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Багато громадян України в'їжджають до Польщі автомобілем, що викликає питання щодо 
страховки, Зеленої карти, тощо. Найважливіші пояснення нижче. 

Чи потрібно в Польщі мати поліс страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, тобто 
страхування ОСЦПВ (польська назва – OC PPM)? 

Так. Під час руху по польських дорогах необхідно мати поліс страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, тобто OC PPM. Кожен автомобіль 
(легковий автомобіль, тягач тощо), який їздить по польських дорогах, повинен мати таку страховку. 

У мене є страховий поліс цивільно-правової відповідальності (ОСЦ ПВ) 
укладений з українською страховою компанією.  
Чи цього достатньо? 

Крім української страховки, необхідно мати ще й Зелену карту. 

Зелена карта підтверджує, що українська страхова компанія покриває збитки, завдані водієм за 
кордоном. Зелена карта може бути видана страховою компанією, з якою ми маємо договір 
страхування цивільної відповідальності.  

Термін дії Зеленої карти від 15 днів до 12 місяців. 

При наявності дійсної Зеленої карти Ви можете їздити застрахованим транспортним засобом 
польськими дорогами без укладання додаткового договору страхування. 

Зелена карта виглядає однаково в усіх країнах, які є членами системи Зеленої карти. Видається 
національною мовою, а також англійською або французькою мовами. 

Я маю українську страховку, але не маю Зеленої карти. Що тепер? 

Ви повинні укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів ( у Польщі, це страховка OC PPM, або спрощено ОС) з польською страховою 
компанією.  

Термін дії такої страховки від 30 днів до 12 місяців. 

Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)? 

Як правило, в будь-якій польській страховій компанії, що пропонує автострахування.  

Зв’яжіться зі страховим посередником, зателефонувавши на гарячу лінію або звернувшись 
безпосередньо до страхового агентства. Такі агентства також є на кордонних переходах.  

Після укладення договору страхування Ви отримаєте страховий поліс, який підтверджує укладення 
чинного договору страхування. Укладення договору страхування вимагає оплати узгоджених 
страхових внесків. 

За даними Польської страхової асоціації, деякі польські страхові компанії зараз пропонують 
безкоштовне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів (ОС кордонне) для біженців з України терміном на 30 днів. Таким чином вони прагнуть 
показати свою підтримку та солідарність з українським народом.  
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На 2 березня 2022 року таке безкоштовне страхування пропонують: 

 Ergo Hestia +48 58 766 34 04 

 PZU +48 22 505 15 63 

 Warta +48 814 607 900 

 Allianz +48 22 564 06 01 

Вищевказані гарячі лінії також підтримуються українською мовою. Зателефонувавши на гарячу 
лінію, Ви можете укласти відповідний договір страхування та отримати іншу необхідну інформацію.  

Чим відрізняється кордонне ОС від звичайного OC PPM? 

Обсяг страхування кордонного страхування цивільної відповідальності (ОС кордонне) такий самий, 
як і звичайного страхування відповідальності власників транспортних засобів (ОС РРМ). 
Відрізняється лише назвою із-за способу укладання договору. 

Таке страхування включає цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну, зокрема, внаслідок 
незаконного чину. В основному йдеться про всі дорожньо-транспортні пригоди, які призводять до 
пошкодження чи знищення чужого майна чи розладу здоров’я (тілесного ушкодження) іншої особи.  

 Якщо пошкодження спричинено рухом комплексу транспортних засобів (наприклад, тягача з 
напівпричепом), страхування також покриває збиток, завданий причепом, якщо він був  з'єднаний з 
тягачем або від’єднався від нього але ще рухався. 

Пам’ятайте, що страхування ОС PPM не є безумовним! У певних ситуаціях, незважаючи на 
наявність страховки, Ви повинні самостійно покривати збитки (так званий страховий регрес, якого 
домагається страхова компанія або Страховий гарантійний фонд). 

Це той випадок, коли:  

 Ви заподіяли шкоду після вживання алкоголю або будучи у стані сп'яніння, або після 
вживання одурманюючих речовин 

 Ви не мали права керувати транспортним засобом. 

 Ви втекли з місця події. 

Що буде за їзду по польських дорогах без Зеленої карти і без кордонного 
ОС? 

Якщо Ви заподіяли шкоду у зв’язку з рухом транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, але 
без дійсної Зеленої карти або без укладеного кордонного страхування ОС, збиток буде 
компенсований (тобто оплачений) потерпілому Страховим гарантійним фондом.  

Після того, як збиток буде компенсований, Страховий гарантійний фонд надішле Вам вимогу 
заплатити йому (тобто звернеться до Вас зі страховим регресом). Якщо ви не заплатите, Страховий 
гарантійний фонд може звернутися в суд. 

За відсутність страховки OC PPM та Зеленої карти, а також відсутність кордонного ОС Страховий 
гарантійний фонд може накласти штраф.  
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Розмір штрафу залежить від типу транспортного засобу та того, як довго Ви не були застраховані: 

 Легковий 
автомобіль 

Вантажівка Інші транспортні 
засоби 

До 3 днів 1200 злотих 1 810 злотих 200 злотих 

Від 4 до 14 днів 3010 злотих 4 520 злотих 500 злотих 

Більше 14 днів 6020 злотих 9030 злотих 1000 злотих 

 

Чи страхування AC (страхування автомобіля) або NNW (страхування від 
нещасних випадків) є обов'язковими в Польщі? 

Ні. Цей вид страхування в Польщі є добровільним, його укладати не обов'язково. 

Кажуть, що для біженців з України страховка обходиться дешевше.  
Де це можна перевірити? 

Польська страхова асоціація на своєму веб-сайті  в поточному режимі інформує про нові ініціативи 
підтримки зі сторони польських страхових компаній, а також про можливі зміни у страхуванні, які 
можуть стосуватися біженців з України. 

Інформація частково доступна українською мовою. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

    

 
 

  
 
Матеуш Косьоровскі 
адвокат 
Страхова практика 
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