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Додаток 14 до Наказу №19/ГО/заг від 17.02.2022р. 
 
 
 
 
 
               Реєстраційний  № ___________ 

"___" ______________ 20___ р. 

 

Голові правління АТ «СГ «ТАС» (приватне)  
 

 від    __________________________________ 
                         (П.І.Б заявника/назва для юридичної особи)  
адреса: _________________________________ 
тел./ Viber________________________________ 

контактна особа _____________________________ 
E-mail  ______________________________________ 

 
 

З А Я В А 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про страхування» прошу здійснити відшкодування 

шкоди заподіяної в результаті _______________________________________________________, 
                          (вказати характер події)  

що сталася «___» ___________ 20__ року. 
Відповідальність ____________________________ як автомобільного перевізника (експедитора)  

         (ПІБ страхувальника) 
застраховано по договору добровільного страхування відповідальності перевізника 

(експедитора) № ______________ від __________ 20__ року. 
Розмір шкоди складає ________________ грн. ______ коп. (сума прописом) _________________ 
__________________________________________________________________________________ 
в тому числі були понесені наступні витрати: 
1. _________________________________ в сумі _________________грн. __________ коп. 
2. _________________________________ в сумі _________________грн. __________ коп. 
Інформація щодо взаєморозрахунків (проводились/ не проводились)__________________________________ 

Обставини події____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Страхове відшкодування виплатити: (необхідне помітити знаком  ): 
□ через систему "Масові виплати (Приват Банк)";  □ через систему "Швидка 

Копійка" (Ощадбанк);        
□ безготівково за реквізитами:   
№ рахунку                      ______________________________________________________________                                   
код ЄДРПОУ / ІПН       ______________________________________________________________    
назва банку (установи) ______________________________________________________________  
призначення платежу   ______________________________________________________________ 
Перелік документів, що надаються: 
1. ______________________________________________________, ( ____ арк.) 
2. ______________________________________________________, ( ____ арк.) 
3. ______________________________________________________, ( ____ арк.) 
4. ______________________________________________________, ( ____ арк.) 

Попереджений(- на), що в разі надання недостовірної інформації або отримання відшкодування за наслідком цієї події за 

іншим договором страхування мені може бути відмовлено у відшкодуванні шкоди та притягнуто до відповідальності згідно з 

чинним законодавством. 
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» шляхом підписання цієї заяви надаю згоду  АТ «СГ 

«ТАС» (приватне)  на обробку персональних даних з метою, в порядку та в обсязі, встановленому чинним законодавством 

України та Положенням про захист персональних даних (розміщено на офіційному сайті компанії www.sgtas.ua).  
Посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних ЗАЯВНИКИ, 

володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, мету збору персональних даних, осіб, 

яким передаються персональні дані та порядок доступу до персональних даних  суб’єкта  персональних даних, розпорядників 

та третіх осіб, яким передаються персональні дані. 
Надаю згоду на отримання мною електронних повідомлень від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" будь-яким способом з метою інформування мене про стан врегулювання справи, а також про 

страхові послуги АТ "СГ "ТАС" (приватне) та/або продукти (товари, послуги) юридичних осіб, що входять до Банківської 

Групи «ТАС».” 

Страхувальник (третя особа)__________________________                                    ________________ 
                                                                                                                          (ПІБ)                                                                      МП                                                      (підпис) 

“ ________ ” _________________ 20 __  року. 


