
Ubezpieczenie  
samochodu  
zarejestrowanego  
w Ukrainie

OC graniczne to obowiązkowe ubezpieczenie dla osób, które 
wjeżdżają do Polski pojazdem zarejestrowanym w Ukrainie i nie 
posiadają Zielonej Karty. Wypłacimy odszkodowanie osobie, której 
wyrządzisz szkodę w wypadku samochodowym lub kolizji. Umowę 
możesz zawrzeć na minimum 30 dni, maksymalnie na 12 miesięcy.

Dlaczego warto

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, musisz naprawić 
wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli masz 
Zieloną Kartę lub OC graniczne, nie musisz robić tego  
samodzielnie – to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie  
osobom poszkodowanym.

Odszkodowanie wypłacamy w kwocie, która 
odpowiada wysokości szkody – maksymalnie 
do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju, 
w którym wydarzył się wypadek. W Polsce obowiązują 
następujące sumy gwarancyjne:

• szkoda w mieniu (np. w razie uszkodzenia pojazdu 
lub innej rzeczy) – 1 050 000 euro na jedno zdarzenie,

• szkoda na osobie (np. w przypadku śmierci 
lub uszkodzenia ciała) – 5 210 000 euro na jedno 
zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych.

PZU AUTO OC GRANICZNE

Nasze ubezpieczenia komunikacyjne mogą Ci pomóc w różnych sytuacjach na drodze.   
Jeśli nie masz Zielonej Karty, pamiętaj o obowiązku posiadania OC granicznego. 

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe 
informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń 
komunikacyjnych PZU Auto,  dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach i u naszych agentów.

W nagłej sytuacji oprócz OC granicznego warto mieć także ubezpieczenie autocasco, następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy ubezpieczenie assistance. 

801 102 102   pzu.pl
Opłata zgodna z taryfą operatora

MATERIAŁ MARKETINGOWY

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie


Страхування  
автомобіля,  
зареєстрованого  
в Україні

Прикордонне страхування ОСЦПВ це обов’язковий 
вид страхування для осіб, які в’їжджають у Польщу на 
транспортному засобі, зареєстрованому в Україні і не мають 
Зеленої карти. Ми виплатимо відшкодування тій особі, якій Ви 
завдасте збитків внаслідок ДТП. Ви можете укласти договір 
мінімум на 30 днів, максимум на 12 місяців.

Чому варто

Якщо Ви є винуватцем аварії, Ви повинні 
відшкодувати заподіяні збитки або їх оплатити. 
Якщо у Вас є Зелена карта або прикордонне 
страхування ОСЦПВ, Ви не муситимете це робити 
самостійно – саме страховик виплатить компенсацію 
потерпілим особам.

Ми виплачуємо відшкодування у сумі, яка 
відповідає розміру збитків, але не більше страхової 
суми, яка застосовується в країні, у якій трапилася 
аварія. У Польщі застосовуються наступні страхові 
суми:
• майнові збитки (наприклад, у випадку 

пошкодження транспортного засобу або іншого 
майна) – 1 050 000 євро за один випадок,

• заподіяння шкоди особі (наприклад, у випадку 
смерті або тілесних ушкоджень) – 5 210 000 євро 
за однин випадок – незважаючи на кількість 
постраждалих.

ПРИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ОСЦПВ 

Наша автомобільна страховка може допомогти Вам в різних ситуаціях, які можуть трапитися 
на дорозі. Якщо Ви не маєте Зеленої карти, пам’ятайте про те, що Ви обов’язково повинні мати 
прикордонне страхування ОСЦПВ. 

Страхова компанія – мається на увазі PZU SA. Цей матеріал не є офертою в розумінні ст. 66 Цивільного кодексу і має виключно інформаційний характер. 
Детальну інформацію про страхове покриття, в т.ч. про виключення та обмеження відповідальності можна дізнатися  у Законі про обов’язкове 
страхування, Фонд страхових гарантій і Польське бюро автостраховиків і в чинних загальних умовах страхування PZU Авто, представлених на pzu.pl,  
у відділеннях PZU SA або у наших агентів.

У надзвичайній ситуації, окрім прикордонного ОСЦПВ, варто також мати поліс КАСКО, поліс 
страхування від нещасних випадків або страховий поліс асистанс. 

801 102 102   pzu.pl
Оплата за з’єднання згідно з тарифами оператора

МАРКЕТИНГОВИЙ БУКЛЕТ 


