
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНУ ПРИГОДУ   

 

1. Дата пригоди: 

 

2. Час: 3. Місцезнаходження (Країна, Місце): 

4. Шкода, заподіяна життю та здоров'ю, навіть 

якщо незначна: 

5. Шкода, заподіяна майну: 

 

6. Шкода, заподіяна життю та здоров'ю, 

навіть якщо незначна: 

 

 
транспортний засіб A ОБСТАВИНИ: 

oставте хрестик у кожній відповідній 

клітинці, щоб допомогти пояснити 

схему  

A Транспортний засіб          B 

під час стоянки / зупинки  

підчас виїзду з місця стоянки / під час 

відкривання дверей  

під час заїзду на місце стоянки  

підчас виїзду з автостоянки, з           

приватних ділянок, із путівця (колії) 

під час заїзду на автостоянку, на                   

приватні ділянки, на путівець (колію)  

ід час заїзду на перехрестя з               

круговим рухом  

під час pyxy по пepexpecтю з             

круговим рухом 

зіткнення ізззадньою частиною іншого 

транспортного засобу під час руху в                

одномуі тому ж напрямку та по ОДНІЙ І                

тій же смузі  

під час руху водному ітомуж            

напрямку, але в іншій смузі  

під час зміни смуг 

під час обгону 

під час повороту праворуч 

під час повороту ліворуч 

під час руху заднім ходом 

під час виїзду на смугу            

зустрічного руху 

під час виїзду справа (на           

схрещенні доріг) 

підчас порушення знаку переваги         

руху або червоного світла 

 

 

 

 

транспортний засіб B 

7.Страхувальник / власник полісу 

(див. сертифікат страхування) 

ПРІЗВИЩЕ:………………………………… 

ІМ'Я:…………………………………………. 
адреса:………………………………………. 

Тел. або е-та!і:……………………………… 

9. Страхова компанія (див. сертифікат 

страхування) 

HАЗВА:…………………………………....... 

Hомер пол:…………………………………    

C трахове свідоцтво, або «зелена 

картка» дійсні 3:         

………………………………………………...   

ні:…………………………………………….. 

діє з ……………… до ……………………..   

№ зеленої карти виданий 

агентом/бюро……………………………...   

ні……………………………………………...      

діє з ……………… до ………………….    
Чи покриває поліс шкоду транспортному 

засобу?  ні  Так 

8. Транспортний засіб                                      

АВТОМОБІЛЬ:  причіп:       

Марка, тип:                              

……………………. ………………        
Державний реєстраційний номерний знак:                             

……………………. ………………            

(Країна реєстрації):                              

……………………. ……………… 

 

 

10. ВОДІЙ (див. посвідчення водія)                             

ПРІЗВИЩЕ:………………………………… 
ІМ'Я:…………………………………………. 
ата народже:………………………………..  

адреса:……………………………………….

Tel./E-Mail:………………………………….    

Номер посвідчення вод:…………………. 

Категорія та Дійсне ДО:…………………. 

11. (Видимі пошкодження транспортного 

засобу A:……………………………………...        

………………………………………………...            

………………………………………………... 

12. Вкажіть стрілкою 

точку початкового 

удару транспортного 

засобу A 

12. Вкажіть стрілкою 

точку початкового 

удару транспортного 

засобу B: 

підпис водія B: 

 

підпис водія A: 

7.Страхувальник / власник полісу 

(див. сертифікат страхування) 

ПРІЗВИЩЕ:………………………………… 

ІМ'Я:…………………………………………. 
адреса:………………………………………. 

Тел. або е-та!і:……………………………… 

8. Транспортний засіб                                      

АВТОМОБІЛЬ:  причіп:       

Марка, тип:                              

……………………. ………………        
Державний реєстраційний номерний знак:                             

……………………. ………………            

(Країна реєстрації):                              

……………………. ……………… 

 

 

9. Страхова компанія (див. сертифікат 

страхування) 

HАЗВА:…………………………………....... 

Hомер пол:…………………………………    

C трахове свідоцтво, або «зелена 

картка» дійсні 3:         

………………………………………………...   

ні:…………………………………………….. 

діє з ……………… до ……………………..   

№ зеленої карти виданий 

агентом/бюро……………………………...   

ні……………………………………………...      

діє з ……………… до ………………….    
Чи покриває поліс шкоду транспортному 

засобу?  ні  Так 

10. ВОДІЙ (див. посвідчення водія)                             

ПРІЗВИЩЕ:………………………………… 
ІМ'Я:…………………………………………. 
ата народже:………………………………..  

адреса:……………………………………….

Tel./E-Mail:………………………………….    

Номер посвідчення вод:…………………. 

Категорія та Дійсне ДО:…………………. 

11. (Видимі пошкодження транспортного 

засобу B:……………………………………...        

………………………………………………...            

………………………………………………... 


