
Σύσταση του Συμβουλίου των Γραφείων σχετικά με τις ουκρανικές πράσινες κάρτες σε 

μορφή pdf και ενημερωτικά φυλλάδια για τους οδηγούς των οχημάτων με πινακίδες 

Ουκρανίας στην Ελλάδα    

Το Γραφείο Πρασίνων Καρτών της Ουκρανίας και οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του 

εξακολουθούν να εκδίδουν πράσινες κάρτες, τις οποίες μπορούν να αποστέλλουν στους 

ασφαλισμένους τους ηλεκτρονικά  είτε στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω εφαρμογής app είτε 

στο  e-mail τους. 

Επειδή λόγω των συνθηκών, δεν είναι εύκολη η εκτύπωση, συστήνεται από το Συμβούλιο των 

Γραφείων να γίνεται δεκτή από τις εθνικές ελεγκτικές αρχές η επίδειξη των ουκρανικών 

πρασίνων καρτών σε ψηφιακή μορφή pdf μέσω έξυπνων συσκευών  (smart phones, tablets). 

Παράλληλα,  είναι δυνατός ο έλεγχος της εγκυρότητας της πράσινης κάρτας, ως εξής: 

α) με την εισαγωγή του αριθμού πινακίδας κυκλοφορίας και της  ημερομηνίας στον 

ιστότοπο του Ουκρανικού Γραφείου:    

https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true 

β) με την εισαγωγή του αριθμού της πράσινης κάρτας και της  ημερομηνίας στον 

ανωτέρω ιστότοπο 

γ) σαρώνοντας (scan) το QR code, όταν αυτό υφίσταται ενσωματωμένο στο έγγραφο 

της πράσινης κάρτας που επιδεικνύεται.  

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στη βάση δεδομένων, αντιστοιχούν στο εν λόγω 

ουκρανικό όχημα και στην επιδεικνυόμενη πράσινη κάρτα, μόνον τότε η ισχύς της 

πράσινης κάρτας επιβεβαιώνεται και τελεί υπό την εγγύηση του Ουκρανικού Γραφείου. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η εγκυρότητα της επιδεικνυόμενης πράσινης κάρτας θα 

πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσω του Γραφείου μας. 

Σε περίπτωση που το ουκρανικό όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ισχυρή πράσινη κάρτα και 

για οποιονδήποτε λόγο ο κάτοχος του ουκρανικού οχήματος αδυνατεί να προμηθευτεί εξ 

αποστάσεως πράσινη κάρτα από την ασφαλιστική του εταιρία στην Ουκρανία, τότε 

εκδίδεται από το Γραφείο μας συνοριακή ασφάλιση με διάρκεια 30 ημερών και χωρίς τη 

δυνατότητα ανανέωσης. 

Για τη διευκόλυνση των κατόχων οχημάτων ταξινομημένων στην Ουκρανία που εισέρχονται 

σε εδάφη ξένων χωρών, το Συμβούλιο των Γραφείων ετοίμασε ένα φυλλάδιο με βασικές 

πληροφορίες για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου και τις ιδιαιτερότητες της 

συνοριακής ασφάλισης.  Ακολουθεί το φυλλάδιο στην αγγλική και  ουκρανική γλώσσα.  

Ακολουθεί επίσης  κατάλογος με στοιχεία ιστοσελίδων Ουκρανικών ασφαλιστικών εταιριών 

από όπου μπορούν οι κάτοχοι ουκρανικών οχημάτων να προμηθευτούν πράσινες κάρτες.    

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Γραφείου είναι στη διάθεσή σας. 

https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true
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Useful information on MTPL insurance for 
drivers of vehicles registered in Ukraine 

Motor Third Party Liability insurance is mandatory in order to be able to drive in the territory of the 
country you are visiting.   

Drivers of vehicles registered in Ukraine should make sure that their vehicles are covered by MTPL 
insurance.  

How to know if your vehicle has MTPL insurance coverage?  

▪ You have a valid Green Card which is issued by a Ukrainian insurance 
company.  

▪ The Green Card is either printed on green or white paper or presented in digital 
format (on mobile phone, laptop, tablet, etc. It is recommended to make a 
printout of the Green Card in order to comply with the local legal requirements.   

▪ The Green Card is valid, and it has not expired upon entrance in the territory of 
a foreign country.  

▪ The Green Card provides cover for the territory of the foreign country which you 
are entering.   

If you do not have a Green Card which complies with all the above, then your vehicle does not have 
the mandatory MTPL insurance coverage for the territory of the foreign country which you are entering.  

In this case, you either need to purchase a new valid Green Card from your Ukrainian insurance 
company, complying with the abovementioned criteria OR you need to purchase a Frontier Insurance 
Policy.   

 

What is a frontier Insurance policy?  

Frontier insurance provides the mandatory insurance cover, required by the visited country. A frontier 
insurance policy serves both as an insurance policy and as proof the existence of such policy.    

 

Where can you purchase a frontier insurance policy?  

Upon entrance in the territory of a foreign country, check whether border salespoints of frontier 
insurance policies are in place. You can purchase your frontier insurance policies in these salespoints, 
either in paper (printed version) or in digital format (to be downloaded on your mobile phone, laptop, 
tablet, etc.).  

If there are no border salespoints of frontier insurance policies, consult the border authorities to guide 
you to purchase frontier insurance policies:  

a. On site of insurance companies  

b. On site of the Green Card Bureau of the visited country  

c. Other  

http://www.cobx.org/
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Periodic validity of a frontier insurance policy:  

Frontier insurance policies are issued for a minimum period of 15 days and a maximum period not 
exceeding 1 year.    

 

Territorial validity of a frontier insurance policy:  

When entering and purchasing a frontier insurance policy in the territory of a country which is not part 
of the European Economic Area (EEA), the frontier insurance policy will only be valid within the territory 
of that country.  

If you intend to travel to an EEA country or Switzerland, you will have to purchase frontier insurance 
upon entrance to the territory of that country.  

If you have purchased frontier insurance in the territory of any EEA country or Switzerland, the frontier 
insurance policy will be valid for the territories of all other EEA countries and Switzerland.  

 

What to do when the frontier insurance policy or your Green Card expires?  

When the frontier insurance policy expires, your vehicle will be considered as uninsured. Therefore, 
you have to take the necessary measures to either:  

a. purchase a (new) frontier insurance policy in the country where you are situated at the 
moment 

d. Purchase a new Green Card from your Ukrainian insurance company  

A list of Ukrainian Insurance Companies can be found in: 

http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/ 

If you are planning to stay for a longer period in a certain country, it may be necessary to reregister 
your vehicle in that country. Please consult the national authority of the country for the conditions and 
procedures for the reregistration.  

 

http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/
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Корисна інформація щодо страхування 
цивільно-правової відповідальності 

водіїв транспортних засобів, 
зареєстрованих в Україні  

Страхування цивільно-правової відповідальності водіїв є обов’язковим для керування 
автомобілем на території країни відвідування. 

Водії зареєстрованих в Україні транспортних засобів повинні впевнитись в наявності 
страхування цивільно-правової відповідальності, що діє по відношенню до їх транспортних 
засобів.  

Як дізнатись чи має транспортний засіб страхування цивільно-правової відповідальності ?  

▪ Ви маєте чинну «Зелену картку», видану українською страховою 
компанією.  

▪ «Зелена картка» надрукована на зеленому або білому папері чи 
надається в електронному форматі (в мобільному телефоні, ноутбуці, 
планшеті тощо. Рекомендуємо її роздрукувати для виконання вимог 
місцевого законодавства).   

▪ «Зелена картка» чинна та не протермінована на момент в’їзду на 
територію іноземної країни. 

▪ «Зелена картка» надає покриття на території іноземної країни, в яку ви 
в’їжджаєте. 

Якщо ви не маєте «Зеленої картки», яка відповідає зазначеним вище вимогам – ваш 
транспортний засіб не має обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на 
території іноземної країни, в яку ви в’їжджаєте.  

В цьому випадку, ви маєте придбати в українській страховій компанії нову чинну «Зелену 
картку», яка відповідає зазначеним вище критеріям ЧИ придбати Поліс Прикордонного 
страхування,   

 

Що таке Поліс Прикордонного страхування?  

Прикордонне страхування надає обов’язкове страхове покриття, яке вимагається країною 
відвідування. Поліс прикордонного страхування виконує роль страхового поліса, а також 
підтвердження існування такого поліса.  

 

Де можна придбати Поліс Прикордонного страхування?  

При в’їзді на територію іноземної країни, перевірте чи наявні на кордоні пункти продажу полісів 
прикордонного страхування. Ви можете придбати поліс прикордонного страхування в 

http://www.cobx.org/
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зазначених пунктах в паперовому вигляді (роздрукована версія) чи в електронному форматі 
(для завантаження на мобільний телефон, ноутбук, планшет, тощо).   

.  

Якщо на кордоні відсутні пункти продажу полісів прикордонного страхування, проконсультуйтесь 
з прикордонними органами з метою отримання допомоги у придбанні полісу прикордонного 
страхування:  

a. на сайті страхових компаній;  

b. на сайті Бюро «Зелена картка» країни відвідування;  

c. інше. 

 

Період дії Полісів Прикордонного страхування:  

Поліси прикордонного страхування видаються на мінімальний період 15 днів та максимальний 
період, що не перевищує 1 рік. 

 

Територія дії полісу прикордонного страхування:  

При в’їзді та придбанні полісу прикордонного страхування на території країни, яка не є членом 
Європейської Економічної Зони, поліс прикордонного страхування буде дійсним тільки на 
території цієї країни. 

Якщо ви плануєте подорожувати в країну Європейської Економічної Зони  чи Швейцарію, вам 
необхідно придбати прикордонне страхування при в’їзді на територію цієї країни.  

Якщо ви придбали прикордонне страхування на території буд-якої країни з Європейської 
Економічної Зони чи Швейцарії, поліс прикордонного страхування буде чинний і на території всіх 
інших країн Європейської Економічної Зони та Швейцарії. 

 

Що робити при закінченні терміну дії полісу прикордонного страхування чи Зеленої 
картки?  

При закінченні полісу прикордонного страхування, ваш транспортних засіб вважатиметься 
незастрахованим. У зв’язку з цим, вам необхідно вжити будь-який з таких заходів:  

a. придбати (новий)  поліс прикордонного страхування в країні, в якій ви знаходитесь на 
даний момент 

d. Придбати нову «Зелену картку» в український страховій компанії  

Перелік українських страхових компаній доступний за посиланням: 

 http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/  

Якщо ви плануєте залишатися в певній країні на більший період, можливо, виникне необхідність 
перереєструвати ваш транспортний засіб в цій країні. Будь ласка, проконсультуйтесь з 
національними органами такої країни щодо умов та процедур перереєстрації.  

 

http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/


 
Insurers Sites 

ОРАНТА https://oranta.ua 
АСКА https://aska.ua 
ІНГО https://ingo.ua 

КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП https://kniazha.ua 
УТСК https://utico.ua 

ПЗУ Україна https://pzu.com.ua 
ТАС https://sgtas.ua 
УСГ https://ukringroup.ua 

ПЕРША https://persha.ua 
ГАРДІАН https://grdn.com.ua 

 
  
 




