
               
       

Додаток 1 
до рішення Правління НАСК «ОРАНТА» 

від 02 серпня 2016 р. № 66  
                                                                                                                                                                                                                 

          Додаток 3 
До Порядку укладання договорів ОСЦПВВНТЗ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                           протокол Президії МТСБУ 
                                                                                                           від 14.07.2016 № 384/2016 

                                                                             (у новій редакції)      

Інструкція 
про порядок заповнення бланку поліса обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів зразка 2011 року, 
форма якого затверджена розпорядженням Держфінпослуг 

від 29.08.2011 р. № 558 
(нова редакція) 

Бланк полісу ОСЦПВВНТЗ (далі - поліс) складається з двох аркушів  самокопіювального 
паперу формату А4 (переважно для заповнення від руки) або з двох аркушів паперу формату А4 
без властивостей самокопіювання (переважно для заповнення шляхом друку на принтері): 
 - перший аркуш (Оригінал) - бірюзового кольору,  видається Страхувальнику;  
 - другий аркуш (Копія) - білого кольору, залишається у страховика. 

Поліс заповнюється чітко, розбірливо, друкарським способом або від руки кульковою 
ручкою, бажано друкованими літерами та цифрами). Бланк полісу з виправленнями та 
закресленнями в одному або кількох з Розділів 1. «Страховик»; 3. «Строк дії договору»; 5. 
«Розмір франшизи»; 7. «Забезпечений транспортний засіб»; 8. «Особливі умови використання 
забезпеченого ТЗ»; 10. «Страховий платіж» вважається зіпсованим. Такий бланк (оригінал та 
копія) вилучається, і на ньому з нижнього лівого  до верхнього правого кута проводиться лінія 
через весь поліс. Зверху на лінії пишеться слово "Зіпсовано", а  знизу під лінією - дата. 

Зразок бланку полісу (Оригінал та Копії) наведений в додатках 1 та 2 до цієї Інструкції. 

У разі укладення договору страхування з нерезидентом дані можуть заповнюватись 
латинськими літерами на підставі відповідних документів, наданих страхувальником-
нерезидентом. 

Порядок заповнення Оригіналу Полісу (видається Страхувальнику) 

В розділі «1. Страховик» зазначаються реквізити страховика за даним договором. 
Інформація може бути нанесена шляхом проставлення штампу. Цей штамп повинен містити назву 
страховика, його адресу та номер контактного телефону. 

В графу «Код страховика» вноситься трьохзначний код страховика, встановлений МТСБУ, 
наприклад, “004”, “011”, “105”. 
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В розділі «3. Строк дії» прописом заносяться відомості - години, хвилини, день, місяць, 
рік початку та день, місяць, рік закінчення дії полісу. Договір страхування укладається  строком 
на  одинрік. Укладення договору страхування  на строк менший,  ніж один рік, але  не менш як на 
15 днів, допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на час до  їх  
реєстрації,  тимчасово зареєстрованих - на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на 
території іноземних держав - на час їх перебування на території України,  а також щодо тих, які 
підлягають обов’язковому технічному контролю,  якщо строк до проходження чергового 
обов’язкового технічного контролю є меншим ніж один рік.    

             В розділі «4. Страхова сума (ліміт відповідальності) на одного потерпілого», прописом 
проставляються суми (у гривнях) на одного потерпілого окремо за шкоду,  заподіяну життю і 
здоров’ю  та за шкоду, заподіяну майну, встановлені Уповноваженим органом:  

  В розділі  «5. Розмір франшизи, грн.» прописом проставляється конкретний розмір франшизи 
(в гривнях), яку застосовує страховик, наприклад,  - “одна тисяча”.   Відповідно до пункту 12.1 
статті 12 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» (далі також Закон) розмір франшизи не може перевищувати 2 
відсотки від страхової суми, в межах якої відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.  

 У разі встановлення страховиком нульової франшизи, в графі робиться запис “нуль”. 

  В розділі «6. Страхувальник» необхідно записати: 
а) в лівій частині: 

- для страхувальника-фізичної особи –   прізвище, ім’я та по-батькові;  
- для страхувальника-юридичної особи – назва організації та код ЄДРПОУ. 

б) в правій частині: 
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- для страхувальника-фізичної особи - домашня адреса із зазначенням поштового індексу, 
номер контактного телефону; 

- для страхувальника-юридичної особи – фактична адреса місцезнаходження із 
зазначенням поштового індексу, номер контактного телефону.  

У разі укладання договору з фізичною особою у відповідні клітинки графи «Виключно для 
страхувальника – фізичної особи» записується її дата народження, ідентифікаційний номер 
Державного реєстру фізичної особи - платника податку (ІНПП) у разі його присвоєння. 

       У графі «Документ, що посвідчує особу (для пільговика – документ, що підтверджує його 
право на зменшення розміру страхового платежу)» зазначається назва документу, його серія, 
номер, дата видачі та орган, що видав документ. Таким документом може бути паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. А для пільговика-документ, що підтверджує його право на 
зменшення розміру страхового платежу. 

УВАГА!!! При відсутності у фізичної особи відповідного ідентифікаційного коду (з релігійних міркувань, 
або якщо вона має іноземне громадянство і тимчасово перебуває на території України), при укладанні договору з 
ОСЦПВВНТЗ, а також при внесенні відомостей до ЦБД  МТСБУ,  дані в частині ІНПП не заповнюються. При цьому 
обов’язково мають бути заповненими дані про серію та номер паспорту страхувальника. Паспортні дані вносяться в 
графу «Документ, що посвідчує особу» розділу 6, або в розділ «11. Примітки», якщо страхувальник є пільговиком і в 
графі «Документ, що посвідчує особу» розділу 6 наведені дані документу, що підтверджує право страхувальника на 
пільги. 

В розділі «7. Забезпечений транспортний засіб (ТЗ)» зазначаються відомості про один 
транспортний засіб, який є забезпеченим за цим полісом, а саме: тип, номерний знак, марка, 
модель, рік випуску, ідентифікаційний номер VIN (сімнадцятизначний) транспортного засобу або 
у разі його відсутності - номер кузова (шасі, рами) та населений пункт місця його реєстрації. У 
разі відсутності в технічному паспорті відомостей про ідентифікаційний номер VIN, номер  
кузова (шасі, рами)  транспортного засобу робиться запис “б/н”.  Якщо в технічному паспорті 
зазначено два  ідентифікаційні номери VIN транспортного засобу, - вносити в страховий поліс 
інформацію першого з них. 
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В графі «Тип» зазначається однозначний або двозначний код транспортного засобу за 
наступною класифікацією: 

Для заповнення граф «Номерний знак», «Марка, модель», «Рік випуску», «VIN (номер 
кузова, шасі, рами)», «Населений пункт місця реєстрації» використовується інформація, яка 
міститься в технічному паспорті транспортного засобу. 

        

В розділі «8. Особливі умови використання забезпеченого ТЗ» зазначаються істотні 
умови, які впливають на оцінку ризику та, відповідно, розмір страхової премії  при укладанні 
договору ОСЦПВВНТЗ. До таких умов відносяться: перелік місяців, протягом яких 
використовується транспортний засіб (для річних договорів), використання транспортного засобу 
у якості таксі/маршрутного таксі, підлягання транспортного засобу обов’язковому технічному 
контролю (ОТК) (якщо «так», то вказується дата наступного ОТК),  допущення до керування 
транспортним засобом осіб з водійським стажем менше 3-х років та/або водійський стаж 
страхувальника є меншим 3-х років.  

Перед внесенням відомостей до розділу 8 слід отримати від страхувальника 
інформацію щодо необхідності проходження відповідним транспортним засобом 
обов'язкового технічного контролю відповідно до Закону України "Про дорожній рух", про що 
здійснити відповідний запис у внутрішньому договорі страхування. 

Транспортні засоби ТИП

Мотоцикли та моторолери 
до 300 кубічних сантиметрів (включно) 
від 300 кубічних сантиметрів 

A1 
A2 

Легковий автомобіль: 
до 1600 кубічних сантиметрів 
1601 - 2000 кубічних сантиметрів 
2001 - 3000 кубічних сантиметрів 

більше 3000 кубічних сантиметрів

В1 
В2 
В3 
В4

Вантажні автомобілі вантажопідйомністю: 
до 2 тонн (включно) 
понад 2 тонни

С1 
С2 

Автобуси з кількістю місць для сидіння 
до 20 чоловік (включно) 
понад 20 чоловік

D1 
D2

Причепи до вантажних автомобілів E

Причепи до легкових автомобілів F

Приклад заповнення: 
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У разі, якщо транспортний засіб підлягає обов’язковому технічному контролю, то 
внутрішній договір страхування по відношенню до нього укладати за умови надання 
страхувальником для огляду страховику протоколу перевірки технічного стану цього 
транспортного засобу чи талону державного технічного огляду. 

Якщо строк дії талону державного технічного огляду чи, відповідно, строк до чергового 
проходження таким транспортним засобом обов'язкового технічного контролю перевищують один рік 
внутрішній договір страхування, укладається строком на один рік. 

Якщо строк дії талону державного технічного огляду чи, відповідно, строк до чергового 
проходження таким транспортним засобом обов'язкового технічного контролю є меншим ніж один рік, 
то внутрішній договір укладається на строк, що відповідає цілому числу місяців до дати чергового 
проходження транспортним засобом обов'язкового технічного контролю чи, відповідно, до закінчення дії 
талону державного технічного огляду.  
            У всіх випадках строк дії внутрішнього договору страхування не повинен перевищувати строку 
чергового проходження транспортним засобом  обов’язкового технічного контролю відповідно до вимог 
Закону України «Про дорожній рух». 

В розділі «9. Базовий платіж (Бп) та коефіцієнти (К), що застосовувалися для 
розрахунку розміру страхового платежу» в першому стовпчику (ліворуч) цифрами та прописом 
проставляється розмір базового платежу (Бп) , в інших стовпчиках зліва направо  зазначаються 
значення діючих на момент укладання договору коригуючих коефіцієнтів:  

K1       - в залежності від  типу транспортного засобу; 
K2    - в залежності від  місця реєстрації ТЗ; 
K3   - в залежності від  сфери використання транспортного засобу; 
K4 – в залежності від  водійського стажу осіб, допущених до керування ТЗ, забезпеченим  за 

даним договором або від іншого фактору (у випадку зміни порядку визначення коефіцієнту К4); 
К5  -  в залежності від наявності обмежень в частині періоду, визначеного як календарні  місяці, 

протягом яких не використовується транспортний засіб (застосовується виключно для річних договорів). 
При наявності таких обмежень  знаком «Х» викреслюються клітинки, які відповідають порядковому 
номеру календарних місяців, протягом яких транспортний засіб не буде використовуватися. Викреслених 
клітинок повинно бути не більше, ніж 6; 

K6- в залежності від  наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року дії 
договору страхування) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства; 

К     - в залежності від  строку дії даного договору страхування; 
К(бонус-малус) – в залежності від  присвоєного страхувальнику класу бонус / малус  (відповідно 

до ст. 8  Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» застосовується лише при укладенні договору більше ніж на півроку). 

Зменшення за кількість (%) -  в залежності від кількості транспортних засобів, щодо яких 
страхувальником одночасно укладаються внутрішні договори страхування.   

Зменшення пільговику (%) – вказується 50% знижка, якщо застосовується пільга  
відповідно до п.13.2 ст. 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів».  (Довідково: п.13.2. Закону: Розмір 
страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50%, за умови, що 
страхувальником є громадянин України – учасник війни, інвалід ІІ групи, особа, яка постраждала 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до І або ІІ категорії, пенсіонер, а забезпечений 
транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить 
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цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким 
транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, 
без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або багажу). 

При укладанні договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів застосовуються за наведеною вище схемою лише ті 
коригуючі коефіцієнти,  що діють на дату укладання таких договорів. 

Коригуючий коефіцієнт, залежний від періоду використання транспортних засобів (К5), зменшує 
страховий платіж виключно при укладанні договору страхування строком на 1 рік, якщо такий договір 
передбачає обмеження календарних місяців, протягом яких використовується забезпечений транспортний 

 УВАГА!!! Коригуючий  
коефіцієнт в залежності від 
строку дії договору може 
застосовуватися по 
відношенню до ТЗ, які 

підлягають обов’язковому 
технічному контролю,  якщо 
строк до проходження 
чергового обов’язкового 
технічного контролю є 
меншим ніж один рік, а 
також щодо транспортних 
засобів: незареєстрованих - 
на час до  їх  реєстрації,  

тимчасово зареєстрованих - 
на час до їх постійної 

реєстрації, зареєстрованих 
на території іноземних 
держав - на час їх 

перебування на території 
України. Розміри 

коригуючого коефіцієнту, 
залежного від строку дії 

договору, наведені в Таблиці 
1.     
    

 Таблиця 1 
Строк дії договору

Розмір коригуючого 
коефіцієнта, залежного від 
строку дії договору

15 днів 0,15

1 місяць 0,2

2 місяці 0,3

3 місяці 0,4

4 місяці 0,5

5 місяців 0,6

6 місяців 0,7

7 місяців 0,75

8 місяців 0,8

9 місяців 0,85

10 місяців 0,9

11 місяців 0,95

12 місяців 1
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засіб. Визначена кількість місяців періоду використання ТЗ не може становити менш як шість 
календарних місяців. Якщо договір страхування укладається на строк менший, ніж 1 рік, обмеження в 
частині місяців використання транспортного засобу не встановлюється, а коригуючий коефіцієнт, 
залежний від періоду використання транспортних засобів, встановлюється в розмірі 1. Таким чином, в 
одному договорі страхування не можуть коефіцієнт К5 та коефіцієнт, залежний від строку дії договору 
страхування, бути меншими 1. Розміри коригуючого коефіцієнту, залежного від періоду використання 
транспортного засобу, наведені в Таблиці 2. 
         Таблиця 2 

або (в залежності від модифікації бланку договору страхування) 

У розділі «10. Страховий платіж» в першому рядку цифрами  та прописом 
проставляється сума внеску, обчислена шляхом множення базового страхового платежу –  на 
відповідні коригуючі коефіцієнти. 

В графі «Сплачений» до відповідних клітинок записується година, хвилини, день, місяць, 
рік сплати платежу та номер і вид платіжного документу (квитанція, прибутковий ордер тощо), 
що засвідчує таку сплату. 

Період використання 
транспортного засобу

Розмір коригуючого 
коефіцієнта, залежного від 
періоду використання 
транспортного засобу

Дорівнює строку дії 
договору (без обмежень 
періоду використання ТЗ) 1

6 місяців 0,7

7 місяців 0,75

8 місяців 0,8

9 місяців 0,85

10 місяців 0,9

11 місяців 0,95

12 місяців 1

Приклад заповнення розділу 9: 

T

Приклад заповнення розділу 9: 

T

Приклад заповнення: 

!  
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В розділ «11. Примітки» вноситься серія та номер спеціального знаку державного зразка, 
виданого до цього полісу. Страховик, за бажанням, може внести іншу додаткову інформацію, 
важливу для страхувальника. Наприклад: контактні телефони асистанської служби; у разі заміни 
полісу (видачі дублікату, переоформлення тощо) - відомості про попередньо виданий поліс, серія 
та № паспорту (за відсутності ІНПП) та іншу інформацію. 

В розділі «Примітки» може міститися QR код із закодованим посиланням на інформацію 
щодо цього бланку в єдиній централізованій базі даних МТСБУ, а також бути наведене посилання 
на інтернет портал МТСБУ для перевірки статусу поліса. 

В розділі «12. Дата укладання договору» проставляються день, місяць та рік укладення 
договору ОСЦПВВНТЗ.  

УВАГА!!!  Перед заповненням розділу «13. Підписи сторін» необхідно обов’язково розділити 
перший та другий аркуш один від одного з метою проставлення оригінальних підписів сторін та 
відтисків печаток ( страхувальника – юридичної особи та страховика). 

В розділі «13. Підписи сторін»: 

В графі «Страхувальник» ставиться підпис страхувальника, а за наявності у 
страхувальника печатки  – підпис та відтиск печатки. 

В графі «Страховик» факт укладання договору посвідчується підписом уповноваженої 
особи та печаткою Страховика або його представника. 

В розділі «Агент», за вимогою Страховика,  може заповнюватися ІНПП (ідентифікаційний 
номер Державного реєстру фізичної особи - платника податку) особи, що оформила договір 
страхування, а, за відсутності в особи такого номеру, - код – замінник ІНПП, який сформований 
та зазначений в реєстрі страхових агентів МТСБУ для таких осіб. При оформленні договору 
страхування представниками страхових посередників – юридичних осіб в зазначеному розділі 
може заповнюватися код ЄДРПОУ такої юридичної особи. 

Приклад заповнення:                      

!  

  Приклад заповнення:        
                          

!  
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Порядок заповнення Копії Полісу (залишається у Страховика). 

Всі розділи та графи Копії відображають ідентичну інформацію, внесену в аналогічні 
розділи та графи Оригіналу Полісу.  

УВАГА!!!  Розділ «13. Підписи сторін» на другому аркуші заповнюється  аналогічно, як 
на першому аркуші. 

ВАЖЛИВО!   

А. При укладенні договору обов’язкового страхування  цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів страховик (уповноважений на те його представник) зобов’язаний безоплатно  
видати страхувальнику: 

- спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ; 
- бланк Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, за зразком, встановленим МТСБУ. 

Страховик також інформує страхувальника стосовно своїх представників, уповноважених виконувати його 
функцію щодо опрацювання претензій на території України, надає  номер безкоштовної цілодобової 
багатоканальної телефонної лінії для забезпечення фіксації повідомлень  про учасників та обставини дорожньо-
транспортної пригоди, первинного консультування її учасників щодо порядку врегулювання збитків, тощо. 

Б.  У разі втрати або використання бланка Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду 
страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безоплатно видати йому новий бланк 
такого повідомлення. 

      * 
              *      * 

Дострокове припинення договору страхування та особливості відображення операції в ЦБД 
МТСБУ 

 Дія договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів може бути достроково припинена з ініціативи страхувальника 
відповідно до ст. 18  та з ініціативи страховика відповідно до ст. 19 Закону. 

У зв’язку із достроковим припиненням дії договору страхування відповідні відомості 
вносяться страховиком до ЦБД МТСБУ. У показнику «Статус договору» має вказуватися 
«Достроково припинений»; в показнику «Страхова премія» зазначається (без змін) розмір 
нарахованої премії, який вказаний в полісі, дія якого призупинена; в показнику «Сума 
повернення» зазначається сума, яку було нараховано для повернення її страхувальнику; в 
показнику «Дата анулювання» вказується дата дострокового припинення дії договору. Якщо дата 
початку дії договору та дата дострокового припинення дії договору відносяться до різних звітних 
періодів, то інформація про договір, дію якого достроково припинено, має вноситися до ЦБД 
МТСБУ лише після інформації про укладання цього договору. Якщо ці дати відносяться до 
одного періоду, то допускається одноразове внесення інформації про договір, дію якого 
достроково припинено, без попереднього внесення інформації про укладений договір. 

Оформлення  дубліката полісу та особливості відображення операції в ЦБД МТСБУ 

Приклад заповнення:     

C       
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Дублікат полісу оформлюється на новому бланку полісу, в який переносяться усі 
відомості, що містилися у попередньому (діючому) полісі. Таким чином, новими є лише «серія» 
та «номер» полісу, а також «Дата укладання договору» (заповнюється датою оформлення 
дублікату). В розділ «11. Примітки» представником страховика, який оформлював дублікат, 
обов’язково вноситься запис наступного змісту: «Дублікат, на заміну Поліса серії ___№ ____». 
Відомості про спеціальний знак державного зразка переносяться (без змін) з попереднього полісу, 
якщо такий знак не переоформлювався або зазначаються відомості про новий спеціальний знак, 
виданий на заміну попередньо оформленому. 

Інформація про виданий дублікат полісу заноситься страховиком до ЦБД МТСБУ. В 
показнику «Статус договору» вказується «Дублікат»; в показник «Страхова премія» 
переноситься (без змін) інформація про нараховану премію, відомості про яку містяться в 
попередньому полісі; в показниках «Серія заміненого полісу» та «Номер заміненого полісу» 
вказуються відповідно серія та номер полісу оригіналу. Інформація про виданий дублікат 
вноситься до ЦБД МТСБУ лише при наявності інформації про оригінал договору. Інформаційні 
значення у кожній графі дублікату полісу мають повторювати відповідні значення граф оригіналу, 
за виключенням реквізитів «Дата укладання договору» (вноситься дата оформлення дублікату), 
«Серія полісу», «Номер полісу», «Серія заміненого полісу», «Номер заміненого полісу». 
Інформація про  оригінал полісу не коригується та повторно до ЦБД МТСБУ не вноситься. 

Переоформлення полісу та особливості відображення операції в ЦБД МТСБУ 

Переоформлення полісу являє собою видачу нового полісу на заміну існуючому (чинному) 
полісу без змін його фінансової складової та істотних умов страхування. Переоформлення полісу 
допускається у разі зміни або виявленні помилок у відображенні деяких ідентифікуючих 
відомостей, як то: прізвища, ім’я страхувальника, адреси страхувальника(якщо не змінюється 
місце реєстрації транспортного засобу), реквізитів документів, що посвідчують особу – 
страхувальника,  та/або державного реєстраційного знаку  (в т.ч. у разі його заміни)  
транспортного засобу, по відношенню до якого був виданий попередній (діючий) поліс. 
Переоформлення полісу також здійснюється при виявленні помилок у відображенні VIN коду 
забезпеченого транспортного засобу. При переоформленні поліса усі позиції залишаються без 
змін, крім відомостей, що змінюються та стали причиною переоформлення, та в якості «Дати 
укладання договору» зазначається дата переоформлення полісу.  В розділ «11. Примітки» 
представником страховика, який переоформлював поліс, обов’язково вноситься запис наступного 
змісту: «Переоформлений, на заміну Поліса серії ___№ ____». Відомості про спеціальний знак 
державного зразка переносяться (без змін) з попереднього полісу, якщо такий знак не 
переоформлювався або зазначаються відомості про новий спеціальний знак, виданий на заміну 
попередньо оформленому. 

Інформація про переоформлений (новий) поліс заноситься страховиком до ЦБД МТСБУ. В 
показнику «Статус договору» вказується «Переоформлений». В показниках «Серія заміненого 
полісу» та «Номер заміненого полісу» вказується серія та номер полісу, замість якого видається 
новий поліс. В якості «Дати укладання договору» вноситься дата переоформлення полісу. 
Інформація про переоформлений (новий) поліс вноситься до ЦБД МТСБУ за наявності в базі 
даних відомостей про поліс, який підлягає переоформленню. Інформаційні значення кожного 
показника про переоформлений (новий) поліс в ЦБД МТСБУ мають відповідати ідентичним 
показникам, що містяться у відповідних графах оригіналу полісу, який переоформлюється, за 
виключенням показників, що змінилися, та  реквізитів «Дата укладання договору» (вноситься 
дата переоформлення договору), «Серія полісу», «Номер полісу», «Серія заміненого полісу», 
«Номер заміненого полісу». Інформація про  первісний поліс не коригується та повторно до ЦБД 
МТСБУ не вноситься. 
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При необхідності внесення змін, що виходять за вищеозначені межі, дія договору 
достроково припиняється та укладається новий договір обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.  

Дострокове припинення дії дублікатів або переоформлених договорів страхування та 
особливості відображення операції в ЦБД МТСБУ 

У випадку необхідності дострокового припинення договору, оформленого у вигляді 
дубліката або переоформленого страхового полісу, страховик діє аналогічно достроковому 
припиненню оригінального полісу. При відображенні в ЦБД МТСБУ у такої операції статус 
змінюється на «достроково припинений» з відображенням дати припинення та частини 
страхового платежу, що повертається страхувальнику. Для забезпечення коректних розрахунків 
звітних показників при цьому мають залишитися заповненими поля «Серія заміненого полісу», 
«Номер заміненого полісу».   


