
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг                                                                                                     

від 08.08.2019  № 1514 

 

1. Зразок візуальної форми поліса обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, що підтверджує укладання внутрішнього 

електронного договору 

 

 

Поліс №  

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

Цей документ є візуальною формою полісу, що посвідчує укладення внутрішнього електронного договору 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Внутрішній 

електронний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів (далі – Договір) діє виключно на території України на умовах, встановлених Законом України «Про обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 

Страховик  

Страхувальник  

Строк дії Договору З  по  включно. 

Договір набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у цьому полісі, але не 

раніше моменту його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів  

 

Страхова сума на одного 

потерпілого: 

за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю 

грн. 

за шкоду, заподіяну майну грн. 

Розмір франшизи грн. 

Забезпечений 

транспортний засіб (далі - 

ТЗ) 

 

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ: 

ТЗ використовується як таксі/маршрутне таксі  ТЗ підлягає обов'язковому 

технічному контролю  

 

до керування допущені особи з водійським 

стажем менше 3-х років та / або водійський 

стаж страхувальника менше 3 - х років 

 ТЗ використовується протягом 

повного строку страхування  

 

Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти, що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу: 

БП К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К бонус-малус Зменшення пільговику(%) 

           

Страховий платіж грн. 

Способи доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності: 

за посиланням http://www.mtsbu.ua/, розділ «Перевірка автоцивілки» за реєстраційним номером транспортного 

засобу або за зазначеним номером полісу; 

шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ тел. 0-800-608-800; 

інші наявні способи доступу. 

 

 

Якщо відповідно до закону дорожньо-транспортну пригоду можна оформити без виклику Національної поліції, Ви 

можете скористатися інформаційною системою «Електронний Європротокол» ( https://dtp.mtsbu.ua). 

 

 


