.1 «Дослідження обставин ДТП» і 10.4 
«Транспортно-трасологічні дослідження», багаторічний досвід роботи та стаж за 
спеціальністю від 16 до 40 років.   

Реєстр атестованих судових експертів (по регіонах) розміщений на сайті 
Міністерства юстиції України (режим доступу - rase.minjust.gov.ua). 

У ЯКОГО СТРАХОВИКА НАСТУПАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЯК 
ВРЕГУЛЬОВУЄТЬСЯ СТРАХОВИЙ ВИПАДОК, ЯКИЙ НАСТАВ В ПЕРІОД, 
КОЛИ ОДИН ДОГОВІР ОСАЦВ ЩЕ НЕ ЗАКІНЧИВСЯ, А ДРУГИЙ ДОГОВІР 

ОСАЦВ НАБРАВ ЧИННОСТІ? 

При укладенні другого договору ОСАЦВ страхувальнику необхідно обов'язково 
попередити страховика про перший укладений договір страхування. В такому 
випадку обоє догорів страхування є дійсними. Якщо страховик, який укладав другий 
договір ОСАЦВ не був повідомлений про існування першого договору ОСАЦВ, 
другий договір страхування є нікчемним. 

У разі  настання страхової події і за умови, що обоє страховиків було поінформовано 
про наявність двох договорів ОСАЦВ, заподіяна шкода потерпілому може бути 
відшкодована ( в межах страхових сум відповідно до умов укладених договорів) і 
першим і другим страховиком  у будь-якому співвідношенні за їх домовленістю.  

 2 
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6 
 

Якщо ж страхувальник при укладені другого договору страхування не повідомив 
страховика про наявність іншого чинного договору страхування, то виплата може 
бути лише за першим договором. Визнання нікчемних договорів дійсними можливе 
лише у судовому порядку. 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВОДІЙ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ПРЕД'ЯВИТИ ПОЛІС АБО 
СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ «ЗЕЛЕНА КАРТКА» ОСЦПВВНТЗ ТА ЯКИЙ 

ШТРАФ НАКЛАДАЄТЬСЯ У РАЗІ ЇХ ВІДСУТНОСТІ? 

МТСБУ не уповноважене надавати будь-які роз'яснення щодо роботи державних 
органів правопорядку. 

Проте слід мати на увазі, що відповідно до ст..15 Закону України «Про дорожній рух» 
водій у випадках, передбачених законодавством, повинен мати при собі страховий 
поліс (сертифікат «зелена кратка») про укладання договору обов'язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів. 

У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного 
поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності особа несе 
відповідальність, встановлену законом (п. 21.4 ст.21 Закону України «Про 
обов’язкове е страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів»). 

Положення цього пункту не поширюється на осіб, які звільнені від обов'язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього 
Закону.  

Відповідно до п.21.2 ст.21 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» контроль за 
наявністю договорів ОСАЦВ здійснюється:  

- відповідним підрозділом МВС України при складанні протоколів щодо 
порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-
транспортних пригод; 

- органами Державної прикордонної служби України під час перетинання 
транспортними засобами державного кордону України. 

Страховий поліс пред'являється посадовим особам вищезазначених органів на їх 
вимогу. 

Відсутність у водія поліса ОСАЦВ спричиняє за собою накладення штрафу в розмірі 
25-50 неоподатковуваних податком мінімумів (425-850 грн.). 

ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇЇ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ? 

На сьогодні, при розрахунку індивідуального розміру страхового платежу за 
договором обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності до уваги 
береться коригуючий коефіцієнт К2 - місця реєстрації транспортного засобу. 

Місцем реєстрації є відповідний населений пункт в якому знаходиться установа, 
яка здійснила реєстрацію транспортного засобу і зазначена в документі про 
реєстрацію такого транспортного засобу. 

Відповідні значення коригуючого коефіцієнта  К2 ("Місця реєстрації транспортного 
засобу") встановлені Розпорядженням Держфінпослуг від 9.07.2010 № 566 (у редакції 
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
28.11.2011 №708, зареєстрованого в Мінюсті України 15 грудня 2011 року за 
№1443/20181).).  

ЯКІ МОЖЛИВІ ЗНИЖКИ «ЗА ПАРК АВТОМОБІЛІВ»  ПРИ УКЛАДЕННІ 
ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ? 

 
Відповідно до підпункту 2) п.4  підрозділу «ІІ. Прикінцеві та перехідні 

положення» Розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобі» від  05.07.2012р. №5070  «залежно від кількості 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080586.html
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113565.html
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транспортних засобів, щодо яких страхувальником одночасно укладаються 
внутрішні договори страхування застосовуються такі коригуючі коефіцієнти: 

Кількість ТЗ                                                    Значення коефіцієнту 
від  5 до 9      0,95  (5%) 
від  10 до 19      0,9    (10%) 
від  20 до 99      0,85  (15%) 
від  100 до499     0,8    (20%) 
від  500 до 1999     0,75  (25%) 
від  2000 і більше     0,7    (30%) 

Ніяких обмежень стосовно застосування таких коефіцієнтів Законом не 
передбачено. 

 
НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПОЛІСУ ОСАЦВ, УКЛАДЕНОГО ЗІ 

ЗНИЖКОЮ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ НА 50%? 

 (учасники війни, інваліди ІІ групи, особи , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
віднесені до І або ІІ категорії, пенсіонери) 

Відповідно до п. 13.2  ст. 13 Закону України  « Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
« Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування 
зменшується на 50%, за умови, що страхувальником є громадянин України – учасник 
війни, інвалід ІІ групи, особа , яка постраждала внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, віднесена до І або ІІ категорії, пенсіонери, а забезпечений 
транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних 
включно та належить цьому громадянину на праві власності.  Зазначена пільга 
надається за умови особистого керування таким  транспортним засобом особою, 
яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети 
надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу. 

Проте, відповідно до п.38
1
.1. ст..38

1
 у разі якщо страховик здійснив страхове 

відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого 
транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого 
коефіцієнта, ніж зазначено договором страхування , чи з порушенням умов, 
передбачених пунктом 13.2 ст.13 цього Закону (при укладенні договору страхування 
із застосуванням такого пункту), то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну 
внаслідок ДТП, зобов’язана компенсувати страховику 50% виплаченого страхового 
відшкодування. 

НА ЯКУ КІЛЬКІСТЬ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІЛЬГОВИКА 
ПОШИРЮЄТЬСЯ ПІЛЬГА, ПЕРЕДБАЧЕНА п.13.1 ст. 13 ЗАКОНУ? 

Пільга відповідно до п. 13.1 ст.13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" застосовується по 

відношенню до належного пільговику (учаснику бойових дій або інваліду війни, що визначені 

законом, або ж інваліду 1 групи) наземного транспортного засобу, яким він  особисто 

керує. 

ЧИ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПІЛЬГИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ст.13 ЗАКОНУ НА 
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Пільги, що передбачаються ст.13 Закону України "Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" для 
відповідної категорії громадян застосовуються виключно при укладенні внутрішніх 
договорів страхування. На договори міжнародного страхування "Зелена картка" 
такі пільги не поширюються. 

ЯК ПІЛЬГА «УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ» ПОШИРЮЄТЬСЯ НА 
ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО  ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ? 

 5 
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 Пільга не укладати договір обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності на території України (відповідно до п. 13.1 ст.13  Закону України 
"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів")  поширюється виключно по відношенню до належного 
«учаснику бойових дій» транспортного засобу, яким  він особисто керує.  

У випадку, якщо такий водій на законних підставах керує іншим забезпеченим 
транспортним засобом, чинний договір внутрішнього обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності, укладений по відношенню до такого 
транспортного засобу поширюється і на учасника бойових дій. 

ЧИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПІЛЬГОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 
СТРАХУВАЛЬНИКА  ПЕНСІОНЕРА НА ІНШОГО ПЕНСІОНЕРА-ВОДІЯ? 

Відповідно до п.13.2 ст.2 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» розмір 
страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 
50%, за умови, що страхувальником є громадянин України – пенсіонер, а 
забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна  до 2500 кубічних 
сантиметрів включно та належить цьому громадянину на праві власності. 

Така пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом 
особою, яка належить до цієї категорії громадян, без надання платних послуг з 
перевезення пасажирів та вантажу. 

Таким чином, договір, укладений страхувальником пенсіонером поширюється і на 
інших пенсіонерів, які на законних підставах керують його забезпеченим 
транспортним засобом.  

ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО ПІЛЬГ У СФЕРІ ОСАЦВ? 

Пільги за ОСАЦВ передбачені п.13.1 та п. 13.2 ст. 13 Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів». 

Інформацію стосовно пільг у сфері ОСАЦВ Ви також можете знайти на Інтернет - 
порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у розділ "Для споживачів", послідовно натиснувши 
кнопки "Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності" та "Які існують 
пільги?". 

ЧИ ПОТРІБНО ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПІЛЬГИ ЗА ОСАЦВ 
(п.13.1 ст.13 ЗАКОНУ), РЕЄСТРУВАТИСЯ В МТСБУ? 

Ні, не потрібно. П. 13.1 ст.13  Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  чітко 
встановлює  пільгову групу громадян, які особисто керують належними їм 
транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності на території України і відшкодування збитків від ДТП, 
винуватцями яких вони є, проводить МТСБУ, у порядку, визначеному цим Законом.  

 Для взаємного інформування учасників дорожнього руху у разі настання 
непередбачених подій водіям з пільгової групи громадян доцільно мати при собі 
заздалегідь підготовлені 2-3 ксерокопії свого посвідчення.   

ЯК САМОСТІЙНО РОЗРАХУВАТИ СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ? 

Для визначення індивідуального розміру страхового платежу за договором 
внутрішнього страхування автоцивільної відповідальності по відношенню до 
відповідного автомобіля необхідно зайти на Інтернет-портал МТСБУ 
(www.mtsbu.ua) у розділ "Для споживачів", послідовно натиснувши на кнопки 
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"Обов'язкове страхування цивільно-правової автовідповідальності на території 
України" та "Вартість страхової послуги".  
Результат буде отримано після уважного та послідовного внесення необхідної 
інформації та натиску кнопки "Розрахувати"  

 

ЯК БУТИ, КОЛИ В МАТЕРІАЛАХ СПРАВИ ПРО ДТП ВІДСУТНІ ДАНІ ПРО  
ПОЛІС ОСАЦВ? 

Відсутність відомостей у матеріалах справи про адміністративне правопорушення чи 
кримінального провадження відомостей про поліс не впливає на рішення щодо 
виплати страхового відшкодування. Встановити наявність договору  та страховика, 
що його видав,  можливо на Інтернет - порталі  МТСБУ (www.mtsbu.ua) справа 
натиснувши кнопку "Перевірка чинності". Після вибору пошуку та відповіді ЦБД, 
слід натиснути слово "Деталізація". Інформація за таким пошуком є обмеженою.  

У разі необхідності отримання більш розгорнутої інформації стосовно укладеного 
договору ОСАЦВ слідчий може письмо звернутися до МТСБУ.  

ЯКИЙ ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПДВ ЯК ЧАСТИНИ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ? 

Відповідно до п.36.1 ст. 36 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів": "Якщо 
відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого 
майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на 
рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої 
шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на 
додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, 
здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених 
статтею 41 цього Закону) документального підтвердження факту оплати 
проведеного ремонту". 

Для отримання 20% (ПДВ) - решти суми страхового відшкодування необхідно 
страховику (МТСБУ у разі регламентної виплати із централізованих страхових 
резервних фондів) надати заяву у довільній формі, додавши до неї оригінал документу 
- Акт виконаних робіт та оригінал квитанції або іншого документу, що підтверджує 
оплату виконаних робіт. 

ЧИ ПОТРІБНО ПРОСТАВЛЯТИ МОКРІ ПЕЧАТКИ НА 3-му та 4-му 
АРКУШАХ ПАКЕТУ СТРАХОВИХ ДОКУМЕНТІВ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Так, потрібно обов'язково проставляти мокрі печатки на третьому та четвертому 
аркушах пакету страхових документів «Зелена картка», оскільки ці аркуші є 
відповідно  "оригіналом" та "копією" договору міжнародного обов'язкового 
автострахування "Зелена картка", являються фінансовими документами в яких 
містяться відомості стосовно вартості страхової послуги. 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРАВОМІРНОЮ Є ВІДМОВА СТРАХОВИКА В 
УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА 

КАРТКА»? 

Договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим 
страховим сертифікатом "Зелена картка", укладається лише по відношенню до 
транспортних засобів, що зареєстровані в Україні, у разі їх виїзду до країн-членів 
міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка».  

Забороняється укладення таких договорів страхування на території України по 
відношенню до транспортних засобів з іноземною реєстрацією та по відношенню до 
транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, проте не 
пройшли його на час укладення договорів ОСАЦВ.   
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ЧИ ІСНУЄ ДОДАТКОВА УГОДА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЗИТЕРІВ ЗА 
УКРАЇНСЬКОЮ «ЗЕЛЕНОЮ КАРТКОЮ»? 

На сьогодні діє загально прийнятий механізм безпосереднього звернення потерпілої 
сторони до іноземного страховика відповідальності. Проте мовний бар’єр 
залишається  однією із головних проблем у взаємовідносинах страховика 
відповідальності та потерпілої сторони. 

З часом ситуація зміниться на краще у зв’язку із підписанням між національними 
бюро країн-членів міжнародної системи автострахування «Зелена Картка» 
спеціальної угоди «Про захист відвідувачів». 

 На сьогодні такі угоди укладені між МТСБУ та бюро Греції, Латвії, Польщі, Росії та 
Туреччини, а також ним здійснені відповідні звернення до ряду інших національних 
бюро з аналогічною пропозицією.       

ЯК ОТРИМАТИ ДУБЛІКАТ ПОЛІСУ? 

Для отримання дублікату поліса необхідно із  заявою звернутися до страховика, з 
яким був укладений діючий внутрішній договір обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності, зазначивши в ній причини видачі дублікату. 

Дублікат полісу оформлюється на новому бланку полісу в який переносяться усі 
відомості, що містилися у попередньому (діючому) полісі. Таким чином, новими є 
лише «серія» та «номер» полісу.  У зв’язку з цим, в розділ «11. Примітки» 
представником страховика, який видавав дублікат обов’язково вноситься запис 
наступного змісту: «Видано як дублікат на заміну Поліса серії АС № 0000000.». 
Відомості про спеціальний знак державного зразка переносяться    (без змін) з 
попереднього полісу. 

ЯКИЙ СТРОК ДІЇ «ЗЕЛЕНОЇ КАРТКИ» І ЯКА ЇЇ ВАРТІСТЬ? 

Страхові сертифікати "Зелена картка" за договорами міжнародного страхування 
автоцивільної відповідальності  видаються на строк 15 днів, 1 місяць ..... - 1 рік. 

Більш повна інформація розміщена на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у 
розділі "Для  споживачів" (натисніть почергово кнопки "Міжнародне 
автострахування" та "Скільки коштує страховий сертифікат"). 

ЯКИЙ ПЕРІОД ДІЇ ПОЛІСА ОСАЦВ, ЯКЩО В РОЗДІЛІ 3 ДОКУМЕНТА 
ВКАЗАНО РІЧНИЙ СТРОК ДІЇ, А В РОЗДІЛІ 8 ЗАЧЕРКНЕННЯМ Х 

ВИКРЕСЛЕНІ ДЕЯКІ МІСЯЦІ? 

В розділі «8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ» зазначаються істотні 
умови, які впливають на оцінку ризику та, відповідно, на розмір страхової премії при 
укладанні договору ОСЦПВВНТЗ. До таких умов відносяться, зокрема, перелік 
місяців, протягом яких використовується транспортний засіб (для річних 
договорів). 

Отже, викреслені місяці знаком Х за проханням страхувальника засвідчує те, що у ці 
місяці транспортний засіб ним не буде використовуватися (експлуатуватися) і цей 
факт враховується при визначенні розміру страхового платежу за річним  договором 
страхування. Якщо ж ДТП трапиться у місяці, який викреслений, то у разі здійснення 
страховиком виплати страхового відшкодування потерпілому за таким ДТП, цей 
страховик має право регресу до свого клієнта - страхувальника. 

З ЯКОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ ЗМІНЮЮТЬСЯ РОЗМІРИ ЄДИНИХ ТАРИФІВ 
ЗА МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ АВТОСТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА 

КАРТКА»? 

Тарифи за договорами міжнародного автомобільного страхування "Зелена 
картка" є регульованими. 

Їх максимальні розміри в євро встановлені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 січня 2005 р. №5 "Про затвердження максимальних розмірів страхових платежів 
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за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів". 

Розрахунок розмірів страхових платежів за договорами міжнародного          
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних  засобів  проводиться  залежно від  типу транспортного засобу, строку 
дії договору страхування та держави, на яку поширюється  дія  договору страхування.  

Розмір страхового платежу за договором міжнародного обов'язкового      страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  
обчислюється в гривнях виходячи з офіційного обмінного курсу гривні до євро,  
встановленого Національним банком на дату укладення такого договору.  

Відповідно до статті 7.3. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» МТСБУ 
встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за 
договорами міжнародного страхування «Зелена картка» у межах, які не 
перевищують максимальні розміри страхових платежів, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 

 Керуючись рішенням Загальних зборів повних членів МТСБУ (протокол №42 від 
19.05.2014) Дирекція МТСБУ здійснює перерахунок єдиних розмірів страхових 
платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» у разі 
усталеного коливання (зростання або зменшення) обмінного курсу євро понад 
5% (упродовж 5 робочих днів) у порівнянні із застосованим курсом.     

Така інформація різними комунікативними засобами доводиться до страховиків-
повних членів МТСБУ та розміщується для оприлюднення на Інтернет-порталі 
МТСБУ. 

Інформація стосовно вартості страхових сертифікатів «Зелена картка» по 
відношенню до транспортних засобів з українськими реєстраційними номерними 
знаками розміщена на Інтернет-порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у розділі "Для 
споживачів" (натисніть почергово кнопки "Міжнародне автострахування" та 
"Скільки коштує страховий сертифікат"). 

ЧИ ІСНУЮТЬ  ОБМЕЖЕННЯ  ДЛЯ СТРАХОВИКІВ У ЗАСТОСУВАННІ 
«БОНУС-МАЛУС» ? 

Застосування системи бонус-малус є правом, а не обов’язком страховика. 
Страховик реалізує таке право на умовах, передбачених ст. 8 Закону України "Про 
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів".    

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК РЕКЛАМУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ЗНИЖКИ ЗА 
ДОГОВОРАМИ ОСАЦВ? 

Страховий платіж (внесок, премія) встановлюється страховиком самостійно шляхом 
добутку розміру базового страхового платежу та значень коригуючих коефіцієнтів, 
що затверджуються відповідно до п.7.2 ст.7, а також з врахуванням положень п.13.2 
ст.13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності...". СТРАХОВИКУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати або 
ПРОПОНУВАТИ розмір страхового платежу, розрахований в інший спосіб. 

По відношенню до Страховика, який порушує порядок та умови (встановлені 
внутрішніми нормативними документами МТСБУ) укладення договорів 
обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності застосовуються заходи 
впливу як то: попередження, накладення фінансових стягнень, позбавлення членства 
в МТСБУ. 

Водночас слід зауважити, що Страховик може пропонувати власні переваги щодо 
сервісного обслуговування даного виду страхування. 

ЧИ ПІДЛЯГАЄ  ОБОВ’ЯЗКОВОМУ СТРАХУВАННЮ АВТОЦИВІЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА  ТЕХНІКА? 
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Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів укладаються по відношенню до тих 
наземних транспортних засобів, щодо яких встановлені коригуючі коефіцієнти 
залежно від їх типу. На даний час коригуючі коефіцієнти встановлені по 
відношенню до наступних типів транспортних засобів: 

- Легкові автомобілі; 
- Причепи до легкових автомобілів; 
- Автобуси; 
- Вантажні автомобілі; 
- Причепи до вантажних автомобілів; 
- Мотоцикли та моторолери. 

Якщо транспортних засіб не відноситься до вказаних типів, то по відношенню до 
нього не може бути укладений договір обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності. 

Проте, по відношенню до таких транспортних засобів можуть бути укладені 
добровільні договори страхування автоцивільної відповідальності.   

ЧИ МОЖЕ ВНУТРІШНІЙ ДОГОВІР ОСАЦВ ЗАМІНИТИ ДОГОВІР 
МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА КАРТКА» ? 

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів здійснюється за двома видами договорів: 

- внутрішні договори страхування на території України 

- договори міжнародного страхування "Зелена картка" з територією дії тих 
країн-членів міжнародної системи автострахування, які зазначені в таких договорах. 

Іноземні страхові сертифікати «Зелена картка», у яких зазначена та не викреслена 
позначка UA, є належним підтвердженням наявності страхового покриття на 
території України. 

Якщо транспортний засіб, зареєстрований в іншій країні, перебуває на території 
України без іноземного страхового сертифікату «Зелена картка», то по відношенню 
до нього укладається внутрішній договір страхування. 

ЧОМУ ЗА ПОЛІСОМ ОСАЦВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ОДНОТИПНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНИЙ РІЗНИЙ 

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ? 

При розрахунку  страхового платежу враховано коригуючий коефіцієнт К2 («Місця 
реєстрації транспортного засобу»), який відповідає населеному пункту, в якому 
знаходиться установа, що здійснила державну  реєстрацію транспортного засобу.  На 
приклад для транспортного засобу, зареєстрованого в м. Києві застосовується 
одне із значень  К2 (3,2 – 3,5),  для зареєстрованого в м. Бровари – К2 (1 – 2,5).  

ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА К2? 

Розмір страхового платежу за договором обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності встановлюється відповідно до ст.7 Закону України "Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів" шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень 
коригуючих коефіцієнтів. Страховику забороняється встановлювати або 
пропонувати розмір страхового платежу, розрахований в інший спосіб. 

Відповідні значення коригуючих коефіцієнтів, у тому числі коефіцієнта  К2 ("Місця 
реєстрації транспортного засобу") встановлені Розпорядженням Держфінпослуг від 
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9.07.2010 № 566 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 28.11.2011 №708, зареєстрованого в Мінюсті України 
15 грудня 2011 року за №1443/20181).).                

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ВОЗИТИ ІЗ СОБОЮ СТІКЕР?  

Оскільки страховик при укладенні договору обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності зобов’язаний безоплатно видати страхувальнику спеціальний знак 
(стікер), що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, 
страхувальник повинен його використовувати як візуальну ознаку того, що його 
транспортний засіб є забезпеченим.   

Страхувальникам рекомендується закріплювати стікер на лобовому склі 
автомобіля в нижньому правому  куті від водія. 

ЧИ МОЖНА РОЗІРВАТИ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ІЗ ПРОБЛЕМНИМ 
СТРАХОВИКОМ? 

Страхувальник на свій розсуд за письмовою вимогою може достроково припинити 
договір страхування з проблемним страховиком, про що страхувальник зобов’язаний 
не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування повідомити 
про це страховика та надати йому оригінал поліса (п.18.1.1 ст.18 Закону України 
«Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів»). 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ДОСТРОКОВО   ПРИПИНЕННЯ ДІЇ   ДОГОВОРУ ОСАЦВ 
ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СТРАХУВАЛЬНИКУ? 

 
Відповідно до підпункту 18.1.1. п.18.1 ст. 18 Закону дія договору може бути 
достроково припинена за письмовою вимогою страхувальника, про що він 
(страхувальник) зобов'язаний повідомити страховика не пізніше ніж за 30 днів до 
дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику. 
 
У разі дострокового припинення договору страховик вилучає страховий поліс та 
анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим 
договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється 
пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з 
утриманням, у передбачених Законом випадках, понесених витрат на ведення справи, 
але не більше 20% цієї частки. 

 
Якщо відмова страхувальника від договору страхування обумовлена порушенням 
умов такого договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику 
сплачені ним страхові платежі у повному обсязі (п.18.2 ст.18 Закону). 

ЗА ЯКИХ УМОВ ПІСЛЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ ОСАЦВ? 

Страхова виплата за договором обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності обмежується страховою сумою, яка діяла на дату укладення 
договору страхування та зазначена у такому договорі. 

Згідно з п.9.2 ст.9 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів" розмір страхової суми за 
шкоду заподіяну  майну потерпілих, становить  50 тисяч гривен на одного 
потерпілого, за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю  – 100 тис. грн. на одного 
потерпілого.    

Відповідно до п.19.1 ст.19  Закону України "Про обов’язкове страхування 
автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів": "Дія 
договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи 
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страховика у разі, якщо виплачена сума відшкодування за чинним договором 
перевищила агрегатну страхову суму. 

Агрегатна сума (150 тис. грн.) визначається додаванням страхових сум за шкоду, 
заподіяну життю і здоров’ю, та за шкоду, заподіяну майну потерпілих, на одного 
потерпілого. 

У цьому випадку страховик зобов’язаний письмово повідомити страхувальника 
протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня 
надіслання повідомлення щодо припинення договору".  

У разі, якщо учасники скористалися правом оформлення ДТП без участі 
уповноважених на те працівників відповідного підрозділу МВС України, то розмір 
виплати страхового відшкодування не може перевищувати максимальної суми: 

10 000 грн. –  якщо відносини виникли до 01.01.2013; 

25 000 грн. – з 01.01.2013 або пізніше. 

ЧИ ПОТРІБНО ПЕРЕУКЛАДАТИ ДОГОВІР ОСАЦВ У РАЗІ ЗМІНИ 
ВЛАСНИКА або РЕЄСТРАЦІЙНИХ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ ТЗ? 

Якщо договір обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності був 
укладений до 05.02.2013 року, а транспортний засіб згодом був відчужений, то 
договір страхування припинив свою дії, і у такому випадку необхідно укласти 
новий внутрішній договір обов'язкового страхування автоцивільної 
відповідальності. 

Якщо договір страхування був укладений після 05.02.2013 року то у  разі зміни 
власника забезпеченого транспортного засобу такий договір страхування зберігає 
чинність до закінчення строку  його дії. 

У разі заміни державного номерного знаку забезпеченого транспортного засобу 
можна звернутися до страховика, з  яким укладено договір обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності для врахування даної обставини. Страховик має 
безкоштовно видати новий поліс на заміну існуючого (при цьому зі «старого» полісу 
у «новий" поліс будуть перенесені усі відомості без змін, та одночасно будуть 
враховані відомості про новий реєстраційний номерний знак, а також в розділі 
"Примітки" здійснено запис "Видано на заміну полісу №........... у зв’язку із зміною 
державного реєстраційного номерного знаку "). 

ЧИ ПОТРІБНО ВСІХ ВОДІЇВ ВПИСУВАТИ  В СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ 
«ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Ні, не потрібно. Страховий сертифікат "Зелена картка", виданий по відношенню до 
відповідного транспортного засобу поширюється на тих водіїв, які на законних 
підставах керують цим забезпеченим транспортним засобом.  

ЯКІ СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРІВ ОСАЦВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО АВТОБУСІВ? 

Оскільки відповідно до ст.35 Закону України "Про дорожній рух" автобуси, 
незалежно від строку експлуатації, підлягають обов’язковому технічному контролю 
двічі на рік  внутрішні договори обов’язкового страхування автоцивільної 
відповідальності по відношенню до технічно справних таких транспортних 
засобів укладаються на строк, що не перевищує дату чергового проходження 
ними обов’язкового технічного контролю. 

ЯКИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОСАЦВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО 
НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОТК? 
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Відповідно до другого абзацу п.17.1 ст.17 Закону України "Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів" внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності укладаються строком на один рік.  

Якщо транспортний засіб відповідно до ст.35 Закону України "Про дорожній рух" 
підлягає обов’язковому технічному контролю  внутрішній договір обов’язкового 
страхування автоцивільної відповідальності по відношенню до технічно 
справного такого транспортного засобу укладається на строк, що не перевищує 
дату чергового проходження ним обов’язкового технічного контролю. 

З огляду на норми, передбачені частинами 1, 2, 7 та 8 ст.35 Закону України «Про 
дорожній рух» обов’язковому технічному контролю підлягають наступні 
категорії транспортних засобів, які мають бути забезпеченими: 

1) легковий автомобіль, що використовується для перевезення пасажирів 
або вантажів з метою отримання прибутку, зі строком експлуатації більше двох 
років; 

2) таксі; 
3) вантажний автомобіль вантажопідйомністю до 3,5 тонни із строком 

експлуатації більше двох років; 
4) причеп із строком експлуатації більше двох років до вантажного 

автомобіля вантажопідйомністю до 3,5 тонни; 
5) вантажний автомобіль вантажопідйомністю більше 3,5 тонни 

незалежно від строку експлуатації; 
6) причеп незалежно від строку експлуатації до вантажного автомобіля 

вантажопідйомністю більше 3,5 тонни; 
7) автобус незалежно від строку експлуатації; 
8) спеціалізований транспортний засіб, що перевозить небезпечні 

вантажі, незалежно від строку експлуатації. 
 
УВАГА!!! Для визначення типу транспортного засобу необхідно керуватися 

відомостями, зазначеними у свідоцтві про його реєстрацію. У разі, якщо у згаданому 
свідоцтві зазначено тип транспортного засобу, що не відповідає згаданій класифікації, 
наприклад вантажопасажирський, то для з’ясування типу транспортного засобу 
доцільно користуватися визначеннями, наведеними у законодавстві (зокрема, у ст.1 
Закону України «Про автомобільний транспорт»), роз’ясненнями Державної митної 
служби України (зокрема, листом від 09.03.2010 р. № 14/535-ЕП Щодо класифікації 
згідно з УКТЗЕД автомобіля), а також відомостями заводу-виробника. 

 
ЯКІ НАЗЕМНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОТК? 

 
Відповідно до частини першої та другої ст.33 Закону України «Про дорожній 

рух» обов'язковому технічному контролю не підлягають: 
 
1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до 

них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів 
або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та 
інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації; 

 
2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або 

вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми 
власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації 
до двох років.. 

 
ЧИ Є ВІДМОВА СТРАХОВИКОМ В УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ОСАЦВ ПО 

ВІДНОШЕННЮ ДО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ЩО НЕ ПРОЙШОВ 
ОТК, ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ, ЗОКРЕМА П.14.2 СТ.14 ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

«ПРО ОСАЦВВНТЗ»? 
 
Однією із умов укладення договору ОСАЦВ по відношенню до транспортного засобу, 
що підлягає обов'язковому технічному контролю, є підтвердження протоколом 
перевірки технічного стану технічної справності такого транспортного засобу (див. 
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абзац 5 п.17.1 ст.17 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів»). 
 
Не укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземного транспортних засобів по відношенню до 
транспортного засобу, який підлягає, але не пройшов обов’язковий технічний 
контроль, не має розглядатися порушенням п.14.2 ст.14 Закону виходячи із 
наступного: страховик не відмовляє страхувальнику в укладенні договору 
страхування, а інформує його про відкладення розгляду цього питання до 
виконання умови, передбаченої положень п.17.1 ст.17 Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів».  
  

ЧОМУ СТРАХОВИК НЕ ПЕРЕВІРЯЄ НАЯВНІСТЬ ПРОТОКОЛУ ПРО 
ПРОЙДЕНИЙ ОТК ВІДПОВІДНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ ПРИ 

УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ ОСАЦВ? 

Серед основних новацій, які характеризують особливості провадження обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,  є обмеження строку дії договорів страхування по відношенню до певних 
категорій наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому 
технічному контролю відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух», 
який не має перевищувати строк чергового проходження транспортним засобом 
обов’язкового технічного контролю без участі Державтоінспекції та встановлення 
адміністративної відповідальності за порушення порядку здійснення 
обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, як для суб'єктів 
господарювання так і для страхових компаній  (див., зокрема ст.127

1
 та ст.128  

Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»). 

Протокол про виявлені порушення у зв'язку із вищезазначеним складається 
прокуратурою та розглядається судом. 

ЧИ НАЛЕЖАТЬ ПОЛІС та СТІКЕР ДО БЛАНКІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ? 

Перелік бланків та документів суворого обліку встановлюється  законодавством.  
Поліс та стікер до нього не відносяться до категорії таких документів, однак мають 
відповідні ступені захисту і згідно з внутрішніми нормативними актами МТСБУ 
мають бути обліковані страховиками та внесені в єдину централізовану базу 
даних МТСБУ. 
У разі втрати бланку полісу (бланків полісів) Страховик: 
- проводить службове розслідування причин втрати, отримує письмове пояснення 
від особи, яка втратила бланк полісу (бланки полісів), складає акт про втрату із 
зазначенням її причин, вживає можливих заходів для повернення втрачених бланків 
та притягнення до відповідальності винної у втраті особи; 
- інформує відповідні правоохоронні органи про втрату бланків полісів за 
наявності ознак злочинів або кримінальних проступків; 
- самостійно приймає рішення щодо способу оприлюднення інформації про 
втрачені бланки; 
- вносить до ЦБД МТСБУ відомості про кожний втрачений бланк полісу.  

ЧИ МАЄ ПРАВО СТРАХОВИК НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСАЦВ, ЯКЩО ВІН 
ВТРАТИВ ЧЛЕНСТВО В МТСБУ, АЛЕ ЛЦЕНЗІЯ З ЦЬОГО ВИДУ 

СТРАХУВАННЯ - ДІЮЧА? 

Відповідно до п.49.1 ст.49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  даний вид 
страхування має право  здійснювати страховик, який: 
- має ліцензію на здійснення даного виду страхування; 
- є членом МТСБУ. 

Отже, втрата страховиком однієї з цих умов позбавляє його права на здійснення 
ОСАЦВ. 

36 

35 

37 
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Відповідно до п.49.2 цієї статті Закону "У разі припинення страховиком членства в 
МТСБУ Уповноважений орган зобов'язаний зупинити дію ліцензії". 

 ДО ЯКОГО ТИПУ ВІДНОСИТЬСЯ ТЗ - ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ В  (1,9)? 

Такий автомобіль відноситься до вантажних транспортних засобів типу С1 - 
вантажний автомобіль тоннажністю до 2 тонн (включно). 

                ЯКІ ТЗ НЕ ПІДЛЯГЮТЬ СТРАХУВАННЮ? 

Не підлягають обов’язковому страхуванню автоцивільної 
відповідальності  транспортні засоби, щодо яких не встановлено коригуючий 
коефіцієнт в залежності від типу транспортного засобу. 

 Щодо транспортних засобів, які не беруть участь в дорожньому русі, укладення 
договорів обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності не є 
обов’язковим.  

 

 

 

 

 

ЯК ДІЗНАТИСЯ ПРО СТРАХОВИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ДАТУ  
ДТП? 

В даній ситуації необхідно знати щонайменше державний реєстраційний номерний 
знак транспортного засобу винуватця ДТП,  зайти на Інтернет - порталі МТСБУ 
(www.mtsbu.ua) у розділ "Для споживачів", почергово натиснувши кнопки 
"Перевірка чинності полісу", «Визначення статусу полісу та страховика, що 
видав поліс за транспортним засобом»,  а також кнопку "Деталізація" (виділену 
синім кольором). 

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ  ІСНУВАННЯ "ДВІЙНИКІВ"  ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ 
НОМЕРНИМИ ЗНАКАМИ? 

На місці ДТП уповноважені представники  відповідного підрозділу МВС України і 
учасники цієї ДТП зобов’язані впевнитися в наявності або відсутності у них 
договорів обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності по відношенню 
до їх транспортних засобів.  

В залежності від ситуації, питання щодо забезпеченості транспортного засобу водія-
винуватця ДТП додатково може бути з’ясоване:  

- пошуком на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtibu.com.ua), натиснувши 
кнопки "Перевірка чинності ", «Визначення статусу полісу та страховика, 
що видав поліс за транспортним засобом»  та "Деталізація"; 

- офіційним зверненням до страховика відповідальності або МТСБУ; 
-  судом під час розгляду справи за відповідним позовом. 

 
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВИНУВАТЦЯ ДТП  ВІДСУТНІЙ ПОЛІС 

ОСЦПВВНТЗ? 

Якщо Ви стали учасником  та є потерпілим в ДТП і маєте чинний на дату цього 
ДТП договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів, а в іншого учасника - винуватця цього ДТП 

 

④ ТИПИ  СТРАХОВИХ  ВИПАДКІВ 

(облік ДТП, «ланцюгові» ДТП, як діяти у разі ДТП, довідки про ДТП і т. і.) 

 

1 

2 

3 
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був відсутній чинний договір обов'язкового страхування автоцивільної 
відповідальності необхідно: 

1. невідкладно підготовити до МТСБУ  повідомлення про ДТП (зразок 
повідомлення на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtibu.com.ua) в розділі "Для 
споживачів" послідовно натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ",  "Виплати з 
фонду захисту потерпілих", а далі виділені слова "завантажити зразок 
повідомлення"); 

2. надіслати підготовлене повідомлення на адресу МТСБУ (по факсу за № 
(044)239-20-31(працює цілодобово в автономному режимі)  або на електронну адресу 
mtibu@mtibu.kiev.ua, або ж поштовим відправленням: Україна , 02002, Київ-2", а/с 
272  МТСБУ) 

Після отримання відповіді від МТСБУ слід в найкоротші строки надіслати 
рекомендованим листом на його адресу заяву про страхове відшкодування та всі 
документи, необхідні для здійснення такого (www.mtsbu.ua) у розділі "Для 
споживачів" послідовно натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ" та "Виплати з 
фонду захисту потерпілих"). 

У Вас також є можливість у будь-який робочий день (з 10.00 до 16.00 (перерва 13.00-
14.00)) відвідати відділ прийому громадян МТСБУ (м. Київ, Русанівський бульвар 
8) для подання заяви про відшкодування та необхідних документів до неї. 

До винної особи буде регрес з боку МТСБУ. 

Якщо Ви стали учасником ДТП та є потерпілим, а також не маєте чинного на 
дату цього ДТП договору обов’язкового страхування, Ви можете розраховувати 
на отримання страхового відшкодування або регламентної виплати з фондів 
МТСБУ лише за шкоду, заподіяну Вашому  життю та здоров’ю. 

ЯКЩО «ПОТЕРПІЛА ОСОБА» ОДНОЧАСНО Є ВИНУВАТЦЕМ ДТП? 

Якщо за наслідками ДТП потерпілим є водій транспортного засобу, який спричинив 
це ДТП  то йому  буде відмовлено у виплаті страхового відшкодування.  

Якщо за наслідками  ДТП потерпілими є пішоходи та/або пасажири в автомобілі  
водія-винуватця ДТП страхове відшкодування сплачує: 

- Страховик, який видав водію - винуватцю ДТП Поліс обов’язкового 
страхування автоцивільної відповідальності, 
або ж 
 

- МТСБУ за рахунок одного із централізованих страхових резервних фондів у 
разі відсутності у водія-винуватця ДТП договору обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності. 

     УВАГА! Якщо винуватцем та потерпілим у ДТП є пішохід виплата 
страхового відшкодування збитків, заподіяних життю та здоров’ю 
здійснюється страховиком  або ж МТСБУ в установленому законом порядку. 

ЯКІ ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ ДТП НА ТЕРИТОРІЇ 
КРАЇНИ ВІДВІДАННЯ? 

Дії страхувальника при настанні ДТП за кордоном описані на другому аркуші 
страхового сертифікату «Зелена картка», а саме: 

1. зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), 
2. викликати поліцію, 
3. отримати довідку поліції про обставини ДТП, 
4. при вині страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного 

страхування, її копія віддається іншому учаснику ДТП (потерпілому), 

5 

4 
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5. повідомити протягом п’ятнадцяти днів свою страхову компанію про настання 
ДТП. 

У разі відсутності у іноземного водія-винуватця страхового покриття на дату ДТП , 
або ж якщо ДТП сталося за участю водіїв з різних країн на території третьої країни 
слід звернутися безпосередньо до національного Бюро країни ДТП (контактні дані 
про такі бюро зазначені на зворотній стороні страхового сертифіката «Зелена 
картка»). 

 КИМ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ЗАПОДІЯНА ШКОДА  ПОТЕРПІЛОМУ  У  
ДТП НА ТЕРИТОРІЇ ІНОЗЕМНОЇ  ДЕРЖАВИ? 

Страховий сертифікат «Зелена картка» покриває шкоду, заподіяну водієм 
забезпеченого транспортного засобу на території країн-членів міжнародної системи 
«Зелена картка», що зазначені в такому сертифікаті. 
 
Шкода, заподіяна з вини водія - іноземця відшкодовується іноземним страховиком 
відповідальності такого водія, а шкода заподіяна водієм незастрахованого 
транспортного засобу - Національним Бюро чи Гарантійним Фондом країни ДТП.  
 
Інформація про страхову компанію водія-винуватця ДТП зазвичай зазначається у 
Єврорапорті (European Accident Statement), який складається під час ДТП або у 
документах поліції, якщо вона фіксувала обставини та наслідки  пригоди.   
 
З метою захисту прав українських громадян - потерпілих у дорожньо-транспортних 
пригодах  за кордоном МТСБУ підписано з деякими національними Бюро країн-
членів міжнародної системи автострахування «Зелена картка» Угоди «Про захист 
відвідувачів». 
 
Відповідно до зазначених Угод МТСБУ, на підставі звернення потерпілого 
(наприклад, водія транспортного засобу з українською реєстрацією), може надати 
інформаційно-консультаційну допомогу в частині встановлення страховика 
відповідальності водія транспортного засобу, що спричинив ДТП. 
 
Після з’ясування інформації про компетентного страховика відповідальності перед 
третіми особами, подальше листування щодо виплати страхового відшкодування 
доцільно вести безпосередньо із  таким страховиком. 
 
До відома. У разі наявності договору добровільного страхування транспортного 
засобу (КАСКО) дія якого поширюється на територію країни  відвідання на 
території якої сталася ДТП, необхідно діяти відповідно до рекомендацій КАСКО 
Страховика. 
 
ЯКІ ДІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ ДТП З ВИНИ ІНОЗЕМНОГО СТРАХУВАЛЬНИКА? 

Якщо Ви стали учасником  та є потерпілим в ДТП за участю та з вини водія-
іноземця Вам необхідно вчинити дії відповідно до рекомендацій, викладених на 
Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) в розділі "Для споживачів" послідовно 
натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ",  "Якщо ДТП з вини водія-іноземця" . 

ЯКІ ДОВІДКИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДІІ МВС УКРАЇНИ НАДАЮТЬСЯ 

УЧАСНИКАМ ДТП? 

Існує дві форми довідки, що надаються учасникам ДТП підрозділами ДАІ МВС 
України.  

Одна (коротка) фіксує ушкодження транспортних засобів учасників ДТП. Друга 
Довідка про ДТП (в розширеному форматі) фіксує, зокрема: факт ДТП (її 
місце,дата та час настання); відомості про учасників ДТП;  які пункти ПДР і яким із 
водіїв були порушені під час ДТП, на кого із водіїв складено протокол 
про  адмінправопорушення, а також інформація про орган, що розглядатиме справу 
про притягнення до відповідальності особи, винної у скоєнні правопорушення; які 
пошкодження майну та життю і здоров’ю були заподіяні тощо.  

6 
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У відповідності з п.33
1
.2 ст.33

1
 Закону України «Про обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
передбачено, що відповідний підрозділ МВС України зобов’язаний за письмовим 
запитом страховика або МТСБУ надати довідку про дорожньо-транспортну пригоду, 
форма та порядок видачі якої встановлюється МВС України, а також копії наявних 
документів щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розміру 
заподіяної та відшкодованої шкоди. Вищезазначені документи надаються 
безоплатно. 

Згідно з п.56.1 ст.56 згаданого Закону  відповідні підрозділи МВС України також 
надають безоплатно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про 
реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають 
договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дорожньо-
транспортні пригоди, що мали місце. 

ЯКЩО АВТОМОБІЛЬ ( у тому числі, ПРИПАРКОВАНИЙ) ПОШКОДЖЕНО 
ВОДІЄМ, ЯКИЙ НЕМАВ ДОГОВОРУ ОСАЦВ АБО НЕВІДОМИЙ? 

Якщо припаркований забезпечений транспортний засіб пошкоджено водієм-
винуватцем ДТП, в якого був відсутній поліс страхування на дату цієї пригоди, 
власнику пошкодженого автомобіля необхідно звернутися до МТСБУ. Послідовність 
своїх дій дивіться на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у розділі "Для 
споживачів", почергово натиснувши кнопки "Регламентні виплати МТСБУ", 
"Виплати з фонду захисту потерпілих", "Якщо ДТП з вини водія без Поліса 
ОСАЦВ". 

Якщо водій-винуватець - невідомий, МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту 
потерпілих не відшкодовує шкоду майну потерпілої особи, заподіяної 
невстановленим транспортним засобом (підпункт б) п.41.1. ст.41 Закону України 
"Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів"). 

ЯК ВРЕГУЛЬОВУЄТЬСЯ СТРАХОВИЙ ВИПАДОК У РАЗІ САМОВІЛЬНОГО 
РУХУ ПРИЧЕПА? 

Відповідно до абз.2 п.36.3 ст.36 Закону якщо ДТП сталася за участю декількох 
транспортних засобів, що перебували у з’єднанні між собою (у складі одного 
транспортного засобу або під час буксирування із застосуванням жорсткого 
зчеплення чи з частковим навантаженням буксирного транспортного засобу на 
платформу або на спеціальний опорний пристрій), виплата страхового відшкодування 
здійснюється страховиком, який уклав договір ОСАЦВ щодо тягача, а в разі якщо цей 
тягач незабезпечений, регламентна виплата здійснюється МТСБУ. 

Пряма норма в Законі щодо ситуації, коли збиток заподіюється внаслідок 
мимовільного руху причепа, не передбачена. В даному випадку необхідно виходити з 
того, що до ДТП не причетний тягач, а відповідно подія має ознаки страхового 
випадку за договором страхування по відношенню до причепу. 

 

 

 

 

ДЕ МІСТЯТЬСЯ РЕЄСТРИ СЕРТИФІКОВАНИХ ОЦІНЮІВАЧІВ, СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТІВ ТА АТЕСТОВАНИХ АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ?  

Реєстр сертифікованих оцінювачів розміщений Фондом державного майна України 
на своєму сайті www.spfu.gov.ua (порядок  доступу почергово натиснути на виділені 
поля «Оцінка майна», «Суб’єкти оціночної діяльності», «Реєстр СОД»). 

 

⑤ ЕКСПЕРТИЗА 

(порядок проведення, узгодження, оскарження) 

 

1 
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Реєстр атестованих судових експертів розміщений на сайті Міністерства юстиції 
України rase.minjust.gov.ua. 

Реєстр сертифікованих аварійних комісарів розміщений на сайті Нацкомфінпослуг 
України www.spfu.gov.ua (порядок  доступу почергово натиснути на виділені поля 
«Державний реєстр фінансових установ, інші реєстри і переліки», «Інші реєстри та 
переліки», «Перелік осіб, які відповідають Кваліфікаційним вимогам та можуть 
займатися визначенням причин настання страхових випадків та розміру збитків 
(аварійні комісари)». 

УВАГА!!! Якщо врегулювання страхового випадку відноситься до повноважень 
МТСБУ (регламентні виплати із централізованих страхових резервних фондів 
МТСБУ), останнє з метою  встановлення причин настання страхового випадку та 
визначення розміру заподіяних збитків, призначає свого  уповноваженого 
представника (аварійного комісара або оцінювача або експерта)  на кожне ДТП 
окремо після отримання від потерпілого Повідомлення про ДТП ( див. більш детально 
на Інтернет-порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у розділі "Для споживачів" послідовно 
натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ" та "Виплати з фонду захисту 
потерпілих").          

   ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ АВАРІЙНОГО КОМІСАРА, ПРИЗНАЧЕНОГО 

МТСБУ? 

Аварійний комісар призначається і діє на підставі відповідного доручення МТСБУ. 
Він має провести огляд та фотофіксацію пошкодженого транспортного засобу, 
встановити розмір заподіяної шкоди, надати консультації потерпілій особі (її 
представнику), у відповідних випадках здійснити збір необхідних  документів за 
наслідками ДТП та передати їх до МТСБУ для прийняття рішення по справі. Всі 
витрати, пов'язані з роботою аварійного комісара  покриваються МТСБУ. 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАЛУЧАЄТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТ? 

Відповідно до п.34.2 та п.34.3 ст.34 Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» якщо 
протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про ДТП страховик не 
направив свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на 
місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна 
для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків, потерпілий 
має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення 
розміру шкоди. 

У такому разі страховик зобов’язаний відшкодувати потерпілому витрати на 
проведення такої експертизи (дослідження). 

ЯК ОСКАРЖИТИ ОЦІНКУ ЗБИТКУ?  

Якщо експертне дослідження щодо розміру майнового збитку викликає сумніви у 
потерпілої сторони, остання має письмово звернутися до страховика 
відповідальності з вимогою ознайомити її з експертизою, аргументувавши своє 
звернення. У разі недосягнення компромісу потерпіла сторона ставить до відома 
страховика про проведення додаткової (незалежної) експертизи, та у разі 
несприйняття страховиком її аргументів звертаєтеся до суду для захисту своїх 
порушених майнових інтересів. 

Задля захисту своїх майнових прав в означеній вище ситуації потерпіла сторона може 
також звернутися до Наглядової ради з питань оціночної діяльності Фонду 
державного майна України.  Детальніше читайте на сайті цього Фонду 
(www.spfu.gov.ua) 

3 

2 

4 

http://www.spfu.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/
http://www.mtsbu.ua/
http://www.spfu.gov.ua/


                                                                                                                                                                                                                                                

22 
 

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ СКРИТИХ УШКОДЖЕНЬ ПІД ЧАС 
РЕМОНТУ ТА ІГНОРУВАННЯ ЦЬОГО ФАКТУ СТРАХОВИКОМ? 

В такому випадку необхідно подати офіційну заяву до страховика  відповідальності 
та витребувати в нього письмову відповідь з аргументацією своїх дій.  

Якщо приховані дефекти були виявлені під час ремонту автомобіля необхідно 
письмово офіційно запросити страховика (його представника) для додаткового 
огляду автомобіля.   

У разі недосягнення компромісу  необхідно довести до відома страховика 
відповідальності про необхідність проведення додаткової (незалежної) експертизи, 
бажано за участю судового експерта,  обов’язково  сповістивши (телеграмою) 
страховика про день, час та місце проведення такої експертизи.  

У разі несприйняття страховиком  аргументів та дій  потерпілому необхідно 
звернутися до суду для захисту своїх порушених майнових інтересів. 

 

ЧИ ПРАВОМІРНЕ  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
ПІСЛЯ ДТП НА ПІДСТАВІ АУКЦІОНУ? 

Відповідно до п.30.2. ст.30 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» якщо 
транспортний засіб вважається знищеним (якщо його ремонт є технічно неможливим 
чи економічно необґрунтованим), його власнику відшкодовується різниця між 
вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також 
витрати на евакуацію транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди. 

Вартість транспортного засобу після  ДТП визначається відповідно до вимог п.7.18 та 
п.7.20 або п.7.19   Методики*, тобто: 

     п.7.18 Вартість утилізації КТЗ (колісного транспортного засобу) визначається як 
сума ринкової вартості технічно справних складників та вартості металобрухту 
складників, які залишилися. 

     п.7.20  Вартість технічно справних складників визначається на підставі результатів 
їх діагностування на спеціалізованому для даної моделі КТЗ підприємстві 
автосервісу, а у разі необхідності - дефектування.  

     п.7.19 У разі наявності даних щодо продажу аналогічного КТЗ у такому самому 
технічному стані за вартість утилізації КТЗ, що оцінюється, може прийматися ціна 
продажу зазначеного аналогічного КТЗ.  

        Встановлення правомірності вибору страховиком методу визначення 
ринкової вартості транспортного засобу після ДТП не є компетенцією МТСБУ. 

       * Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена 
наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.03 р. за 
№142/5/2092, (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 
від 24 липня 2009 р. N 1335/5/1159) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 4 серпня 
2009 р. за N 724/16740 

 

ЧИ МОЖЛИВА АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННОГО РОЗРАХУНКУ 
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ РІЗКИМ КОЛИВАННЯМ 

КУРСУ ЄВРО, ДОЛАРА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРИВНІ? 

 
Якщо  автомобіль не відремонтований  і для його відновлення змінилися цінові 
умови  потерпілій особі або ж особі, яка має право на отримання страхового 
відшкодування необхідно з письмовою заявою звернутися до страховика 
відповідальності, означивши ситуацію, витребувати відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року за № 1440 "Про затвердження 
Національного стандарту №1 " Загальні засади оцінки майна та майнових прав" 
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(зокрема п. 58)  актуалізацію розрахунку страхового відшкодування за наслідками 
ДТП. 

 

 

 

  

     

 

ЧИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ РИЗИКИ ЗА НАСЛІДКАМИ ДТП НА ТИМЧАСОВО 
АНЕКСОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 
ІНОЗЕМНИМИ ДОГОВОРАМИ ОБОВЯЗКОВОГО МІЖНАРОДНОГО 

АВТОСТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Як відомо, анексію -  силове та протиправне відторгнення Кримської автономії та 
Севастополя від України та їх приєднання до Російської Федерації на правах 
суб'єкта Російської Федерації здійснено Росією протягом березня 2014 року. 
Анексія не визнається українською державою, Генеральною асамблеєю ООН, 
ПАРЄ, а також суперечить рішенню Венеціанської комісії.   

Ця обставина не могла не вплинути на здійснення обов’язкового страхування 
автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.  

Під час засідання 48 Генеральної асамблеї Ради Бюро міжнародної системи 
автострахування «Зелена картка» 4-5 червня 2014 року (м. Мінськ, Білорусь) 

утворено Консультативну групу у складі Президента Ради Бюро, відповідальних 
працівників Ради Бюро, представників Моніторингового комітету, Українського 

та Російського Бюро з питань шляхів розв’язання проблем, викликаних 
анексією Криму. 

У  ЯКИЙ СПОСІБ ПОДАЮТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАЯВА ПРО 
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ? 

Відповідно до п.33.1.4  ст.33 Закону України  « Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів»  водій  транспортного засобу, причетний до ДТП, зобов’язаний 
невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, письмово 
надати страховику, з яким укладено договір страхування, повідомлення про ДТП 
встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого 
транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу.  

Потерпілий чи  інша особа, яка має право на отримання страхового 
відшкодування особисто, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про ДТП 
подає страховику письмову заяву про страхове відшкодування. 

Зазначені вище документи подаються особисто в письмовій формі при 
консультаційній допомозі страховика. У страховика відповідальності можуть 
виникнути додаткові, уточнюючі питання  стосовно оформлених копій документів та 
необхідність огляду деяких оригіналів документів  та зняття їх копій. (право 
страховика передбачене п.35.2 та 35.3 ст. 35 Закону). 

Більш детальну інформацію дивіться  на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у 
розділі "Для споживачів", почергово натиснувши кнопки "Регламентні виплати 
МТСБУ", "Виплати з фонду захисту потерпілих". 

ЧИ МАЄ ПРАВО СТРАХОВИК НА ВІДМОВУ У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ ВІД 
ПОТЕРПІЛОГО  ТА ЯК УЗГОДИТИ З НИМ  РОЗМІР ЗБИТКУ? 

 

        ⑥  ВІДШКОДУВАННЯ , РЕГЛАМЕНТНІ ВИПЛАТИ 

(форми документів, франшиза, ПДВ, амортизаційний  знос,  СТО, 
моральна шкода, затримка у виплаті відшкодування) 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
http://www.mtsbu.ua/


                                                                                                                                                                                                                                                

24 
 

Страховик не має права на відмову у прийнятті заяви від потерпілої особи за 
наслідками ДТП, що сталася з вини його страхувальника. 

У відповідь на звернення (заяву) потерпілого страховик повинен письмово 
повідомити (проінформувати) потерпілого про необхідність надання відповідних 
документів для прийняття  остаточного рішення стосовно страхового відшкодування 
(чітко означивши, які документи необхідно подати в оригіналі, а які як копію). 

Досягнення обопільної згоди щодо розміру страхового відшкодування та способу 
його здійснення (через СТО, шляхом перерахування коштів на картковий рахунок 
потерпілого і т.і.) задля уникнення будь-яких непорозумінь в подальшому, 
доцільніше таку згоду оформити  письмово.   

ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПОТЕРПІЛОГО В НАДАННІ 
РІШЕННЯ СУДУ ДО ЗАЯВИ ПРО СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ? 

Страховим законодавством не передбачено обов'язок потерпілого чи іншої особи, яка 
має право на отримання  страхового відшкодування додавати до заяви про страхове 
відшкодування рішення суду. 

Водночас, відповідно до п.33
1
ст. 33

1
 13  Закону України "Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" 
страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водії транспортного 
засобу, причетного до ДТП, особа, яка має право на отримання відшкодування 
(потерпілий), зобов’язані сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні причин 
та обставин ДТП…повідомити страховика (МТСБУ у разі здійснення ним 
регламентної виплати із централізованих фондів) про всі відомі їй обставини та 
надати для огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї ДТП протягом 
семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа. 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  АВАНСУВАТИ ВИТРАТИ  
НА  ЛІКУВАННЯ  ПОТЕРПІЛОГО? 

На сьогодні, відповідно до ст.24 Закону України "Про обов'язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" у 
зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані фактично 
понесені витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, 
лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі 
охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та 
придбанням лікарських засобів. 

Зазначені вище витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені 
документально відповідним закладом охорони здоров'я. 

У той же час, згідно з п. 36.4 ст.36 зазначеного Закону за погодженням із 
потерпілим страховик може здійснити виплату особам, які надають послуги з 
лікування такого потерпілого. 

 ЧИ ПОТРІБНО ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ НОТАРІАЛЬНО ЗАВІРЯТИ 
ДОВІРЕНІСТЬ НА УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ВІДШКОДУВАННЯ? 

Юридичній особі не потрібно нотаріально завіряти довіреність на уповноважену 
особу для отримання страхового відшкодування. Така довіреність видається 
юридичною особою на своєму бланку, посвідчується підписом уповноваженої особи 
та скріплюється печаткою. 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИННА НАДАТИ ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЯКА 
ПРЕДСТАВЛЯЄ ІНТЕРЕСИ КЛІЄНТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ВІДШКОДУВАННЯ НА СВІЙ РАХУНОК З ПОДАЛЬШИМ ЙОГО 
ПЕРЕКАЗОМ СВОЄМУ КЛІЄНТУ? 

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання страхового 
відшкодування, визначений ст. 35 Закону України "Про обов'язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".  
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Так, згідно з пп. "б" п. 35.2 ст. 35 цього Закону до заяви про страхове відшкодування, 
зокрема, додається 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.  

Таким чином, для отримання відшкодування необхідно надати страховику документ, 
що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність 
тощо), а також інші документи, передбачені ст. 35 Закону. 

ЧИ МОЖЕ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАПИТ  СТРАХОВИКА 
НАДАТИ ЙОМУ ДОВІДКУ ЗА ФОРМОЮ № 027 ТА ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ, ЯКИМИ ЛІКУВАЛИ ПОТЕРПІЛОГО ЗА НАСЛІДКАМИ ДТП І 
ЯКИЙ З ЧАСОМ ВІД ОТРИМАНИХ ТРАВМ ПОМЕР (ВЕДЕТЬСЯ СУДОВЕ 

РОЗСЛІДУВАННЯ)? ЧИ ПОТРІБНІ В ТАКІЙ СИТУАЦІЇ КОПІЯ ДОГОВОРУ 
СТРАХУВАННЯ (ПОЛІСУ) ТА, ЗАВІРЕНИЙ В УСТАНОВЛЕНОМУ 

ПОРЯДКУ, ДОЗВІЛ БАТЬКІВ НА РОЗКРИТТЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 
ПОТЕРПІЛОГО? 

МТСБУ не може коментувати норми законодавства щодо дотримання 
лікарської таємниці. 

Водночас, відповідно до ст. 2  Закону України "Про обов'язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" якщо 
норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного 
законодавства України, то застосовуються норми цього Закону. 

Відповідно до п.24.1 цього Закону "У зв'язку з лікуванням потерпілого 
відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, 
утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією 
потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, 
лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів....  Зазначені в 
цьому пункті витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені 
документально відповідним закладом охорони здоров'я". 

Згідно із п.33'.2 ст.33' цього Закону на підставі письмового запиту страховика або 
МТСБУ відповідний ... заклад охорони здоров'я має надати... відомості про 
діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, висновки судово-медичної 
експертизи, а також іншу інформацію, необхідну для вирішення питання щодо 
здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати... 

Зазначені у цьому пункті документи надаються безоплатно. 

 ЯКОЮ РЕДАКЦІЄЮ ЗАКОНУ СЛІД  КЕРУВАТИСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕНІ 
РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ? 

(на дату укладення договору ОСАЦВ, або на дату ДТП, нарахування відшкодування, або 
на дату смерті потерпілого) 

В усіх зазначених випадках необхідно (і це логічно) керуватися редакцією Закону 
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів», чинною на дату укладення договору 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів. Такий підхід означено перехідними положеннями даного 
Закону в  редакції за № 5090 від 5 липня 2012 року. 

ЧОМУ ДЕЯКІ СТРАХОВИКИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАМАГАЮТЬСЯ 
МІНІМІЗУВАТИ СУМУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ? 

Виплата страхового відшкодування має здійснюватися страховиком 
відповідальності в межах страхової суми згідно з укладеним договором ОСАЦВ на 
підставі документів, що підтверджують обґрунтований розмір заявленої шкоди, 
або ж за згодою страховика відповідальності  та потерпілого у разі досягнення 
ними  згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування без 
проведення відповідної оцінки, експертизи  пошкодженого майна. 
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Відповідно до п.36.4 ст.36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у компенсації 
витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована може 
бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати здійснені без 
попереднього погодження із страховиком (МТСБУ – у разі регламентної виплати 
із централізованих страхових резервних фондів). 

ЧИ МОЖЕ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНА ДТП ЗА КСЕРОКОПІЄЮ ІНОЗЕМНОГО 
СТРАХОВОГО СЕРТИФІКАТУ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»? 

Якщо в матеріалах справи за наслідками ДТП є лише ксерокопія страхового 
сертифікату "зелена картка" іноземного водія-винуватця ДТП, МТСБУ має 
обов’язково дочекатися на своє звернення чіткої відповіді від національного Бюро 
та/або іноземного страховика відповідальності стосовно підтвердження/не 
підтвердження страхового покриття на дату цього ДТП.  

Справа може бути врегульована у більш короткі строки, якщо ксерокопія страхового 
сертифікату «Зелена картка» іноземного водія – винуватця ДТП завірена в органах 
ДАІ МВС України та іноземне Бюро належним чином відреагувало на звернення 
МТСБУ протягом  6 тижнів з дати подання такого звернення.     

ЯКИЙ ПРИНЦИП ВРЕГУЛЮВАННЯ ДТП ЗА УЧАСТЮ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ У З’ЄДНАННІ МІЖ СОБОЮ (Т Я Г А Ч) ? 

Відповідно до абз.2 п.36.3 ст.36 Закону України "Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" «якщо 
ДТП сталася за участю декількох транспортних засобів, що перебували у з’єднанні 
між собою (у складі транспортного составу або під час буксирування із застосуванням 
жорсткого зчеплення чи з частковим навантаженням буксируваного транспортного 
засобу на платформу або на спеціальний опорний пристрій), виплата страхового 
відшкодування здійснюється страховиком, який уклав договір обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності щодо тягача, а у разі якщо цей 
тягач незабезпечений, регламентна виплата здійснюється МТСБУ». 

ЧИ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ШКОДА, ЗАПОДІЯНА МАЙНУ 
НЕВСТАНОВЛЕНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ? 

Відповідно до п.1.12 ст.1 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" дорожньо-
транспортна пригода - подія , що сталася під час руху транспортного засобу, наслідок 
якої загинули або поранені люди чи  завдані матеріальні збитки. 

У даному випадку, оскільки транспортний засіб водія-винуватця невідомий, МТСБУ 
за рахунок коштів фонду захисту потерпілих не відшкодовує шкоду майну 
потерпілої особи, заподіяної невстановленим транспортним засобом (підпункт б) 
п.41.1. ст.41 згаданого вище Закону). 

ЧИ БУДЕ ЗДІЙСНЕНА ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
ПОТЕРПІЛОМУ, ЯКЩО СТРАХУВАЛЬНИК БУВ НЕТВЕРЕЗИЙ? 

У разі настання страхового випадку страховик відповідальності у межах страхових 
сум, зазначених у страховому полісі, має відшкодувати у встановленому 
законодавством порядку оцінену шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну третьої 
особи  внаслідок ДТП.  

Водночас, страховик відповідальності після виплати страхового відшкодування 
має право подати регресний позов до страхувальника  або до водія забезпеченого 
транспортного засобу, який спричинив ДТП, якщо він керував транспортним 
засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. (абзац 
а) підпункту 38.1.1 п.38.1 ст.38 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів"). 
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ЧИ Є МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ  ЗА НАСЛІДКАМИ 
ДТП, КОЛИ  ВОДІЙ НА АВТОМОБІЛІ ЗНИК З МІСЦЯ ДТП? 

В такій ситуації відповідно до підпункту б) п.41.1 ст.41 Закону України "Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів" потерпілій особі за рахунок коштів фонду захисту потерпілих 
МТСБУ відшкодовує шкоду на умовах , визначених цим Законом, крім шкоди, яка 
заподіяна майну та навколишньому природньому середовищу. 

З практики. Можливість отримати відшкодування заподіяних збитків майну 
(автомобілю) від водія-винуватця ДТП наступала за рішенням суду, якщо були 
свідчення свідків такого ДТП. 

Мали місце також випадки, коли з місця ДТП зникає водій-винуватець у якого на дату 
ДТП був чинний страховий Поліс. У такому разі наступала відповідальність 
страховика, що видав Поліс. 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ КОЖНОМУ 
ПОТЕРПІЛОМУ ПРОПОРЦІЙНО ЗМЕНШУЄТЬСЯ? 

Згідно з абзацом 2. п.9.2 ст.9 Закону України  « Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»  
пропорційне зменшення відшкодування кожному потерпілому від  п’ятикратної 
страхової суми  загального розміру шкоди за одним страховим випадком 
застосовується лише при відшкодуванні збитків, заподіяних майну потерпілих. 

Що стосується відшкодування  збитків, заподіяних життю та здоров’ю потерпілих, то 
відповідно до п.9.3 ст.9  цього Закону   розмір  страхової суми за шкоду, заподіяну 
життю та здоров’ю  потерпілих, становить 100 тис. гривень на одного 
потерпілого. 

 У ЯКИЙ СПОСІБ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ РОЗМІР ФРАНШИЗИ ПРИ 
ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ? 

По-перше, слід пам’ятати, що відповідно до ст.12 Закону франшиза при 
відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та/ або здоров’ю потерпілих, не 
застосовується. 

По-друге, страхове відшкодування потерпілим завжди зменшується на величину 
франшизи, яка не може перевищувати 2 % від страхової суми, в межах якої 
відшкодовується збиток, заподіяний  майну потерпілих. 

По-третє, розмір франшизи визначається безпосередньо у Полісі. 

Страхувальник або особа, відповідальна за завдані збитки має відповідно до умов 
укладеного договору страхування відшкодувати потерпілій особі суму у розмірі 
франшизи (п. 36.7 ст. 36 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"). 

Крім цього, ст.1194 Цивільного кодексу України визначено: «Особа, яка 
застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової 
виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди 
зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і 
страховою виплатою (страховим відшкодуванням)». 

Якщо така особа у добровільному порядку не виконала такого зобов’язання, то 
питання може бути вирішене лишу у судовому порядку. 

У ЯКИЙ СПОСІБ МОЖЕ БУТИ ОФОРМЛЕНА СПЛАТА ФРАНШИЗИ? 

Сплата франшизи може бути оформлена будь-яким документом, який засвідчуватиме 
факт її сплати (прибутковий ордер, копія платіжного доручення, розписка тощо). 

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ДОГОВОРАМИ ОСАЦВ 
З 01.06.2014 І ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА ВАРТІСТЬ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ? 

Базовий страховий платіж та розміри коригуючих коефіцієнтів для 
встановлення страхового платежу за внутрішніми договорами ОСАЦВ, що 
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встановлені  державою, залишаються на попередньому рівні і страховики не 
можуть їх самостійно змінювати. 

На практиці, страховики визначаючи розмір страхового платежу при укладенні 
внутрішнього договору страхування, фактично застосовують не відносно вищі, а 
найнижчі значення корегуючих коефіцієнтів та надають необґрунтовані знижки 
(понад 20%), чого вони не повинні робити.  

Сьогодні капіталізований страховик може і в подальшому не підвищувати вартість 
страхової послуги за полісом ОСАЦВ, тоді він має бути готовим до сплати 
додаткових гарантійних внесків до централізованого Фонду захисту потерпілих 
МТСБУ. В умовах знецінення національної валюти та очікуваного росту вартості 
відновлення транспортних засобів, пошкоджених в результаті страхових подій, такий 
підхід є беззаперечним.  Саме цим і продиктоване прийняте рішення Координаційною 
радою МТСБУ 29 квітня 2014 р. Додаткові відрахування до фонду захисту потерпілих 
МТСБУ залежатимуть від рівня цін на кожний виданий страховиком поліс ОСАГО, 
наданих знижок, а також від капіталізації страхової компанії, і коливатимуться  в 
межах 3-20% від вартості поліса. 

Означений вище підхід до тарифної політики в сфері ОСАЦВ зберігатиметься до 
прийняття нових тарифів органом державного нагляду за поданням МТСБУ на 
підставі актуарних розрахунків, здійсненого аналізу динаміки збитковості і з 
врахуванням ряду інших показників. 

ЧИ ПРАВОМІРНІ ДІЇ СТРАХОВИКА ЩОДО НАРАХУВАННЯ 

АМОРТИЗАЦІЙНОГО ЗНОСУ НА КУЗОВНІ ДЕТАЛІ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ 

НЕЗАЛЕЖНИМ ЕКСПЕРТОМ ЯК ТАКІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАМІНИ? 

Правомірно за умов, зазначених у відповідних пунктах Методики товарознавчої 
експертизи та оцінки колісних транспортних засобів.  

Так, відповідно до п.7.38. значення експлуатаційного зносу приймається таким, 
що дорівнює нулю для нових складників та для складників КТЗ, строк 
експлуатації яких не перевищує:  

5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД;  

7 років - для інших легкових КТЗ;  

3 роки - для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів виробництва країн 
СНД;  

4 роки - для інших вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів;  

5 років - для мототехніки.  

Тоді як згідно з п.7.39. винятком стосовно використання зазначених вимог є:  

а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний пробіг щонайменше 
вдвічі більший за нормативний);  

б) якщо складові частини кузова, кабіни, рами відновлювали ремонтом або вони 
мають корозійні руйнування чи пошкодження у вигляді деформації;  

в) якщо КТЗ експлуатувалося в умовах, визначених у пункті 4 таблиці 4.1 додатка 4 
(експлуатація в режимі таксі, автомобілі спеціального призначення, використання 
поза дорогами загального користування не менше 30% пробігу) . 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНИХ ЗБИТКІВ ЗА 

НАСЛІДКАМИ ДТП З ВИНИ ТРЬОХ І БІЛЬШЕ ВОДІЇВ (ТАК ЗВАНЕ 

«ЛАНЦЮГОВЕ» ДТП)? 
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Це - складне за наслідками ДТП. Лише уповноважені представники  територіального 
відділення ДАЇ МВС України, що виїхали на місце ДТП можуть попередньо 
встановити причинно-наслідкові зв'язки такої події, а остаточне рішення – в судовому 
порядку.  

Відповідно до п.36.3 Закону України  « Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у разі, якщо 
відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов’язаними, сукупними 
діями є декілька осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за 
кожну з таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість 
таких осіб. 

Якщо, страховий випадок стався у зв’язку із недотриманням дистанції руху поетапно 
– спочатку зіткненням двох автомобілів, а після цього відбулося зіткнення з ними  
третього автомобіля, і шкоду неможливо розділити від першого і другого ударів, 
відшкодування заподіяного збитку водію першого пошкодженого автомобіля мають 
здійснювати страховики відповідальності водіїв другого та третього автомобілів в 
рівними частками (50% на 50%).  

ЯК ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ ЗБИТОК, ЗАПОДІЯНИЙ З ВИНИ ДВОХ ВОДІЇВ ЗА 
ВНУТРІШНІМИ ДОГОВОРАМИ ОСАЦВ? 

Згідно з п. 36.3 ст. 36 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів «у разі, якщо 
відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов’язаними, сукупними 
діями є декілька осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за 
кожну з таких осіб  визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на 
кількість таких осіб».  

Тобто, у разі якщо ДТП сталося за участю водіїв двох транспортних засобів і обидва 
водії є винуватцями, то кожен з них має розраховувати на відшкодування 50% від 
заподіяної ним шкоди з урахуванням зазначених обмежень. 

Якщо ж шкода є подільною, то страховик відшкодовує ту шкоду, за заподіяння якої  
відповідає його клієнт.  

У будь-якому випадку розмір відшкодування зменшується на розмір франшизи та 
обмежується страховою сумою (максимальним розміром виплати, якщо оформлення 
ДТП відбувалося без участі уповноважених на те працівників Державтоінспекції 
МВС України). 

     ЧИ ВІДПОВІДАЄ  СТРАХОВИК  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНИМ 
БЛАНКОМ ПОЛІСУ?  

У разі, якщо поліс підписаний та скріплений печатками сторін, то договір є 
укладеним. Лише суд може визнати такий договір не дійсним. Заява страховика про 
втрату бланку страхування може бути аргументом страховика під час розгляду спору 
щодо дійсності договору страхування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЯКІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ? 

Підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування передбачені ст.37 Закону 
України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів".  Крім цього, страховик не відшкодовує шкоду, 
зазначену у ст.32 вказаного Закону.  

ЧИ ПРАВОМІРНА ВІДМОВА СТРАХОВИКА СВОЄМУ СТРАХУВАЛЬНИКУ 
В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТРАХОВУ ВИПЛАТУ ЗА ЙОГО ПОЛІСОМ? 

Страхувальник є стороною договору страхування і має право на отримання 
інформації про виконання страховиком договору страхування. Законодавство про 
інформацію гарантує особі право на отримання інформації про неї. Обмеження у 
надані особі відомостей про неї визначені законами.   

17 

16 

18 



                                                                                                                                                                                                                                                

30 
 

Таким чином, відмова страховика у надані страхувальнику відомостей про виплату 
страхового відшкодування може бути наслідком запиту інформації з обмеженим 
доступом (наприклад персональні дані потерпілого) чи не підтвердження того, що 
запит поданий саме страхувальником. 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ СТРАХОВИКОМ (МТСБУ)? 

Відповідно до п.36.1 ст.36 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів": "Якщо 
відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого 
майна (транспортного засобу) з урахуванням зносу здійснюється безпосередньо на 
рахунок потерпілої особи (її представника), сума, що відповідає розміру оціненої 
шкоди, зменшується на суму визначеного відповідно до законодавства податку на 
додану вартість. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує суми податку, 
здійснюється за умови отримання страховиком (у випадках, передбачених 
статтею 41 цього Закону) документального підтвердження факту оплати 
проведеного ремонту". 

Для отримання ПДВ - решти суми страхового відшкодування необхідно страховику 
(МТСБУ у разі регламентної виплати із централізованих страхових резервних фондів) 
надати заяву у довільній формі, додавши до неї оригінал документу - Акт виконаних 
робіт та оригінал квитанції або іншого документу, що підтверджує оплату виконаних 
робіт. 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВИДАТИ ЗАВІРЕНИЙ СТРАХОВИЙ АКТ ЯК 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ? 

Страховик відповідальності на вимогу заявника про страхове відшкодування 
зобов’язаний ознайомити його з відповідними нормативно-правовими актами, 
порядком обчислення страхового відшкодування та документами, на підставі яких 
оцінено розмір заподіяної шкоди. 

Страховий акт, складений страховиком є внутрішнім його документом, що засвідчує 
факт прийняття  таким страховиком  відповідного рішення по справі. На практиці, на 
вимогу як юридичної, так і фізичної особи страховик надає, завірену в установленому 
поряду, довідку (у довільній формі), якою підтверджує факт виплати потерпілій 
стороні відповідного розміру страхового відшкодування. 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК РОСТРОЧУВАТИ ВИПЛАТУ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ? 

Розстрочка - поетапна виплата потерпілій особі страхового відшкодування має бути 
в письмовій формі (з чітко встановленим графіком здійснення виплат) попередньо 
погоджена Страховиком із потерпілою особою, якщо виплата страхового 
відшкодування виходить за межі установленого законом строку (не пізніше 90 днів з 
дня отримання заяви про страхове відшкодування). В іншому разі, відповідно до 
п.36.5 ст.36 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів" за кожен день 
прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини 
страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується 
пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє 
протягом періоду, за який нараховується пеня. 

ЯК ВПЛИВАЄ НА ВИПЛАТУ ВІДШКОДУВАННЯ РОЗРАХУНОК 
ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ АВТОМОБІЛЯ? 

Зв’язок між ними є прямо пропорційним. Чим більший розмір розрахованої 
залишкової вартості автомобіля, тим менший розмір виплати страхового 
відшкодування. 

Згідно з п.30.2 ст.30 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів" якщо транспортний засіб 
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вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю 
транспортного засобу до та після ДТП. 

ЯК ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ МОРАЛЬНА ШКОДА? 

Моральна шкода – це  втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи 
фізичних страждань, або інших негативних явищ (йдеться про сферу обов'язкового 
страхування автоцивільної відповідальності), заподіяних фізичній особі незаконними 
діями або бездіяльністю інших осіб.  

Якщо договір обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності був 
укладений до 05.02.2013 року розмір моральної шкоди встановлювався судом, але 
не перевищував 5000 грн. така шкода має полягати виключно у фізичному болі та 
стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із її каліцтвом чи іншим 
ушкодженням здоров’я, або у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку із протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи  близьких 
родичів.  

Якщо такий договір страхування був укладений після 05.02.2013 року потерпілому - 
фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час ДТП, відшкодовується 
моральна шкода у розмірі 5% страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю. 
Страховик  відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її 
чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний 
розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам 
стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному 
розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і 
виплачується рівними частинами. 

ЧИ МОЖЕ ВОДІЙ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СТРАХОВИКА (МТСБУ) ЧЕРЕЗ 
ДЕКІЛЬКА МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ДТП? 

Водій, причетний до ДТП, має невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня 
настання ДТП, письмово надати своєму страховику (МТСБУ у випадках, 
передбачених ст.41 спеціального Закону) повідомлення про цю ДТП. Якщо водій 
транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений 
обов’язок, він має підтвердити це документально. 

Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на 
отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про ДТП 
подає страховику (МТСБУ у випадках, передбачених ст.41 Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів») заяву про страхове відшкодування. 

До уваги. Правовідносини, що виникли після 19.09.2011 року з дня набрання 
чинності змін, внесених до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" термін подання 
заяви про відшкодування збитків, заподіяних майну потерпілих складає один рік, 
життю та здоров’ю потерпілих – три роки.  Згідно норм Закону, що регламентували 
терміни подання заяви про страхове відшкодування до 19.09.2011 року – строки 
подання такої заяви – необмежені.  

ЯК ОТРИМАТИ РЕГЛАМЕНТНУ ВИПЛАТУ ВІД  МТСБУ? 

Детальна інформація розміщена на  Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) у 
розділі "Для споживачів", почергово натиснувши кнопки "Регламентні виплати 
МТСБУ", "Виплати з фонду захисту потерпілих". 

ЩО МАЄ БУТИ ВРАХОВАНЕ В ДОВІРЕНОСТІ ВІД ІНОЗЕМНОГО 
ГРОМАДЯНИНА НА ОТРИМАННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ? 
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Зміст та порядок отримання Довіреності від іноземного громадянина  визначається 
країною, на території якої проживає іноземець.  

Обов’язково у такій Довіреності повинні чітко прописуватися повноваження особи на 
подання заяви від імені потерпілого іноземця на отримання страхового 
відшкодування (регламентної виплати із централізованих гарантійних фондів 
МТСБУ), на оскарження нею (у разі необхідності) неправомірних дій страховика, на 
отримання страхового відшкодування (регламентної виплати), а також права на 
підписання документів у зв’язку із вчиненням вищезазначених дій. 

Така Довіреність має бути легалізована в установленому порядку. 

За наявності відповідних міждержавних угод визнання офіційно виданих документів 
на території країн - учасників таких угод процедура їх легалізації може бути 
спрощеною.  

Посвідчити права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти 
інші передбачені законодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної 
вірогідності може також нотаріат України. 

ЧИ ПРАВОМІРНІ ВИМОГИ СТРАХОВИКА ЩОДО  ДОДАТКОВОГО 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ? 

Все залежить від змісту наявної довіреності. Якщо в довіреності не чітко прописані 
Ваші повноваження  на  подання заяви про страхове відшкодування та на отримання 
такого відшкодування у страховика правомірно виникає необхідність додаткового 
з’ясування ситуації. В такому випадку довіреній особі необхідно вчинити будь-які дії 
для підтвердження свого права на отримання страхового відшкодування за 
наслідками ДТП. 

ЧИ ПРАВОМІРНІ ВИМОГИ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ 
ЛИШЕ НА СТО, А НЕ НА БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ? 

Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на 
отримання  відшкодування подаючи страховику заяву про страхове відшкодування 
крім інших документів до цієї заяви додає відомості про банківські реквізити 
заявника для перерахування йому коштів  (підпункт є. п.35.1 ст.35 Закону України 
"Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів"). 

ЧИ ПОВИНЕН (ПИСЬМОВО АБО УСНО) СТРАХОВИК УЗГОДЖУВАТИ 
РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ? 

Відповідно до законодавства, що регламентує провадження обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності, а також виходячи із практичної 
доцільності, взаємовідносини між страховиком відповідальності та потерпілою 
особою за наслідками страхового випадку мають здійснюватися в письмовій 
форматі (починаючи із заяви про страхове відшкодування і завершуючи листом 
страховика, яким він інформує постраждалого про розмір та спосіб відшкодування 
заподіяних збитків потерпілому). 

Зокрема, відповідно до п.36.2 ст.36 Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
Страховик (МТСБУ - якщо регламентна виплата)  протягом 15 днів з дня узгодження 
ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання 
відшкодування, за наявності усіх необхідних документів по справі, повідомлення про 
ДТП, але не пізніше як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове 
відшкодування зобов’язаний: 

     - у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про 
здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його 
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або ж  

     - у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених Законом, - 
прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування 
(регламентної виплати). 

 Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик 
(МТСБУ) зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте 
рішення.    

ЯКІ  ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ? 

 
Термін подання заяви особою, яка має право на отримання страхового відшкодування 
за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів складає 30 днів з дня подання повідомлення 
про ДТП, але з дати ДТП не має перевищувати 1 року за збитками, заподіяними 
майну потерпілого, та 3  роки - за збитками, заподіяними життю та здоров'ю 
потерпілого. 

ХТО МАЄ ВИКОНАТИ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ 
ОСАЦВ У РАЗІ ВТРАТИ СТРАХОВИКОМ ЧЛЕНСТВА В МТСБУ? 

Страховик у разі припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-
які договори обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, проте такий 
страховик зобов'язаний виконувати свої зобов'язання згідно з укладеними ним 
договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  

Оскільки в МТСБУ відсутні будь-які важелі впливу на страховика, який втратив своє 
членство в МТСБУ, для захисту своїх порушених майнових прав Вам необхідно 
звернутися до суду згідно із існуючим законодавством.  

МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовуватиме шкоду на 
умовах, визначених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», у тому числі у 
разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний 
банкрутом та/ або ліквідований. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО СТРАХОВИК НЕ ДОТРИМУЄТЬСЯ  УМОВ ТА 
СТРОКІВ ЗДІЙСНЕНЯ ВІДШКОДУВАННЯ? 

Відповідно до абзацу 1 п.36.2 ст.2 страховик (МТСБУ - якщо регламентна 
виплата)  протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з 
особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності усіх необхідних 
документів по справі, повідомлення про ДТП, але не пізніше як через 90 днів з дня 
отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний: 

     - у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про 
здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його 

або ж  

     - у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених Законом, - 
прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування 
(регламентної виплати). 

Своє рішення Страховик може прийняти і раніше встановлених строків. 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик 
(МТСБУ) зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте 
рішення. 
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Якщо страховик свідомо порушує строки та умови здійснення страхового 
відшкодування, з метою досудового врегулювання спору з членом Бюро, Ви можете зі 
скаргою на дії такого страховика звернутися до МТСБУ, хоча  діючим 
законодавством такий обов’язок на Бюро не покладено.  Скарга подається за адресою: 
02002, Київ-2, а/с №272    МТСБУ або ж по факсу за № (044)239-20-31(працює 
цілодобово в автономному режимі)  або на електронну адресу mtibu@mtibu.kiev.ua. 
(сканувавши скаргу, щоб проглядався Ваш підпис). 

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО СТРАХОВИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ СПЛАЧУЄ 
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ? 

Для адекватного реагування в конкретній ситуації необхідно отримати додаткову 
інформацію стосовно страховика відповідальності, звернувшись безпосередньо на 
його сайт.  

Якщо страховик не втратив членства в МТСБУ потерпілий може звернутися 
безпосередньо до МТСБУ задля досудового з’ясування питання щодо сплати таким 
страховиком страхового відшкодування.   

Якщо страховик втратив своє членство в МТСБУ і в останнього відсутні будь-які 
важелі впливу на такого страховика для захисту своїх порушених майнових прав 
потерпілий може звертатися до Нацкофінпослуг України як органу  державного 
нагляду за діяльністю страховиків або ж до суду згідно із існуючим законодавством. 

Рішення суду буде важливим для Вас не лише на етапі можливого стягнення 
відшкодування із страховика відповідальності, а й на етапі визнання такого 
страховика банкрутом та звернення до ліквідаційної комісії для внесення Вас до 
списку кредиторів задля отримання в подальшому відповідної компенсації. 

ЧИ ПРАВОМІРНА ВІДМОВА У ВІДШКОДУВАННІ СТРАХОВИКА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКЩО ПІД ЧАС ДТП У ВОДІЯ-ВИНУВАТЦЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НЕ ВИЯВИЛОСЯ 
ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ? 

Відсутність під час ДТП посвідчення водія не є підставою для відмови. 

В даній ситуації необхідно письмово звернутися до страховика відповідальності і 
витребувати у нього письмову аргументацію щодо відмови у виплаті страхового 
відшкодування. 

У разі неналежного реагування страховика Ви можете звернутися із скаргою на дії 
страховика до Моторного (транспортного) страхового бюро України по факсу за № 
(044) 239-20-31(працює цілодобово в автономному режимі)  або на електронну адресу 
mtibu@mtibu.kiev.ua, або ж поштовим відправленням: Україна , 02002, Київ-2", а/с 
272  МТСБУ. 

 

 

  

 

 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ СКАРГИ  НА ДІЇ ТА 
РІШЕННЯ СТРАХОВИКА. ЯКІ ВІДОМОСТІ МАЄ МІСТИТИ СКАРГА? 

Рішення страховика про здійснення або відмову  у здійснені страхового 
відшкодування страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником чи 
потерпілим у судовому порядку (п.36.7 ст.36 Закону). 

 

⑦  СКАРГА  

                                      (зміст, подання, реєстрація) 
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Крім цього, скарги можуть бути предметом розгляду органу державного нагляду за 
діяльністю страховиків – Нацкомфінпослуг.  

З метою досудового врегулювання спору з членом МТСБУ щодо ОСАЦВ, скарга 
потерпілого може розглядатися МТСБУ, хоча такий обов’язок законодавством на 
Бюро не покладено.  

При подані скарги необхідно дотримуватися положень законодавства про 
звернення громадян. Скарга подається у довільній формі. Для оперативного та 
об’єктивного розгляду скарги рекомендуємо в ній зазначити наступну інформацію: 
про дату та місце ДТП, державний реєстраційний знак Вашого транспортного засобу 
та водія - винуватця ДТП, серію та номер його Полісу, а також назву страховика, який 
видав такий Поліс, а також в чому ви вбачаєте порушення цим страховиком своїх 
зобов'язань за укладеним договором страхування. 

Скаргу на дії страховика до МТСБУ можна надіслати за адресою: 02002, Київ-2, а/с 
№272    МТСБУ або ж по факсу за №(044)239-20-31(працює цілодобово в 
автономному режимі)  або на електронну адресу mtibu@mtibu.kiev.ua (сканувавши 
свою скаргу, щоб чітко проглядався Ваш підпис). 

Скарги, що надходять до МТСБУ (незалежно якими шляхами комунікації) 
обов’язково реєструються у електронному журналі. Відомості про скаргу та її 
опрацювання вносяться до відповідної бази даних. Відповідь на скаргу 
направляється скаржнику по пошті в установлений Законом строк. 

 

 

 

  

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ЩОДО 
ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ? 

У таких випадках необхідно звертатися до територіального відділення державної 

виконавчої служби за місцем знаходження боржника стосовно примусового 

виконання рішення суду по справі. 

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ  РІШЕННЯ  СУДУ ЩОДО ПРОБЛЕМНОГО 
СТРАХОВИКА? 

Державний нагляд за діяльністю страхових організацій здійснює Нацкомфіпослуг 
України. 

На сьогодні в МТСБУ відсутні юридичні підстави для виконання зобов’язань за 
проблемного страховика за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності, оскільки згідно з даними Єдиного державного реєстру даний 
страховик не визнаний банкрутом  та/або ліквідований. 

На даному етапі реальна допомога може бути надана з боку територіального 
відділення виконавчої служби стосовно примусового виконання рішення суду по 
Вашій справі. Наполягайте на конструктивізмі її роботи.  

         ЧИ МОЖЕ МТСБУ БУТИ ЗАЛУЧЕНЕ У ЯКОСТІ ВІДПОВІДАЧА? 

МТСБУ можете  бути залученим в якості відповідача (співвідповідача) у разі, коли 
ним порушені, невизнані або оспорюються права потерпілого.  

 

⑧  СУДОВЕ РІШЕННЯ З ОСАЦВ 

     (реалізація рішення суду) 
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ЧИ МОЖНА  РОЗСТРОЧИТИ  ПЛАТІЖ  ЗА РЕГРЕСОМ МТСБУ? 

Для вирішення питання стосовно повернення боргу МТСБУ частинами необхідно 
надіслати відповідну заяву (за довільною формою) на адресу МТСБУ (по факсу за 
№ (044)239-20-31(працює цілодобово в автономному режимі)  або на електронну 
адресу mtibu@mtibu.kiev.ua, або ж поштовим відправленням: Україна , 02002, Київ-
2", а/с 272  МТСБУ). 

За результатами її розгляду МТСБУ письмово проінформує заявника. 

 

 

 

 

 

 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА УМОВИ  ЗАСТОСУВАННЯ  
ЄВРОПРОТОКОЛУ? 

Відповідно до п.17.5 ст.17 Закону України  « Про обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» при укладенні 
договору обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності страховик 
зобов'язаний безоплатно видати страхувальнику бланк  повідомлення про 
дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка (європротокол). 

Інформація щодо порядку та умов застосування європротоколу розміщена на Інтернет 
- порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) в розділі "Для споживачів" натиснувши 
"Європротокол». За наявності зазначених тут умов у страховика немає підстав у 
відмові його застосування. 

У разі спільного складення водіями-учасниками ДТП повідомлення про ДТП 
(європротоколу) страховик зобов'язаний прийняти для розгляду таке 
повідомлення про ДТП, заяву про відшкодування та документи до неї. 

До уваги. У разі, якщо учасники ДТП скористалися правом оформлення цього ДТП 
без участі працівників ДАІ МВС України, то розмір виплати страхового 
відшкодування не може перевищувати максимальної суми: 

10 000 грн. – якщо відносини виникли до 01.01.2013; 

25 000 грн. – з 01.01.2013 або пізніше. 

ЧИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЄВРОПРОТОКОЛ ПРИ ОФОРМЛЕНІ ДТП З ВИНИ  
ІНВАЛІДА  АБО УЧАСНИКА   ВІЙНИ? 

 
Порядок оформлення ДТП без залучення уповноважених на те працівників ДТП  
встановлюється п.33.2 ст.33 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".  Однією із 

 

⑨  РОЗСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ ЗА РЕГРЕСОМ  МТСБУ 

 

 

⑩  ЄВРОПРОТОКОЛ 

                         (порядок отримання, особливості застосування) 
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обов’язкових умов його застосування є наявність у всіх водіїв-учасників ДТП 
договорів обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності, що 
засвідчують забезпеченість їх транспортних засобів. 

Як відомо, учасники бойових дій та інваліди війни, інваліди І групи, які особисто 
керують належним їм транспортним засобом, а також особи, що керують 
транспортним засобом, належним інваліду І групи, у його присутності, звільняються 
від обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності. Відшкодування 
збитків від ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у 
порядку, визначеному зазначеним вище Законом.  

Таким чином, якщо інвалід війни або учасники бойових дій скористався правом 
не страхувати свою відповідальність, то ДТП має оформлюватися працівниками 
ДТП. 

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ  ДТП З ІНОЗЕМЦЕМ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ  ЄВРОПРОТОКОЛУ? 

У такому випадку, за наявності обов’язкових умов для застосування європротоколу 
(умови застосування європротоколу означені у відповіді на питання 1 даного 
тематичного розділу),  необхідно використати бланк європротоколу, бажано, 
видрукуваного українською мовою та коректно оформити його відповідно до 
встановлених вимог (обов’язково мають бути підписи водіїв – учасників ДТП).  

Як побажання!!! Зверніться до іноземного водія – винуватця ДТП  з проханням, 
щоб він проінформував свого страховика про ДТП і про оформлення 
європротоколу. Це важливо, щоб в подальшому іноземний страховик 
відповідальності підтвердив на звернення МТСБУ факт наявності страхового 
покриття на дату цієї ДТП, наслідки якої оформлені спільним європротоколом. 

Крім цього, обов’язково витребувати в іноземного водія – винуватця ДТП 
оригінал або копію страхового сертифікату «Зелена картка». 

Якщо європротокол оформлено Вам необхідно: 

1. невідкладно підготовити до МТСБУ  повідомлення про ДТП (зразок 
повідомлення на Інтернет - порталі МТСБУ (www.mtsbu.ua) в розділі "Для 
споживачів" послідовно натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ",  "Виплати з 
фонду страхових гарантій", а далі виділені слова "завантажити зразок 
повідомлення"); 

2. надіслати підготовлене повідомлення на адресу МТСБУ (по факсу за №  
(044)239-20-31(працює цілодобово в автономному режимі)  або на електронну адресу 
mtibu@mtibu.kiev.ua, або ж поштовим відправленням: Україна , 02002, Київ-2", а/с 
272  МТСБУ) 

Після того як отримаєте відповідь від МТСБУ, в найкоротші строки надішліть 
рекомендованим листом на його адресу заяву про страхове відшкодування та всі 
документи, необхідні для здійснення такого відшкодування (їх перелік  надано на 
сайті МТСБУ за адресою www.mtsbu.ua у розділі "Для споживачів" послідовно 
натиснувши "Регламентні виплати МТСБУ" та "Виплати з фонду страхових 
гарантій"). 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВІДМОВИТИ У СТРАХОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ 
ЗА ЄВРОПРОТОКОЛОМ, ЯКЩО ПРО ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОПЕРЕДНЬО НЕ ПОВІДОМИЛИ УЧАСНИКИ ДТП? 

Водії - учасники ДТП, які  скористалися правом оформлення ДТП без участі на те 
представників  ДАІ МВС України зобов'язані проінформувати своїх страховиків про 
застосування європротоколу, надавши їм оформлені свої екземпляри.  

У страховика відповідальності не має права на відмову потерпілому у разі, якщо 
його страховик не проінформував про застосування європротоколу. 
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Учасник ДТП, який вважає себе потерпілим подає в установленому порядку до 
страховика відповідальності заяву про страхове відшкодування та відповідні 
документи до неї (у разі потреби і свій, оформлений в установленому порядку 
екземпляр європротоколу, скріплений підписами водіїв - учасників ДТП) для 
прийняття рішення по справі.  

Розмір виплати страхового відшкодування у такому випадку не може 
перевищувати максимальної суми: 

10 000 грн. –  якщо відносини виникли до 01.01.2013; 

25 000 грн. – з 01.01.2013 або пізніше. 

ЧИ МОЖЕ СТРАХОВИК ВІДМОВИТИ У СТРАХОВОМУ ВІДШКОДУВАННІ 
ЗА ЄВРОПРОТОКОЛОМ, ЯКЩО ВІН СКЛАДЕНИЙ З НЕКОРЕКТНИМ 

ПОЗНАЧЕННЯМ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ, ЗНАКІВ, З ОПИСКАМИ, 
НЕТОЧНОСТЯМИ? 

Якщо учасники дорожньо-транспортної пригоди вирішили скласти повідомлення про 
дорожньо-транспортну пригоду, то його заповнення повинно бути проведено у 
відповідності з умовами Інструкції щодо заповнення Повідомлення про дорожньо-
транспортну пригоду, затверджену протоколом Президії МТСБУ та погоджену 
Начальником Управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх 
справ України. 
 
Однак, у випадку неналежного оформлення Європротоколу, що вважатиметься 
таким у зв’язку з неповним заповненням, з допущеними в ньому описками чи 
неточностями, або з використанням знаків та позначок відмінних від тих, що 
визначені Інструкцією, то страховик не має права відмовити у виплаті страхового 
відшкодування на цій підставі, оскільки виключний перелік умов та підстав, за 
яких страховик не здійснює страхове відшкодування, передбачено статтями 32, 
37 Закону. 
 
Як вбачається нормами Закону, встановлення об’єктивних обставин та причин 
настання дорожньо-транспортної пригоди є взаємним обов’язком з однієї сторони - 
страховика, з іншої – страхувальника та особи, відповідальність якої застрахована, 
водія транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особи, 
яка має право на отримання відшкодування  (потерпілого). 
 
Тому, у разі відсутності інформації у страховика щодо деяких обставин дорожньо-
транспортної пригоди, зокрема такої як дорожня розмітка, заборонних знаків на місці 
події, і, якщо страховик вважає таку інформацію необхідною для прийняття рішення 
про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування, то страховик 
зобов’язаний самостійно її з’ясувати шляхом направлення свого представника 
(працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання події. 
 
Водночас слід мати на увазі, що п.38-1.2 ст.38 Закону передбачено, що «У разі якщо 
невиконання (неналежне виконання) особою, відповідальність якої застрахована, 
водієм забезпеченого транспортного засобу чи особою, визначеною у пункті 13.1 
статті 13 цього Закону, обов'язку, передбаченого пунктом 33-1.1 статті 33-1 цього 
Закону, призвело до порушення строку здійснення  страхового відшкодування 
(регламентної виплати),  страховик (МТСБУ) має право вимагати від  такої  особи  
компенсацію в розмірі 20 відсотків виплаченого страхового відшкодування 
(регламентної виплати)». 

  

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
З ПРИЧИНИ НЕВІРНО СКЛАДЕНОГО ЄВРОПРОТОКОЛУ? 

Перший варіант. У такій ситуації необхідно отримати письмову мотивовану відмову 
страховика на Ваше письмове звернення до нього. Дальше діяти відповідно до 
обставин. Скоріше всього для захисту своїх порушених майнових інтересів необхідно 
звертатися до суду. 

Другий Варіант. Письмово Ви пропонуєте страховику відповідальності провести в 
його офісі зустріч за участю страховика, страхувальника - водія-винуватця ДТП та 
потерпілої сторони для додаткового з’ясування питань, що виникли у страховика 
відповідальності і вчинити на його прохання відповідні дії (уточнити схему ДТП, 
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внести, у разі потреби, корективи в інформацію, що внесена у євро протокол або ж 
заново оформити та підписати євро протокол тощо). Якщо під час такої зустрічі не 
буде досягнуте порозуміння чи компроміс, задля захисту своїх порушених майнових 
інтересів необхідно буде звертатися зі скаргою на дії такого страховика до МТСБУ. 

  

 

 

 

  

 

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ В МТСБУ? 

 
Реєстрація агентів відповідно до статті 49 Закону України "Про обов'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів" є необхідною умовою для здійснення ними посередницької діяльності в 
сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 

Реєстрація в підсистемі  ЦБД МТСБУ страхових агентів - юридичних, фізичних 
осіб, співробітників страхових агентів та штатних співробітників страхових 
компаній, які безпосередньо укладають договори страхування здійснюються 
відповідно до Порядку реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати 
посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, в Моторному 
(транспортному) страховому бюро України, затвердженого Розпорядженням 
Нацкомфіпослуг  18.04.2013 року за №1270, та Інструкції користувача – 
внутрішнього нормативного документу МТСБУ. 

Внести інформацію про агента в Реєстр і виключити його з нього може лише 
страховик-член МТСБУ, який має право на здійснення ОСАЦВ. 

База даних (яка знаходиться в стадії формування) містить інформацію про те, які 
обов’язкові договори - міжнародного або внутрішнього страхування автоцивільної 
відповідальності має право укладати той чи інший агент, на який період та з яким 
страховиком він співпрацює. 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) забезпечило формування, 
функціонування і доступ до відкритої інформації стосовно реєстру страхових агентів. 
Отримати інформацію з реєстру страхових агентів можна через офіційний Інтернет - 
портал МТСБУ (www.mtsbu.ua), зайшовши на його головну сторінку та натиснувши 
справа кнопку «РЕЄСТР АГЕНТІВ».  

Пошуковий запит здійснюється за одним із  двох базових параметрів: агент – 
фізична особа (код ІНН або прізвище, ім'я, по батькові) або агент - юридична особа 
(код ЄДРОПУ).  

ЧИ СПРИЯТИМЕ ПОРЯДКУ НА РИНКУ ОСАЦВ РЕЄСТРАЦІЯ АГЕНТІВ? 

Починаючи з 8 грудня 2013 року страхові агенти працюватимуть на ринку 
автоцивільної відповідальності виключно за умови їх обов’язкової реєстрації в 
МТСБУ, яка здійснюється виключно страховиком. При цьому страховик зможе не 
тільки внести інформацію про агента в Реєстр, але і виключити його з нього. 

Завдяки створенню Реєстру страхових агентів, у страховиків-членів МТСБУ 
з’явилася можливість якісно підвищити ефективність роботи своєї агентської мережі 
на ринку автоцівільної відповідальності.  Кожний страховик-член МТСБУ зможе: 

- побудувати ефективне адміністрування агентської мережі; 

1 

2 

 

11  Агенти 

      (порядок та особливості реєстрації, виключення з Реєстру) 

http://www.mtsbu.ua/
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- організувати належний контроль за рухом бланків страхових документів; 

- налагодити бізнес-процеси, які забезпечать своєчасне та якісне наповнення єдиної         
централізованої бази даних МТСБУ; 

- протистояти шахрайським діям. 

Крім цього, саме страховик зможе якісно вплинути на рівень професійної підготовки 
агентів, бо саме він здійснює відбір та навчання своїх посередників на ринку ОСАЦВ. 

ЧИ МОЖУТЬ РІЗНІ СТРАХОВИКИ ВНЕСТИ ДО РЕЄСТРУ ОДИНОГО І 
ТОГО Ж СТРАХОВОГО АГЕНТА? 

Обмеження, встановлене страховиком страховому агенту (юридичній чи фізичній 
особі) співпрацювати з іншими страховиками з укладання аналогічних договорів 
страхування, обов'язково помічається відповідною позначкою в Реєстрі і 
відображається відповідною піктограмою при намаганні іншого страховика 
зареєструвати цього агента.  

Якщо такого обмеження в Реєстрі не має, тоді один і той же агент може бути 
зареєстрований в Реєстрі іншим страховиком. 

ЯКИМ ЧИНОМ СТРАХОВИК МОЖЕ ПОНОВИТИ СПІВПРАЦЮ З 
АГЕНТОМ? 

У разі поновлення співпраці з агентом страховик, який реєстрував цього агента у 

Реєстрі має здійснити відповідне корегування існуючого запису в Реєстрі, 

зокрема видалити дату припинення діяльності з таким агентом та надати йому доступ 

до ЦБД МТСБУ (відмітити позначку «Дозволити доступ до ЦБД»). 

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВИКЛЮЧЕННЯ СТРАХОВОГО АГЕНТА ІЗ РЕЄСТРУ 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  ВИКЛЮЧНО МТСБУ? 

МТСБУ може виключити страхового агента із Реєстру лише у двох випадках:  

- (1) у разі втрати страховиком, який вніс інформацію про страхового агента до 
Реєстру, права на здійснення діяльності з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

- (2) у разі виявлення при проведенні Нацкомфінпослуг перевірки 
страховика порушень страховим агентом законодавства про фінансові 
послуги, у тому числі виявлення невідповідності страхового агента 
професійним якостям та ділової репутації, встановлених Кваліфікаційними 
вимогами. 

При цьому агенту, його співробітникам та всім страховикам, які зареєстрували такого 
агента в Реєстрі, автоматично направляється відповідне повідомлення. 

До відома!!!  Агент, виключений з Реєстру з причини (2), не може бути 
зареєстрованим жодним страховиком в Підсистемі реєстрації страхових агентів в 
ЦБД МТСБУ протягом 12 місяців з дати такого виключення. 

 

 

 

 

 

⑫  ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ 
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ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОЦІНКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИКІВ? 

Інформація щодо оцінки  діяльності  страховиків-членів МТСБУ  оприлюднені на 
Інтернет - порталі  МТСБУ (www.mtsbu.ua).  

 На головній сторінці порталу є посилання "Оцінка страховиків" (із зображенням 
світлофору).  Перейшовши за кнопкою «переглянути», можна отримати інформацію 
щодо показників діяльності кожного страховика-члена МТСБУ. 

ЯК ОТРИМАТИ СТАТИСТИКУ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСАЦВ? 

Узагальнена статистична інформація про результати провадження обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів станом на відповідну дату розміщена на Інтернет - порталі  МТСБУ 
(www.mtsbu.ua), в  розділі «Про МТСБУ», в підрозділі  «Статистика ОСЦВА».   

 

 

 

 

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ВВЕДЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ У СТРАХОВИКА І ЯКИЙ ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО НЕЇ 

СТОСОВНО ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЦЬОГО СТРАХОВИКА ЗА 
ДОГОВОРАМИ ОСАЦВ? 

Рішення про введення  тимчасової  адміністрації у  страховика приймає  
Нацкомфінпослуг України як орган державного нагляду за діяльністю страховиків з 
метою налагодження платіжної дисципліни, недопущення необґрунтованого 
накопичення боргів за страховими виплатами, мобілізації ліквідних активів компанії 
задля  забезпечення платоспроможності, страхових резервів, виконання фінансових 
зобов’язань перед клієнтами компанії. 

Потерпілі чи інші особи, які мають право на отримання відшкодування за 
договорами емітованими страховиком до якого застосовано захід впливу  у вигляді 
введення тимчасової адміністрації мають право звертатися до призначеного 
Нацкофінпослуг тимчасового адміністратора.  

ЯКИЙ ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ КРЕДИТОРІВ У РАЗІ 
БАНКРУТСТВА СТРАХОВИКА? 

З дня офіційного оголошення про банкрутство страховика (за рішенням суду) 
протягом двох місяців призначається ліквідаційна комісія і кредитори мають право на 
звернення до цієї комісії та Господарського суду про включення їх до реєстру 
кредиторів з метою отримання компенсації.   

УВАГА!!! У разі, якщо страховик визнаний банкрутом раніше ніж у 2013 році, то 
вимоги потерпілих, що не включені до затвердженого судом реєстру є погашеними. 

НА ЯКОМУ ЕТАПІ ЗАДІЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЙНА ФУНКЦІЯ МТСБУ ПІСЛЯ 
ОГОЛОШЕННЯ СТРАХОВИКА БАНКРУТОМ? 

З дня офіційного оголошення про банкрутство страховика (за рішенням суду) 
протягом двох місяців призначається ліквідаційна комісія і кредитори мають право на 
звернення до цієї комісії та Господарського суду про включення їх до реєстру 
кредиторів з метою отримання компенсації.   

 

⑬ЛІКВІДАЦІЯ, БАНКРУТСТВО СТРАХОВИКА 
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У  разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що 
визнаний банкрутом та/або ліквідований виконання зобов’язань зі сплати 
страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування приймає на 
себе МТСБУ (підпункт ґ) п.41.1 ст.41 Закону України  «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів»). Відсутність коштів та майна страховика-банкрута має 
підтверджуватися ліквідаційним балансом боржника, що затверджений 
господарським судом. 

УВАГА!!! У разі, якщо страховик визнаний банкрутом раніше ніж у 2013 році, то 
вимоги потерпілих, що не включені до затвердженого судом реєстру є погашеними.  

 
Розгляд питання щодо проведення регламентної виплати за зобов’язаннями 
"страховика-банкрота"  за договорами обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів може бути 
здійснений за умов наявності в МТСБУ підтвердження наступного: 

- визнання Господарським судом  "страховика-банкрота" банкрутом; 

- вимога особи, яка має право на отримання страхового відшкодування, включена до 
затвердженого Господарським судом реєстру вимог кредиторів; 

- особі, яка має право на отримання страхового відшкодування не здійснено виплату, 
що підтверджується ліквідаційним балансом затвердженим Господарським судом. 

Лише після отримання МТСБУ зазначених вище відомостей буде розглянуто 
питання про здійснення регламентної виплати з фонду захисту потерпілих. 

 

 

 

 


