
Кому: Дніпровський районний суд м. Києва
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3.

Позивач: Фізична особа – громадянка України
Марініч Олена Володимирівна
Зареєстроване  місце  проживання:  м.  Донецьк,  Київський
проспект, буд. 5-В, кв. 68.
Податковий номер: 1996017603.
Тел.: (067) 367-00-07

Поштова адреса (адреса для  отримання  кореспонденції  від
суду)  :   03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4/для
Марініч О.В.

Відповідач: Моторне (транспортне) страхове бюро України
Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8.
Код ЄДРПОУ: 21647131.
Тел.: (044) 239-20-30.

Заява
про збільшення позовних вимог

В  провадженні  судді  Дніпровського  районного  суду  міста  Києва  Марфіної  Н.  В.  знаходиться  справа  за
№755/17646/14-ц за позовною заявою Марініч Олени Володимирівни до Моторного (транспортного) страхового бюро
України про відшкодування збитків та моральної шкоди.

У відповідності до положень частини 2 статті 31 Цивільного процесуального кодексу України, затвердженого
законом України від 18 березня 2004 року за № 1618-IV заявляємо про збільшення позовних вимог у зазначеній справі.

Обґрунтування заявлених вимог.

21 серпня 2014 року на підставі  рішення Дніпровського районного суду від 29 травня 2014 року у справі за
№755/28689/13-ц, залишеного без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22 липня 2014 року у справі за №22-
ц/796/9066/2014,  Відповідачем було  виплачено  кошти  основної  суми  боргу  у  вигляді  страхового  відшкодування
(регламентної виплати).

В зв’язку з тим, що період простроченої заборгованості в позовній заяві розраховано до моменту подання цієї
позовної  заяви,  вважаємо  за  необхідне  розрахувати  період  заборгованості  з  моменту  виникнення  заборгованості  до
моменту її погашення.

Таким чином, період заборгованості розраховується починаючи з 25 червня 2014 року  (дата одержання листа
Відповідача від 24 травня за №8/3-3/12999 про відмову у регламентній виплаті) до 21 серпня 2014 року (день виплати
основної суми боргу) і складає 421 день.

Враховуючи вищевикладене, розмір наступних пені і відшкодувань становить:

1. Розмір пені у відповідності до положень пункту 36.5 статті 36 Закону України «Про обов’язкове страхування
цивільно-правової  відповідальності  власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 року за № 1961-IV
розраховується за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з розрахунку подвійної облікової ставки
Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня.

В свою чергу, в період заборгованості розмір облікової ставки НБУ був встановлений і змінювався наступним
чином (відповідно до інформації на офіційному сайті НБУ  http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647) :

- з 25 червня 2013 року до 12 серпня 2013 року за період 48 днів складає 7% річних;
- з 13 серпня 2013 року до 14 квітня 2014 року за період 246 днів складає 6,5% річних;
- з 15 квітня 2014 року до 16 липня 2014 року за період 92 дні складає 9,5% річних;
- з 17 липня 2014 року до 21 серпня 2014 року за період 35 днів складає 12,5% річних.
Таким чином, розмір пені внаслідок прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) в

кожний із періодів, із розрахунку за подвійною обліковою ставкою НБУ, складає:
- з 25 червня 2013 року до 12 серпня 2013 року (48 днів) розмір пені становить 21284,11 * (7% на рік * 2) / 365

днів в році * 48 днів заборгованості = 391,86 грн.;
- з 13 серпня 2013 року до 14 квітня 2014 року (246 днів) розмір пені становить 21284,11 * (6,5% на рік * 2) /

365 днів в році * 246 днів заборгованості = 1864,84 грн.;
- з 15 квітня 2014 року до 16 липня 2014 року (92 дні) розмір пені становить 21284,11 * (9,5% на рік * 2) / 365

днів в році * 92 дні заборгованості = 1019,30 грн.
- з 17 липня 2014 року до 21 серпня 2014 року (35 днів) розмір пені становить 21284,11 * (12,5% на рік * 2) /

365 днів в році * 35 днів заборгованості = 510,24 грн.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647


Враховуючи  вищевикладене,  загальна  сума  пені,  яка  стягується  згідно  умов  статті  36  Закону  України  «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової  відповідальності  власників  наземних транспортних  засобів» від  01  липня
2004 року за № 1961-IV внаслідок  прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної  виплати),  складає
391,86 + 1864,84 + 1019,30 + 510,24 = 3786,24 грн.

2. Розмір трьох процентів річних від простроченої суми боргу (страхового відшкодування) становить:  21284,11
грн. * 3% на рік / 365 днів в році * 421 день заборгованості = 736,49 грн.

3. Індекс інфляції на час прострочення заборгованості (відповідно до інформації на офіційному сайті «Урядового
кур’єра»  http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/category/indeks-inflyaciyi/?page=1 ) складає: 100% * 99.9% * 99.3% * 100.0%
* 100.4% * 100.2% * 100.5% * 100.2% * 100.6% *102.2% * 103.3% * 103.8% * 101.0% * 100.4% = 112.3%.

В зв’язку з вищевикладеним, сума боргу з урахуванням індексу інфляції складає: 21284,11 грн. * 112.3% / 100 =
23902,06 грн.

Таким  чином,  інфляційні  збитки  складають:  23902,06  грн.  (сума  боргу  з  урахуванням  індексу  інфляції)  –
21284,11грн. (сума боргу без урахування індексу інфляції) = 2617,95 грн.

4. Розрахунок упущеної вигоди здійснюється наступним чином:
- розрахунок процентів за відсотковою ставкою 16.25% річних (згідно договору за №F103-26352021159493)  в

період з 25 червня 2013 року до 05 травня 2014 року: 21284,11 грн. (сума заборгованості) * 16,25% на рік/365
днів в році * 314 днів заборгованості = 2975,40 грн.

- розрахунок процентів за відсотковою ставкою 19.50% річних (згідно договору за №26304011264550) в період
з 05 травня 2014 року до 21 серпня 2014 року: 21284,11 грн. (сума заборгованості) * 19,50% на рік/365 днів в
році * 107 днів заборгованості = 1216,69 грн.

Відповідно до вищевказаного,  загальна сума збитків  упущеної  вигоди складає  2975,40  грн.  +  1216,69 грн.  =
4192,09 грн.

Враховуючи вищевикладене та на підставі положень статей 31 та 80 Цивільного процесуального кодексу України,
затвердженого законом України від 18 березня 2004 року за № 1618-IV, 

ПРОШУ:

1. Внести зміни до прохальної частини позовної заяви та викласти її у наступному вигляді:

1.  Стягнути  з  Моторного  (транспортного)  страхового  бюро  України  (код  ЄДРПОУ:  21647131,  адреса
місцезнаходження:  02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8) на користь Марініч Олени Володимирівни
(паспорт серія ВС №172190, податковий номер: 1996017603), на рахунок 26253000598998, (в АТ «Сбербанк
Росії», МФО 320627), суму коштів у розмірі: 15903.17 грн., в якості пені, відшкодування збитків і понесеної
шкоди, та судових витрат у справі за №755/28689/13-ц.
2.  Стягнути  з  Моторного  (транспортного)  страхового  бюро  України  (код  ЄДРПОУ:  21647131,  адреса
місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8) на користь Марініч Олени Володимирівни
(паспорт серія ВС №172190, податковий номер: 1996017603), на рахунок 26253000598998, (в АТ «Сбербанк
Росії», МФО 320627), суму коштів у розмірі: 487,20 грн., в якості компенсації сплаченого судового збору.

 
Позивач                                                                                                                                                                          О.В. Марініч

22 серпня 2014 року

http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/category/indeks-inflyaciyi/?page=1

