
 
 

 

    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

30.04.2020 №841 

 

 

Зразок візуальної форми поліса обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підтверджує 

укладання електронного договору міжнародного страхування 
 

 

 

 

 

 

 
 

Поліс №  

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах 

міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» 

Цей документ є візуальною формою полісу, що посвідчує укладення електронного договору міжнародного 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Договір 

міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі 

– Договір) є укладеним відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів» в порядку, встановленому Законом України «Про електронну комерцію» 

Страховик  

Страхувальник  

Строк дії 

Договору 

З  по  включно. 

Договір набирає чинності з початку строку його дії, що зазначений у цьому полісі, але не раніше початку 

доби, наступної після дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Дата реєстрації Договору в єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів  

 

Страхова сума  Визначається на умовах країни відвідання 

Забезпечений 

транспортний 

засіб (далі - ТЗ) 

Державний номерний знак або (при відсутності) номер шасі чи 

двигуна 
 

Категорія ТЗ*  
*Категорія:  А. Легковий автомобіль  В. Мотоцикл  С. Вантажний автомобіль або тягач 

 D. Мопед або велосипед з підвісним двигуном  Е. Автобус  F. Причіп 
Марка ТЗ  

Страхова премія грн. 

Країни, на 

території яких діє 

Договір  

 

Предметом цього договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням 

страхувальником шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного 

засобу на території країн, зазначених у цьому полісі. Факт укладання  електронного договору міжнародного страхування 

посвідчується сертифікатом міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», який є необхідним 

документом для визнання страхового забезпечення за межами України і видається (направляється) страхувальнику.  

Страховик забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим - третім особам внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, що сталася під час дії цього полісу (договору) і винуватцем якої був водій транспортного засобу, зазначеного у цьому 

полісі. Перелік страхових випадків, умови здійснення страхової виплати, причини відмови у страховій виплаті, права та 

обов'язки сторін, а також відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов цього договору визначається 

законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

країни відвідання, де стався страховий випадок. Зміна і припинення дії цього договору здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством України. 
Способи доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності Договору: 

за посиланням http://www.mtsbu.ua/, розділ «Перевірка Зеленої картки» за реєстраційним номером транспортного 

засобу або за номером полісу; 

шляхом використання цілодобової лінії підтримки МТСБУ:  

 

 


