

Реєстраційний №_________
«_____»__________20___р.
Голові Правління АТ «Страхова компанія «АВАНГАРД»
Тищенко А.В.
Від______________________________
_________________________________
Проживаючого за адресою:__________
_________________________________
Папорт, серія______№______________
Тел._____________________________
 м. Київ                                                                                                                             

З А Я В А-ПОВІДОМЛЕННЯ
про страховий випадок

1.	Страхувальник  ( представник Страхувальника)___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
 (П.І.Б., адреса, № телефону)

2.  Транспортний засіб Страхувальника      марка    ________________________________________________                                                 
номерний знак    _____________________

Договір страхування № _______________________________, укладений «___» ___________ 2020 р.
Строк дії з «____»_________________  2020 р.   до  «______» _________________ 2020 р.

3. Інший учасник ДТП _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П.І.Б., його адреса, № телефону)
4. Транспортний засіб  марка.держ.номер          _____________________________________________________

Договір страхування цивільної відповідальності іншого учасника ДТП ____________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Дата, час, місце та обставини  ДТП: 
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Орієнтовний розмір збитку (ГРН.) :
По адміністративному стягненню ___________________________________________________________
По відшкодуванню вартості франшизи _______________________________________________________          
 Додатки: 1. Копія протоколу про адміністративне порушення № _______ від  “_____  ”_____________ 20___ року           
                2. Копія договору страхування.
                3. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
                4. Копія посвідчення водія.
                5. Копія паспорта (для фізичної особи).   
                6. Копія ідентифікаційного номера (для фізичної особи). 
                7.Документ, що підтверджують здійснені витрати, які відшкодовуються за Договором (квитанція про сплату).
	  8. Рішення судових органів, яке набрало законної сили та стосується страхового випадку (якщо справа розглядається судом).   

Відшкодування прошу перерахувати на реквізити:
Назва банківської установи: _____________________________________________________________________
Номер платіжної картки:________________________________________________________________________
ПІБ власника картки: ___________________________________________________________________________
               
Я проінформований (-а), що надавши невірні(завідома неправдиві) відомості в заяві, можу бути позбавлений (-а) права на отримання страхового відшкодування.
Мені роз’яснено положення п.165.1.27.ст.Податкового кодексу України  
   Я проінформований (-а), що надавши невірні(завідома неправдиві) відомості в заяві, можу бути позбавлений (-а) права на отримання страхового відшкодування. Мені роз’яснено положення п.165.1.27.ст.Податкового кодексу України  
 Страхувальник надає Страховику згоду на збір, оброблення, використання персональних даних Страхувальника з метою  укладення та виконання  договору (полісу) добровільного страхування   наземних транспортних засобів та підтверджує, що повідомлений про свої права, місцезнаходження бази персональних даних,  мету збору та можливість надання персональних даних третім особам для виконання   зазначеної мети відповідно до  Закону  України «Про  захист персональних даних».
Заявник: 
__________________________________      

____________________

/______________________________/
(посада для страхувальника - юридичної особи)
(підпис)
(П.І.Б.)
                                        М.П.
(для страхувальника-юридичної особи)
"____" ____________  20__ р.


