              


вих. №            від                                 20      р.

МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ

Україна, 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, д.8

ЗАЯВА ПРО СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ

18 березня 2014 року о 23.00 “фізична особа”, керуючи автомобілем DaewooSens, номерний знак ---, по паркінгу Торгово-розважального центру «» (адреса: м. -----), здійснив наїзд на опору освітлення (ліхтарний стовп). 

Підтвердженням обставин ДТП, зокрема, є:
- Протокол про адміністративне правопорушення серія № , складений посадовою особою ДПС ВДАІ м.  19 березня 2014 року;
- Постанова -- районного суду м. , винесена року (копії Протоколу та Постанови додаються).

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди було заподіяно матеріальну шкоду власнику майна – Товариству з обмеженою відповідальністю «». Пошкоджене майно є складовою частиною збудованого паркінгу - нежитлової будівлі ТРЦ, літера «» (право власності на майно відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого на підставі розпорядження міського голови, дата, номер , копія Свідоцтва про право власності додається). Вартість робіт з заміни та відновлення опори освітлення склала ------- грн, які ТОВ «» сплатило спеціалізованій третій особі відповідно до Договору підряду від  р. (копії договору та договірної ціни на ремонт опори освітлення додаються). 

Відповідальність -------, на момент скоєння ним ДТП, застрахована Страховим товариством з додатковою відповідальністю «», код ЄДРПОУ (надалі – «Страховик»), Поліс № обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (копія полісу додається).

На виконання ст. 35 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (надалі – «Закон») ТОВ «» надіслало на адресу Страховика заяву про страхове відшкодування (копія заяви та документів, що підтверджують її надіслання Страховику, додається). 
Вказаний вище розмір страхового відшкодування був узгоджений в усному порядку представниками потерпілої сторони та Страховика. 

Відповідно до ст. 36.2. Закону, Страховик не пізніше 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний прийняти рішення про визнання або невизнання вимог заявника. 

Проте, в межах строку визначеного Законом та до теперішнього часу потерпілим не отримано жодного повідомлення від Страховика про результати розгляду заяви. Спроби з’ясувати стан справ за телефонними номерами Страховика результату не принесли. Встановлений Законом для розгляду заяви про страхове відшкодування строк сплив,  Страховик відповіді на заяву не надав, страхове відшкодування не сплатив, чим порушив  вимоги Закону. 

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від  №  «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації Страхового товариства з додатковою відповідальністю «» Нацкомфінпослуг призначено тимчасову адміністрацію СТзДВ «». 

Потерпілим направлено листа (вих. № від  р.) тимчасовому адміністратору Страховика з вимогою виплатити страхове відшкодування (копія листа та документа про направлення листа на адресу тимчасового адміністратора додається). Відповіді від тимчасового адміністратора не отримано.

	Згідно ст. 39.1. Закону, участь Страховика в МТСБУ є умовою здійснення ним діяльності щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Ст. 41.1. Закону передбачено, що МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

В зв’язку з вищенаведеним, просимо відшкодувати заподіяну шкоду в розмірі ------------- грн.

Реквізити банківського рахунку потерпілого для перерахування коштів страхового відшкодування


Крім того, вважаємо за необхідним розглянути питання про застосування заходів впливу до СТзДВ «», у зв’язку з невиконанням вимог чинного законодавства України та не сплатою страхового відшкодування у визначеному Законом порядку. 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити листом на адресу: 
--------------------------------------------- (юридичний відділ).


Додатки:
	Копія Свідоцтва про право власності серія  від  року - на 1 (одному) аркуші. 
	Копія Протоколу про адміністративне порушення серія  № – на 1 (одному) аркуші.
	Копія Постанови районного суду м. ---- від року – на 1 (одному) аркуші.
	Копія Полісу № --- обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  - на 1 (одному) аркуші.
	Копія заяви про страхове відшкодування від року (з додатками) - на 5 (п’яти) аркушах.
	Копія документа, що підтверджує відправлення на адресу Страховика заяви про страхове відшкодування від -- року (з додатками) – на 1(одному) аркуші.
	Копія листа (вих. -- від ---- р.)Тимчасовому адміністратору СТзДВ «» - на 1(одному) аркуші.
	Копія документа, що підтверджує відправлення листа Тимчасовому адміністратору СТзДВ «» - на 1(одному) аркуші.





Виконавчий директор					





