
Перелік відомостей, які повинні міститися у пропозиції страховика 

укласти електронний договір міжнародного страхування  

 Пропозиція страховика укласти електронний договір міжнародного страхування 

повинна містити: 

1. Наступний текст: 

 

Пропозиція № (код реєстрації в ЦБД МТСБУ) ____________   
 укласти електронний договір               

міжнародного страхування  

ЦЯ ПРОПОЗИЦІЯ НЕ Є  ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ (ПОЛІСОМ) 

Застереження «ЦЯ ПРОПОЗИЦІЯ НЕ Є  ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ (ПОЛІСОМ)» 

повинно добре читатися,   шрифт  застереження  повинен в два чи більше разів перевищувати 

шрифт іншого тексту цієї пропозиції.   

2. Код реєстрації пропозиції страховика укласти електронний договір міжнародного 

страхування в єдиній централізованій базі даних (визначений системою «GConline 

2020»). 

3. Назва страховика, його адреса, електронна адреса та номер контактного телефону. 

4. Відомості про страхувальника: 
a. фізичної особи: прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; домашня адреса із 

зазначенням поштового індексу; адреса електронної пошти; номер контактного 

телефону; ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичної особи-платника податку 

(ІНПП) у разі його присвоєння; відомості про реквізити документу, що посвідчує особу, 

а саме:  назва документу, його серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ (за 

відсутності ІНПП);  

b. юридичної особи:  назва організації та код ЄДРПОУ; фактична адреса місцезнаходження 

із зазначенням поштового індексу; адреса електронної пошти; номер контактного 

телефону. 

5. Відомості про забезпечений транспортний засіб, а саме: категорія, державний 

номерний знак або у разі його відсутності - VIN код (сімнадцятизначний) ТЗ або 

номер шасі чи двигуна, марка ТЗ. 

6. Перелік країн, на території яких діятиме договір страхування.  

7. Дати початку та закінчення дії договору.  

8. Розмір встановленого страхового платежу за договором страхування. Строк та наявні 

способи  сплати платежу. Реквізити для сплати платежу.    

9. Способи  доступу до єдиної централізованої бази даних для перевірки чинності 

пропозиції: 
- посилання прямого доступу: формується за правилами системи; 

- через веб-сайт  МТСБУ (mtsbu.ua), розділ «Перевірка чинності» за реєстраційним 

номером транспортного засобу або за зазначеним кодом реєстрації пропозиції;  

- шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ. 

10. Порядок погодження страхувальником та прийняття пропозиції страховика укласти 

договір страхування.   

11.  Термін закінчення пропозиції за київським часом  (дата та час).  
 


