
          

  

 

 

  

 

Перелік відомостей, необхідних для укладання внутрішнього електронного договору 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів  
 

Цей перелік розроблений у відповідності до Положення про особливості укладання електронних договорів 

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

затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг.    

 

Для укладання внутрішнього електронного договору обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів страховик повинен мати наступні відомості: 

 

1. Відомості про страхувальника: 

 для фізичної особи:  

- прізвище, ім’я та по-батькові;  

- 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 (для пільговика – документ, що 

підтверджує його право на зменшення розміру страхового платежу), а саме:  назва документу, 

його серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ;  

      для юридичної особи:  

-  назва організації та код ЄДРПОУ;  

-  фактична адреса місцезнаходження із зазначенням поштового індексу;  

-  адреса електронної пошти;  

-  номер контактного телефону. 

 

2. Відомості про  транспортний засіб (ТЗ), щодо якого укладається договір страхування: 

-  тип ТЗ; 

-  державний номерний знак; 

-  марка, модель; 

-  рік випуску; 

-  ідентифікаційний номер VIN (сімнадцятизначний) ТЗ або у разі  відсутності в технічному 

паспорті відомостей про ідентифікаційний номер VIN, номер  кузова (шасі, рами)  

транспортного засобу - відображається  “б/н”. 

-  номер кузова (шасі, рами); 

-  населений пункт місця реєстрації ТЗ.  

 

3. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ: 

- ознака використання ТЗ протягом повного строку страхування та номера місяців, в яких 

використовується ТЗ (у разі укладення договору страхування з обмеженим  періодом  використання 

ТЗ протягом року);   

- ознака використання ТЗ як таксі/маршрутне таксі;   

-  ознака того, що ТЗ підлягає обов’язковому технічному контролю та дата наступного ОТК  (для ТЗ, 

що  підлягає обов’язковому технічному контролю); 

- ознака допущення до керування ТЗ осіб з водійським стажем менше 3-х років.  
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4. Інші відомості, необхідні страховику для оцінки ризику. 

 

5. Запланована  дата початку дії договору страхування та строк страхування. 

 

6. Відомості, зазначені в п.п.1-4 страховик повинен отримати від страхувальника, але має право 

перевірити їх достовірність шляхом звірки з наявними даними  у власних інформаційних реєстрах та з 

даними державних інформаційних ресурсів. 

 

 


