
Реєстраційний  № _______________                                                                           Керівнику 

                                                                                         _________________________________ 

„____” ________________ 20___ р.                                         ПрАТ «СК «Оранта – Січ» 

 

                                                            З А Я В А    

                                  про  страхову  виплату 
 

1. Страхувальник  ____________________________________________________________ 
                                                            ( назва організації, П.І.Б., адреса, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

1.1. Контактна  особа __________________________________________________________ 

2.Застрахований  ТЗ: марка, модель ______________________ реєстр.№ ______________ 

П.І.Б. водія ___________________________________________________________________ 

3. Договір страхування: серія _________ №__________________ від __________________ 

            (поліс)                  виданий: ________________________________________________ 

4. Опис події: дата ___________ в період часу з ______________ до ___________________ 

назва події: ___________________ місце __________________________________________ 

    обставини:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                           Схема  ДТП 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 



5. Компетентний орган, куди         назва :_________________________________________ 

    заявлено про пригоду:                 адреса:________________________________________ 

6. До заяви додаються: 1._______________________________________________________ 

                                          2._______________________________________________________ 

                                          3._______________________________________________________ 

                                          4._______________________________________________________ 

                                          5._______________________________________________________ 
   
         Зобов’язуюсь забезпечити страховику можливість оглянути пошкоджений 

транспортний засіб та надати всі необхідні документи, що стосуються даної 

пригоди. 

        Зобов’язуюсь негайно письмово повідомити ПрАТ «СК «Оранта – Січ» у разі 

отримання (або подання відповідних документів для отримання) часткового або 

повного відшкодування нанесеної  мені шкоди від інших фізичних та/або юридичних 

осіб.  

       Я, що підписався нижче, заявляю про те, що подана в даній заяві інформація 

(незалежно від того, заповнено заяву  особисто або моїм представником) є повною і 

правдивою. 

      Я попереджений про те, що у разі надання неповної, недостовірної інформації, 

ПрАТ «СК «Оранта – Січ» має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 
 

Страхувальник    __________________________            ________________________ 
                                             (П.І.Б.)                                                                                (Підпис, М.П.) 

 

       З метою прискорення процедури огляду пошкодженого застрахованого 

транспортного засобу, прошу запросити на огляд інших учасників пригоди (власників ТЗ, 

що приймали участь у ДТП; інших осіб, відповідальних за нанесення пошкоджень ТЗ 

страхувальника): 

 1. Учасник ДТП: марка, модель ТЗ __________________________ реєстр.№__________ 

                               назва/П.І.Б. власника, _________________________________________ 

                               адреса, телефон           __________________________________________ 

                                                                     ___________________________________________ 

2. Учасник ДТП: марка, модель ТЗ _________________________ реєстр.№___________ 

                              назва/П.І.Б. власника,__________________________________________ 

                              адреса, телефон           ___________________________________________ 

                                                                    ___________________________________________ 

 

     Я попереджений про те, що у разі надання недостовірної інформації про учасників 

ДТП, ПрАТ «СК «Оранта – Січ» має право після встановлення реальних реквізитів 

учасників пригоди призначити повторний огляд. 

     При цьому я зобов’язуюсь на вимогу ПрАТ «СК «Оранта – Січ» надати на 

повторний огляд транспортний засіб  у стані, якого він набув після пригоди. Я 

попереджений про те, що при невиконанні мною цього обов’язку, ПрАТ «СК «Оранта 

– Січ» має право відмовити у  виплаті страхового відшкодування, або зменшити її 

розмір.    
 

 

 

 

 

     Страхувальник    ________________________               ________________________ 

                                                (П.І.Б.)                                                                                     (Підпис, М.П.) 


