ЗЕЛЕНА КАРТА
(Міжнародна Автоцивілка)
Необхідність оформлення полісу Зелена Карта виникає при плануванні подорожі на своєму авто
закордон. Наявність міжнародного сертифікату «Зелена карта» – це обов’язкова умова здійснення
візиту на своєму автомобілі до країн, які входять до системи «Зелена карта».

Що ж таке «Зелена карта»?
«Зелена карта» - міжнародне обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних автотранспортних засобів — відповідальність за шкоду, яка може бути нанесена майну, здоров’ю
та життю постраждалих осіб на території країн-членів системи «Зелена картка». Іншими словами – це
автоцивілка, яка діє закордоном.

Що застраховано?
За Договором "Зелена картка" застрахована відповідальність водія транспортного засобу, а не саме
авто.
Тобто, страхова компанія відшкодовує витрати, пов'язані з нанесенням шкоди майну, життю чи здоров'ю
інших учасників дорожнього руху — через ДТП з вини Страхувальника (застрахованої особи).

Вартість страхового полісу
Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності автовласників затверджуються Моторним (транспортним) страховим бюро
України і залежать від:
 території страхового покриття;
 типу транспортного засобу;
 терміну страхування

Ліміт відповідальності
Ліміт відповідальності за шкоду заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб та/або майну третіх осіб, та/або
за моральну шкоду встановлюється законодавством країн-членів міжнародної системи
автострахування «Зелена Картка» і залежить від правових норм країни, на території якої сталась
страхова подія.
За Договором "Зелена картка" франшиза та будь-які інші обмеження відсутні.

Термін страхування
Від 15 діб до 1 року

Типи полісів «Зелена карта»:
 «Вся Система» - поширюється на території країн-членів міжнародної системи автомобільного
страхування «Зелена карта». (Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Естонія,
Франція, Фінляндія, Великобританія, Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Ісландія, Люксембург,
Латвія, Литва, Мальта, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Польща, Швеція, Словаччина,
Словенія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Хорватія,
Ізраїль, Іран, Марокко, Молдова, Македонія, Румунія, Сербія, Чорногорія, Туніс, Туреччина,
Росія);
 «Азербайджан, Білорусь, Молдова, Росія» - поширюється виключно на поїздки на територію
Азербайджану, Білорусі, Молдови та Росії.

ЗЕЛЕНА КАРТА

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВОДІЯ
Дії при настанні страхового випадку
1. Залишатися на місці ДТП.
2. Викликати поліцію. Отримати копію протоколу або будь-якого іншого документа, який
встановлює винну сторону, визначає учасників та обставини ДТП (при можливості
сфотографувати транспортні засоби).
3. Якщо страхувальник зобов’язаний підписати документ, в якому вказується провина
учасників страхового випадку на незрозумілій для страхувальника мові, під час підписання
необхідно внести зауваження «Не розумію мови», «Не вважаю себе винним», або «Не
згоден». При наявності свідків з боку страхувальника бажано в документі вказати його їх
імена, адреси, телефонний номер, і щоб вони проставили свої підписи.
4. Якщо Страхувальник несе відповідальність за завдані збитки, він повинен показати
потерпілому свій поліс «Зелена карта» і надати йому другий аркуш поліса. У документі,
який доводить виникнення страхового випадку, необхідно вказати номер і термін дії поліса
«Зеленої карти».
5. При наявності більше ніж одного страхового випадку, коли другий аркуш вже відірваний,
необхідно зробити ксерокопію першого аркуша поліса і надати його потерпілій стороні. У
разі якщо немає можливості зробити ксерокопію поліса, то в документі, що доводить
наявність страхового випадку, повинні бути вказані дані поліса, і поліс залишається у
власника для посвідчення наявності договору страхування, яка залишилася. Не віддавати
оригінал страхового поліса «Зелена карта» – для цього є копія (другий лист з підписом
«КОПІЯ»).
6. Записати всі дані іншого учасника, а саме: ім’я, прізвище, номер і марку автомобіля, номер
страхового поліса, назву та адресу страхової компанії, в якій він застрахований. Це
необхідно робити з причини того, що клієнт не завжди є винуватцем ДТП, і тоді у клієнта
з’являється можливість вимагати відшкодування власного збитку. Ні в якому разі не
виплачувати відшкодування шкоди на місці – для цього є страховий поліс, копію якого
потрібно віддати потерпілому.
7. Повідомити Страхову Компанію "Глобус" VIG – партнера СК «АХА Страхування» за
телефоном: 0 800 500 157 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) або 502
(з мобільних згідно тарифів операторів мобільного зв’язку). Надаються цілодобові
консультації.
8. Після прибуття в Україну необхідно надати в Страхову Компанію "Глобус" VIG
письмове пояснення щодо обставин страхового випадку за адресою: Україна, 01010,
м. Київ, Бутишев пров. 21/17, офіс 2.

