
ПрАТ «Європейське туристичне страхування» · вул. Спаська 5, оф.15 · 04071 Київ, Україна 

Тел.: +38 (044) 299 78 87  · Факс: +38 (044) 299 70 79  

info@eurotravelins.com.ua · www.eurotravelins.com.ua 

 
 
 
 
 
 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ 

для отримання страхового відшкодування 
 

 

Страхування цивільної відповідальності 
 

1. Заява на відшкодування. 

 
2. Оригінал підписаного з боку Страхувальника (Застрахованої особи) Договору комплексного страхування 

(страхового поліса): сторінка з прізвищем Застрахованого. 

3.   Копії документів: 
 

 Національного паспорта (всіх сторінок). Якщо застрахованою особою є дитина - копія паспорта матері або 

батька, того хто подає заяву на відшкодування. Копії сторінок паспорта повинні бути засвідчені підписом 
власника, з зазначенням ПІБ, проставленням дати завіряння та надпису «З оригіналом згідно». 

 

 Загранпаспорта (сторінки з фото, візою та відмітками в’їзду/виїзду з країни страхового випадку). Якщо 
застрахованою особою є дитина - копія паспорта батька чи матері, у кого в паспорті відмічена дитина. 

 

 Довідки про присвоєння ідентифікаційного коду заявника. Копія повинна бути засвідчена підписом власника, 
з зазначенням ПІБ, проставленням дати завіряння та надпису «З оригіналом згідно». 

 

 Свідоцтва про народження дитини (якщо застрахованою особою є дитина), із зазначенням прізвища батька чи 

матері, того хто є заявником. Якщо дитина всиновлена - копія свідоцтва про всиновлення чи опікунство. Копія 
повинна бути засвідчена одним з батьків, який подає заяву на виплату, з зазначенням ПІБ, проставленням дати 

завіряння та надпису «З оригіналом згідно». 
 

4.   А також: 
 

 опис характеру та місцезнаходження будь-яких ушкоджень або шкоди, які є наслідком страхового випадку; 
 протокол опитування свідків; 
 заяву (претензію) потерпілої особи; 

 копія протоколу (рапорту) правоохоронних органів; 
 пропозиції досудового врегулювання; 

 рахунки, виставлені третіми особами на відшкодування заподіяної шкоди; 
 проїзні документи (квитки, підтвердження бронювання і т.п.); 

 документи, що підтверджують виплату відшкодування третій особі; 
 

 

Якщо проти Застрахованої особи порушено судову справу, то він зобов'язаний негайно відправити на адресу Страховика: 
 

 копію листа; 
 

 копію постанови суду; 
 

 копію позовної вимоги; 
 

 копію виклику до суду; 
 

 копію повідомлення, повістки до суду; 
 

 будь-які інші документи, отримані у зв'язку з претензією. 
 

У тому випадку, якщо при порушенні проти Застрахованого судової справи йому необхідні були послуги перекладача, 

адвоката, він повинен додатково надати Страховику: 
 

 рахунки за послуги перекладача; 
 

 рахунки за послуги адвоката; 
 

 квитанції про оплату послуг перекладача, адвоката. 

 
 
 
 

Якщо сума страхового відшкодування (страхової виплати) становить 400 000 гривень і більше, особа  

(Страхувальник, Застрахована особа), на користь якої буде здійснена виплата, та його представник (за 

наявності) додатково заповнює та подає Опитувальник клієнта.  
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