
 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
від 17.12.2004 р. N 3103  

 

Про затвердження зразка типового поліса обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів  
 

На виконання пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Державна 

комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:  

 

1. Затвердити зразок типового поліса з обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (додається).  

 

2. Департаменту страхового нагляду (Парнюк В. О.) та Юридичному управлінню 

(Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції 

України для державної реєстрації.  

 

3. Управлінню організаційно-правового забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) 

забезпечити термінове опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації 

після його державної реєстрації.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора 

Департаменту страхового нагляду Парнюка В. О.  

 

 Голова Комісії          В. І. Суслов  

 

Протокол засідання Комісії 

від 17 грудня 2004 р. N 106  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням  

Державної комісії з регулювання  

ринків фінансових послуг України  

від 17 грудня 2004 р. N 3103    

 

ЗРАЗОК 

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

 

1. Зразок типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів - на 3 аркушах  

 

2. Опис зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів - на 1 аркуші  

 

Всього на 4 аркушах.  

 

ОПИС 

зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів  

 

Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів (далі - Поліс) складається з Оригіналу та Копії Поліса, які 

виготовляються на самокопіювальному папері формату 210 х 295 мм. Перший аркуш - 

жовтого, а другий - білого кольору.  

 

 

Перший аркуш Поліса - Оригінал, який має лицеву та зворотну сторони. 

 

Лицева сторона. 

 
Захищена необхідними ступенями захисту, визначеними та затвердженими Держзнаком 

України у відповідності до вимог, що пред'являються до паперів суворої звітності.  

 

В лівому верхньому кутку зеленою фарбою нанесено логотип Моторного (транспортного) 

страхового бюро України.  

 

Містить 9 розділів: "1. Страховик", "2. Ліміт відповідальності", "3. Строк дії", "4. 

Страхувальник", "5. Інші особи, цивільно-правова відповідальність яких 

застрахована за цим Полісом" (виключно для договорів III-го типу), "6. Забезпечений 

транспортний засіб", "7. Страхова премія", "8. Примітка", "9. Підписи сторін".  

 

Після розділу 1 справа зазначається код страховика, тип договору та надруковано, у 

відповідності до редакції статті 6 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон), 

визначення страхового випадку.  

 

В лівому нижньому кутку ставиться підпис страхувальника, в правому нижньому кутку - 

підпис та печатка страховика. У разі, якщо страхувальником є юридична особа, підпис 

страхувальника також скріплюється печаткою.  



 

Зворотна сторона. 

 

Містить інформацію для страхувальника щодо умов страхування, а саме - витяги із 

Закону.  

 

 

Другий аркуш Поліса - Копія. Має одну ступінь захисту. 

 

Лицева сторона Копії повністю повторює всі розділи Оригіналу з єдиною відміною: 

замість визначення страхового випадку на Копії передбачено розділ "Службові примітки", 

в якому зазначаються коефіцієнти, застосовані для розрахунку розміру страхового 

платежу.  

 

Зворотна сторона - без друку.  

 

Після заповнення страхових документів Оригінал Поліса видається страхувальнику, а 

Копія залишається у страховика для звіту.  


