
Страхування цивільної відповідальності (ОС) на кордоні або Зелена 
картка для громадян України, які в’їжджають на територію Польщі 

При в’їзді до Польщі з України автомобілем з українським  
реєстраційним номером необхідно мати: 

На даний момент поліс прикордонного страхування цивільної відповідальності 
доступний на 30 днів БЕЗКОШТОВНО через гарячу лінію або у агентів страховиків: 

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної 
відповідальності власників автотранспортних засобів - страхування 
автоцивільної відповідальності. 

Кожен транспортний засіб, який рухається польськими дорогами,  
повинен мати обов’язкове страхування цивільної відповідальності.

 • Зелену карту, яку требу купити в Україні. Це підтвердження   
  вашого полісу страхування цивільної відповідальності.  

 • Якщо у вас немає Зеленої карти, ви повинні мати прикордонне   
  страхування відразу після перетину польського кордону,   
  т.зв. прикордонне cтрахування цивільної відповідальності.  
  Ви купите страхування цивільної відповідальності на кордоні,   
  серед іншого у прикордонних пунктах, у страхових агентів або   
  через гарячу лінію. Це страхування укладається мінімум на  
  30 днів і максимум на 365 днів. 

Якщо термін дії Зеленої картки закінчиться під час вашого перебування в Польщі, 
ви також повинні придбати прикордонну страховку. Ви можете придбати її,  

у будь-якому місці перебування, у страховому агентстві. Не забудьте звернутися 
до такого агентства до закінчення терміну дії Зеленої картки. Так само, коли строк 

вашого прикордонного страхування закінчується, зверніться до страхового  
агента, щоб оформити поліс ще на місяць або декілька місяців.  

Ви повинні пред’явити договір, строк дії якого закінчується.

поліс може бути виданий агентом в прикордонній зоні, а 
також у пунктах Allianz по всій Польщі. Цей поліс доступний  

з 1 березня у ексклюзивних агентів і мультиагентів. 
ALLIANZ

30-денна страховка доступна через гарячу лінію за номером: 
+48 58 766 34 04, працює цілодобово цілий тиждень та 

обслуговується польською та українською мовами.

звертайтесь на гарячу лінію Warta  
за номером +48 814 607 900. Номер працює в режимі роботи 

гарячої лінії: пн-пт. 8:00-20:00 та сб 8:00-16:00

Поліси, що включені у цю кампанію, доступні у агентів, 
які перебувають на всіх 8 пунктах перетину кордону. 

Працівники прикордонної служби допоможуть вказати, де 
розташовані пункти дистанційної роботи PZU Pomoc. Також 
можна дистанційно укласти договір страхування цивільної 
відповідальності. Детальну інформацію можна отримати за 
телефоном 22 505 15 63. Гаряча лінія працює українською 

мовою. Про подальші дії консультанти повідомлять.   
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