УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДВУСТРАННИЯ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПТП
1. ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ се попълва само, ако всички по-долу изброени обстоятелства са
изпълнени:
- при произшествието са причинени само материални щети (няма пострадали лица);
- участниците в ПТП са не повече от двама.
- участниците са единодушни в мнението си за причините за ПТП и имат съгласие относно обстоятелствата, свързани
с него;
- няма съмнение, че някой от участниците не е под въздействие на алкохол и/или друго упойващо вещество.
- участниците в произшествието имат валидни свидетелства за управление на МПС.
Във всички останали случаи извън т.1 по-горе, се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР- КАТ.
2. ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ПРОТОКОЛА, ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:
- Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
- Задължително се попълват всички данни в сектори от 1 до 14.
Попълнете датата и часа на произшествието (1); Държавата, мястото - населеното място и номера на улицата
(кръстовище на улици), съответно при ПТП извън населено място - пътя от населено място до населено място и
около населеното място (2); отбележете с „х” наличието или липсата на пострадали лица (3); отбележете с „х”
наличието или липсата на материални щети (4) и запишете имената, адресите и телефоните на свидетелите на
произшествието (5).
При наличието на пострадали лица задължително уведомете ПОЛИЦИЯТА и своя застраховател по ЗЗГОА
(Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите), и прекратете попълването на протокола.
Попълнете данните на застрахования (6), превозното средство (7), застрахователя (8) и водача на автомобила (9) в
сектор „Превозно средство А” или „Превозно средство Б”. Всеки от водачите попълва собствените си данни.
Обръщаме Ви внимание за някои особености при попълването на сектор 8:
- на ред „застрахователна полица N” се попълва номера на полицата за задължителна застраховка „Гражданска
отговорност” на автомобилистите;
- на ред „Зелена Карта N” се попълва номера на сертификата „Зелена Карта”;
- на ред „покрива ли застрахователната полица материални щети на превозното средство” се има предвид Притежава ли автомобилът действаща застраховка „Каско” на МПС” ? Отбележете вярното с „х”.
Задължително в сектор „Обстоятелства” (12) отбележете с „х” обстоятелства, при които е настъпило
произшествието (от т. 1 до т. 17). Отбележете всички точки, имащи отношение към настъпването на
произшествието, независимо от броя им. Накрая запишете броя на отбелязаните с „х” обстоятелства в
определеното поле.
В сектор „Скица на пътната обстановка и ПТП” (13) нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път,
улица, N, посока на движение, елементи от пътната сигнализация; при ПТП извън населено място - пътя от населено
място до населено място и около населеното място).
В сектор „Забележка“ (14) посочете допълнителни обстоятелства, имащи отношение към произшествието, в това
число лицето, станало причина за настъпване на произшествието.
Проверете дали всички данни в протокола са попълнени коректно и подпишете (15). Ако установите, че липсват
данни или някои от данните са некоректни, НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ПРОТОКОЛА. Предайте подписания от Вас протокол
за ПОДПИС НА ДРУГИЯ ВОДАЧ. Всяка една от страните в произшествието получава екземпляр от подписания ДКП,
като индигираният (втори) екземпляр се връчва на лицето причинило произшествието.
3. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ И НЕ ПОПРАВЯЙТЕ данните в настоящия протокол след подписването му от двамата водачи.
Всяка корекция обезсилва този протокол!!!
ПОПЪЛНЕТЕ ДОКЛАДА ДО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за пътно-транспортно произшествие (гръб на екземпляр II) като
следвате дадените в него инструкции. ИЗПРАТЕТЕ ДОКЛАДА на своя застраховател по ЗЗГОА. Ако това е ЗАД
ДаллБогг: Живот и Здраве АД изпратете доклада на адрес: гр. София 1172, бул. „Г. М. Димитров“ №1, електронен
адрес: info@dallbogg.com, или го представете в най-близкия офис на дружеството в срок до 7 работни дни след
произшествието.
След попълването на протокола, двамата водачи не по-късно от 7 работни дни, от датата на събитието, уведомяват
заедно или поотделно застрахователя по ЗЗГОА на виновния водач, като предоставят на застрахователя превозните
средства за оглед, както и свидетелствата за правоуправление за проверка. ДВУСТРАННИЯ КОНСТАТИВЕН П

