Пам’ятка потерпілому при фіксації з поліцією
Увага! В офісі ТДВ СК «Ю.Ес.Ай.» діють карантинні обмеження. Тому усі
документи приймаються виключно дистанційно (поштою)
Вам необхідно буде в письмовій формі повідомити страхову компанію про ДТП та надати
наступні документи:
-

Письмове повідомлення про ДТП
https://usi.net.ua/docs/povidomlenna_cv_poterpiliy_maino.pdf
Копія страхового полісу
Копія паспорту та ідентифікаційного коду власника автомобілю
Копія водійського посвідчення або тимчасового дозволу на право керування особи, що
керувала автомобілем
Копія тех. паспорту
Копію протокола поліції (за наявності)
Фотографії з місця ДТП
Копії документів про проходження техогляду (ОТК)

Якщо автомобіль зареєстрований на юридичну особу, необхідно буде додатково надати
наступні документи:
- Свідоцтво про реєстрацію підприємства (витяг із державного реєстру реєстрації
юридичних осіб)
- Наказ про прийняття на роботу водія
- Наказ про закріплення за водієм забезпеченого транспортного засобу
- Подорожній лист (за наявності)
- Довіреність на право представляти інтереси підприємства (у випадку, коли документи
надає та підписує інша особа, крім директора підприємства, який вказаний у
правовстановлюючих документах)
- Копія паспорту уповноваженої особи за довіреністю
Всі копії повинні бути завірені печаткою підприємства з приміткою “копія вірна” або “з
оригіналом звірено”.
Авто не ремонтувати, поки його не огляне експерт нашої страхової компанії.
В першу чергу копії Повідомлення про ДТП та інших документів потрібно буде надіслати на
електронну пошту dtpinfo@usi.net.ua , в темі листа напишіть “Документи від потерпілого”,
номер справи та назву міста, в якому мешкаєте.
Потім необхідно буде надіслати оригінали Повідомлення про ДТП та інших документів
Укрпоштою, або Новою Поштою (адресна доставка) на адресу нашого головного офісу:
Місто Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 6-А., 04211, код ЄДРПОУ 32404600
Телефон для Нової Пошти: +38 (067) 544-96-17 (не для консультацій, не телефонувати)
Розгляд справи починається після подачі в страхову компанію повідомлення про ДТП.
Після подачі документів наш менеджер зв’яжеться з Вами та домовиться про огляд
вашого автомобіля.

За додатковими питаннями звертатись на гарячу лінію
0 800 308 400

