ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ДТП
оформлення без участі поліції
ОСЦПВ, КАСКО
Є інші учасники події

Немає інших учасників

1. БЕЗПЕКА

• Виставте аварійні знаки або інші предмети (гілки тощо), які допоможуть іншим
побачити місце пригоди та об’їхати його.
• Якщо водії або пасажири отримали тілесні ушкодження,
викличте швидку 103 та надайте постраждалим першу допомогу.

2. ПОВІДОМЛЕННЯ У СК

З місця пригоди повідомте Євроінс за тел. 0 800 501 513 або 470 та дійте
відповідно з отриманими інструкціями
Зателефонуйте до Поліції* за тел. 102
(якщо не оформлюєте Європротокол)

3. ПОВІДОМЛЕННЯ
В ПОЛІЦІЮ

Зателефонуйте до Поліції*
за тел. 102

* Якщо Поліція не може виїхати на місце пригоди:
• зафіксуйте дату та час звернення в Поліцію,
• хто телефонував, з якого номеру (як варіант – скріншот екрану),
• відділ Поліції, який прийняв дзвінок, посаду та ПІБ працівника Поліції,
• спробуйте отримати номер реєстрації звернення в Поліцію.

4. СКЛАДАННЯ
ПРОТОКОЛУ ПРО ДТП

Заповніть Європротокол** або
електронний Європротокол:
https://dtp.mtsbu.ua

5. САМОСТІЙНА ФОТО
/ ВІДЕОФІКСАЦІЯ

• Не переміщуйте авто до закінчення оформлення ДТП
• Фото та відео місця ДТП (відео з оглядовими ракурсами місця пригоди з
наявними дорожніми знаками та розміткою, загальні та детальні фото місця, де
сталась подія)
• Фото та відео пошкоджених транспортних засобів усіх учасників пригоди та/або
предмети, з якими був контакт (дерева, відбійники, перешкоди, загальні та детальні
фото пошкоджень)

6. ЗБІР ТА ОБМІН
КОНТАКТАМИ ТА
ДОКУМЕНТАМИ

Запишіть дані учасників та свідків: ПІБ, адреса, телефон, по можливості
зробіть фото їхніх документів, в т.ч. страхових полісів.

Протягом 3 робочих днів з дня події надайте документи в електронному
вигляді у Євроінс на адресу dtp@euroins.com.ua:

7. ЗАПОВНЕННЯ
І ВІДПРАВКА
ДОКУМЕНТІВ ДО СК

• Фото заповненого Європротокола
• Фото та відео місця ДТП
• Фото автомобілів учасників пригоди
та/або предмети, з якими був контакт
• Дані учасників та свідків ДТП
• Сканкопії заповнених бланків
повідомлень та документів. Перелік тут:
https://euroins.com.ua/strahovij-vipadok

• Фото та відео місця ДТП
• Фото предметів, з якими був контакт
• Дані свідків ДТП
• Сканкопії заповнених бланків
повідомлень та документів. Перелік тут:
https://euroins.com.ua/strahovij-vipadok

** Якщо учасників ДТП більше двох, використайте ще один бланк.
Якщо один з учасників ДТП відмовляється скласти Європротокол або Акт про подію, заповнюйте його самостійно.
Також бажано щоб документ підписали 1–2 свідків, які підтвердять відмову іншого учасника від складання
Європротоколу: «відмовився в присутності свідків: «підпис свідка 1», ПІБ, телефон, адреса; …»

