
 

 

Процес розгляду претензій PIAB  
 

PIAB є незалежним державним органом Ірландії, який своєчасно та економічно ефективно 

оцінює компенсацію за тілесні ушкодження. PIAB оцінює компенсацію щодо тілесних 

ушкоджень, отриманих людьми в результаті дорожньо-транспортних пригод, нещасних 

випадків на виробництві та нещасних випадків з громадською ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Всі 

претензії щодо тілесних ушкоджень повинні надходити через PIAB, якщо тільки вони не 

врегульовані на ранній стадії між заявниками та страховиками / респондентами. 

 

Відповідно до законодавства, яке заснувало PIAB, претензії щодо медичної недбалості не 

включаються в нещасні випадки, які можуть бути представлені нам для оцінки. 

 

Що ми робимо:  

● Ми сприяємо справедливому і прозорому процесу оцінки тілесних ушкоджень, в ході 

якого претензії вирішуються з низькою вартістю доставки, своєчасно і неупереджено. 

● Ми взаємодіємо з усіма сторонами і зацікавленими сторонами в процесі 

врегулювання претензій прямим і ефективним способом. 

● Наша модель є позитивною для суспільства в цілому, оскільки вона забезпечує 

компенсацію швидше, з меншими витратами і передбачуваними результатами. 

 

Якщо хтось отримав травму і вважає, що має право на компенсацію, він може подати позов 

до PIAB.   

 

Це можна зробити за допомогою онлайн-форми претензії або роздрукованих паперових 

форм претензії, доступних за посиланнями на нашому веб-сайті. 

 

Нижче наведені кроки, які проходить особа, яка подає претензію, у зв'язку з процесом PIAB. 

 

Крок перший 

Заповніть форму заявки на претензію онлайн або заповніть і надішліть її нам поштою або 

електронною поштою разом з копією вашого медичного висновку і оплатою за обробку.  Всі 

форми доступні на цьому веб-сайті. 

 

Збори: для форм претензій, відправлених поштою або електронною поштою, плата за 

обробку становить 90 євро.  Для подачі заявок з використанням онлайн-форми плата 

становить 45 євро.  

 

Паперові бланки: якщо ви не використовуєте онлайн-форму, ви можете завантажити форму 

заяви (Форма A) та медичну форму (форма B) на нашому веб-сайті.  Форми доступні за цим 

посиланням у форматі Word або PDF, щоб полегшити їх використання і друк.  Piab - Forms 

 

Особа молодше 18 років має бути представлена "найближчим другом", який подасть позов 

від його імені. 

 

Крок другий 

Online application form - Відповідач (особа або організація, проти яких ви пред'являєте 

позов) отримує повідомлення про ваш позов від PIAB.  Piab - Forms 

 

 

 

https://www.piab.ie/eng/Forms-Guides/
https://form.piab.ie/Pages/Checklist.aspx
https://www.piab.ie/eng/Forms-Guides/


 

 

Крок третій 

Відповідач, зазвичай представлений страховою компанією, погоджується з оцінкою вашої 

претензії PIAB. Більшість респондентів згодні з цим. 

 

Крок четвертий  

PIAB може організувати незалежне медичне обстеження від вашого імені. 

 

Крок п'ятий 

PIAB оцінює розмір компенсації (грошова вартість вашої претензії). 

 

Крок шостий 

І позивач, і відповідач згодні з сумою компенсації. Відповідач видає розрахунковий чек. 

 

● Якщо відповідач не згоден з тим, щоб позов розглядався PIAB, позивачеві видається 

дозвіл на розгляд його позову через судову систему, якщо він того забажає.  

Потрібен дозвіл від PIAB. 

● Якщо будь-яка зі сторін відхиляє оцінку PIAB, то процес полягає в тому, що PIAB 

видає дозвіл, який дозволяє позивачеві подати свій позов через судову систему, 

якщо вони того побажають. 

 

Відправка вашого медичного висновку 

 

В рамках вашої заяви про претензії ви повинні представити медичний висновок в PIAB. У 

більшості випадків вам необхідно подати заяву протягом 2 років після нещасного випадку. 

Рекомендується, щоб ви подали свою анкету, плату, як зазначено вище, і медичний 

висновок протягом цього періоду часу. Piab - Responding to a claim 

 

Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, зверніться до поширених питань на нашому 

веб-сайті або, в якості альтернативи, зв'яжіться з нашим Сервісним центром за телефоном 

0818 829 121.  Piab - Contact 

 

https://www.piab.ie/eng/the-claims-process/responding-to-a-claim/
https://www.piab.ie/eng/help-support/contact/

