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Страховик 

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

Цей поліс 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» 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» 
м. Полтава, вул. Колективна, 10, код ЄДРПОУ 21870998, телефон гарячої лінії 209 

 

Страхувальник ПІБ 

 
 

Адреса 

ІПН 
 

Дата народження 

 

 
Документ Дата видачі 

 
 
 

Строк дії Договору 

Ким виданий 

З 

 
 

До Включно 
 

Договір набирає чинності з початку строку його дії , що зазначений у цьому страховому полісі, але не раніше дати 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 потерпілогоза 
шкоду , заподіяну життю і здоров’ю 

Страхова сума на одного потерпілого за 
шкоду, заподіяну майну 

 

Розмір франшизи 
 

   

 
Забезпечений ТЗ 

(транспортний засіб) 
Маркая, модель Тип 

Номерний знак 
 

VIN 

Рік випуску 

Місце реєстрації 

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ: 
 

ТЗ використовується як таксі/маршрутне таксі 

До керування допущені особи з водійським стажем менше 3-х років 
та / або водійський стаж страхувальника менше 3-х років 

 

ТЗ підлягає ОТК 

ТЗ використовується протягом 
повного строку страхування 

ТЗ використовується протягом календарних місяців, які не викреслені знаком Х (для річних договорів): 
 

1 2 3 4  5 6 7  8  9 10  11  12 

БП К1 К2 К3 
 

К4 К5 К6 
 

К строк 
 

К 
бонус-мал 

К знижка 
пільговику 

К знижка 
за парк 

180.00 1.82 4.80 1.00  1.42 1 1  1.00  0.80 1 1 

 

Страховий платіж 
 

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

За посиланням www.mtsbu.ua, розділ «Перевірка чинності» 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 

скористатись інформаційною системою «Електронний Європротокол» (www.dtp.mtsbu.ua) 

3200 160 000.00 грн (сто шістдесят тисяч 
грн) 

320 000.00 грн (триста двадцять тисяч 
грн) 

26.06.2022 

1786.34 ГРН 

25.06.2022 

000000000 

25.06.2023 

http://www.mtsbu.ua/
https://dtp.mtsbu.ua/index.html

