Договір (поліс) діє на умовах, встановлених Законом України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" (далі - Закон). Витяги окремих положень Закону:
"33.1. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для
здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу,
причетний до такої пригоди, зобов'язаний:
33.1.1. дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов'язків водія,
причетного до дорожньо-транспортної пригоди;
33.1.2. вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;
33.1.3. поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце
проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні
страхові поліси;
33.1.4. невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної
пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а
також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна,
контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не
мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
33.2. У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених
транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди
водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти
повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
У такому разі водії транспортних засобів після складення зазначеного в цьому пункті
повідомлення мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються
від обов'язку інформувати відповідний підрозділ Національної поліції про її настання.
У разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених
на те працівників відповідного підрозділу Національної поліції розмір страхової виплати за
шкоду, заподіяну майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів,
затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
33.3. Водії та власники транспортних засобів, причетних до дорожньо-транспортної пригоди,
власники пошкодженого майна зобов'язані зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби)
у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір,
поки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього
Закону, - МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також
забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).
Особи, зазначені в цьому пункті, звільняються від обов'язку збереження пошкодженого майна
(транспортних засобів) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньотранспортної пригоди, у разі якщо не з їхньої вини протягом десяти робочих днів після
одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ)
повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду його уповноважений представник не
прибув до місцезнаходження такого пошкодженого майна" (п. п. 33.1 - 33.3 ст. 33).
"331.1. Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій транспортного
засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання
відшкодування (потерпілий), зобов'язані сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні
причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, а саме: надати для огляду належний їй
транспортний засіб або інше пошкоджене майно, повідомити страховика (у випадках,
передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) про всі відомі їй обставини та надати для
огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди
протягом семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа. Якщо
зазначені особи з поважних причин не мали змоги виконати ці дії, вони мають підтвердити це
документально." (п. 331.1 ст. 331).

