До: Подільського районного суду м. Києва 
(поштовий індекс, адреса, телефон, е-пошта)

У справі №000000000 за позовом Кернера Р. Ю. до ПрАТ “Страхова компанія “Онікс” про  відшкодування шкоди

Відповідач: “Страхова компанія “Онікс” (поштовий індекс, адреса, код ЄДРЮОФОПГФ, телефон, е-пошта)


ВІДЗИВ
на позов про відшкодування шкоди

Кернер Р. Ю. звернувся з позовом до відповідачів з приводу того, що 10 липня 2018 р. о 10.00 на вул. Нижній Вал у м. Києві сталася ДТП за участю водіїв Кернера Р. Ю., який керував автомобілем «Порше», д.н.з. 99999 ВВ, та Стойки А. В., який керував автомобілем «Шевроле», д.н.з. 529-83 КТ. Внаслідок ДТП автомобіль «Порше» зазнав механічних пошкоджень, чим позивачеві завдано майнової шкоди. Постановою судді Подільського районного суду м. Києва від 5 серпня 2018 р. водій Стойка А. В. притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення ПДР в Україні.
Цивільну відповідальність Стойки А. В. було застраховано ПрАТ «СК «Онікс» на умовах обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за полісом № ВИД 548346 від 2 серпня 2017 р. (страхова сума 61 100 грн, безумовна франшиза 1100 грн).
Позивач за своєю ініціативою через ПП «Авто Де-Юре» провів автотоварознавче дослідження, за висновком якого від 27 вересня 2018 р. внаслідок ДТП йому завдано майнової шкоди на 50 000 грн, з яких 19807 грн — розмір втрати товарного вигляду автомобіля.
Враховуючи вартість проведення експертизи та поштових витрат, позивач вважає, що загальний розмір майнової шкоди становить:
50 000 + 1 000,00 + 21,52 = 51 021,52 грн.
З таким висновком відповідач не погоджується з нижчезазначених причин. Під час проведення огляду спеціалістом ПП «Авто Де-Юре» пошкодженого ТЗ за участю представника страхової компанії, наш представник зробив зауваження, що подряпини лакофарбового покриття диска переднього колеса не потребують його заміни, а підлягають ремонту. Зауваження спеціалістом ПП «Авто Де-Юре» безпідставно не були враховані при проведенні дослідження та наданні висновку.
Тому страхова компанія, маючи обґрунтовані сумніви щодо кваліфікації залученого позивачем спеціаліста, звернулася до ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза-Стандарт» за проведенням належного кваліфікованого дослідження пошкоджень автомобіля.
Таке дослідження з дотриманням всіх нормативно-технічних вимог було проведено, і складено акт № 2935 від 5 жовтня 2018 р. з визначення вартості матеріальних збитків, завданих власнику ТЗ, що складає суму 14 270,40 грн. Із зазначеної суми завжди вираховується сума франшизи, яка, за умовами договору страхування, складає 1100 грн і підлягає відшкодуванню самим страхувальником, а не страховиком. 
Тобто 14 270,40 грн мінус 1100 грн складає 13 170,40 грн. 
Вважаємо, що для з’ясування розбіжностей у висновках спеціалістів необхідно запросити спеціаліста ТОВ «Експертна компанія «Укравтоекспертиза-Стандарт» Мельниченка Леоніда Олеговича у судове засідання для надання пояснень.
Сума страхового відшкодування, яку визнає страхова компанія — 13 170,40 грн — і лише через відсутність можливості встановлення зв’язку з позивачем через його технічних причин, йому цю суму ще не перераховано. За адресою, зазначеною позивачем у страховому полісі, він не проживає, а тому всі листи поверталися з причини неможливості їх вручення адресату. Для перерахування коштів потрібно надання реквізитів, а вони були не з’ясовані з вини позивача.
Виходячи з вищевикладеного, на підставі ст.ст. 178 ЦПК України, керуючись Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»,

ПРОШУ:

1.Залучити до участі у справі спеціаліста експерта-автотоварознавця Мельниченка Леоніда Олеговича (поштовий індекс, адреса, телефон).
2.Задовольнити вимоги позивача частково - в сумі 13 170,40  грн.

Додатки:
	Копія акту автотоварознавчої експертизи № 2935 від 5 жовтня 2018 р.
	Копія квитанції про надіслання відповідачу копії відзиву і доданих до нього доказів.
	Попередній розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.


Голова правління
ПрАТ “Страхова компанія “Онікс”
(дата) (підпис)


