
Пропозиція № (код реєстрації в ЦБД МТСБУ) ____________  
укласти електронний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів   

ЦЯ ПРОПОЗИЦІЯ НЕ Є ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ (ПОЛІСОМ)  
Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, 
яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність 
особи, відповідальність якої застрахована за договором (полісом). 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»  

Страховик  

Акціонерне товариство «Страхова компанія «Країна»  

04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А  

ЄДРПОУ 20842474  
тел.: 590-48-00 (01) 

www.krayina.com код 

страховика 122  

Страхувальник  

  
   
  

Строк дії договору  

З                     по                     включно  

Договір набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у цьому полісі, але 

не раніше моменту 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 

потерпілого:  

за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю:    

 260 000 грн 

за шкоду, заподіяну майну:            

 130 000 грн 

Розмір  
франшизи  

   

Забезпечений транспортний 

засіб (далі - ТЗ)  

  

Особливі умови використання забезпеченого ТЗ:  

ТЗ використовується як 

таксі/маршрутне таксі  

  ТЗ підлягає обов'язковому 

технічному контролю  

  

до керування допущені особи з 

водійським стажем менше 3-х 
років та / або водійський стаж 

страхувальника менше 3 - х 

років  

  
ТЗ використовується протягом 

повного строку страхування  

  

Базовий платіж та коригуючі  коефіцієнти, що застосовувалися для розрахунку розміру страхового платежу:  

  

БП  
  

К1  К2  К3  К4  К5  К6  К7  К8  К9  К10  

  

  

  

                    

Страховий платіж  
  

  

Строк та порядок сплати 
страхового платежу  

  

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

• за посиланням  https://dtp.mtsbu.ua, розділ «Перевірка чинності» за реєстраційним номером 
транспортного засобу або за зазначеним кодом реєстрації;  

• шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ тел. 0-800-608-800;   інші наявні 
способи доступу.  

Страховик та страхувальник підтверджують, що страхувальник виконав обов’язок, передбачений пунктом 3 частини 1 
статті 989 Цивільного кодексу України.  
Якщо відповідно до закону ДТП можна оформити без виклику Національної поліції, Ви можете скористатися  
інформаційною  системою  «Електронний Європротокол» (https://dtp.mtsbu.ua).  
 
 
 
 
 
Для прийняття означеної пропозиції необхідно погодитись з умовами Договору, підписати його  одноразовим 
ідентифікатором (код підтвердження з смс) та сплати вартість Договору засобами, запропонованими 
телекомунікаційною системою.  
Дана пропозиція дійсна до  

http://www.krayina.com/
http://www.krayina.com/
https://dtp.mtsbu.ua/
https://dtp.mtsbu.ua/
https://dtp.mtsbu.ua/
https://dtp.mtsbu.ua/

