
Дагавор страхавання «ЗЯЛЁНАЯ КАРТА» 
  
Дагавор страхавання «Зялёная карта» — гэта поліс абавязковага 
страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў, 
якія выязджаюць за мяжу на ўласным аўтамабілі.    
            
Наяўнасць дагавора страхавання «Зялёная карта» — абавязковае 
патрабаванне пры ўездзе на аўтамабілі ў большасць замежных краін. 
Дзеянне дагавора страхавання «Зялёная карта» распаўсюджваецца на 
пералічаныя ў ім краіны. Да выезду з Рэспублікі Беларусь неабходна 
заключыць дагавор «Зялёная карта» на ўвесь перыяд выкарыстання 
аўтамабіля за мяжой, але не менш чым на 15 дзён. Пры выездзе з Рэспублікі 
Беларусь вадзіцель абавязаны прад’явіць на граніцы дагавор страхавання 
«Зялёная карта», выдадзены беларускай страхавой кампаніяй. 
  
Аб’ектам страхавання па дагаворы «Зялёная карта» з’яўляецца адказнасць за 
ўрон, які можа быць прычынены маёмасці і жыццю або здароўю трэціх асоб 
пры выкарыстанні аўтамабіля за межамі Рэспублікі Беларусь. 
  
Сістэма «Зялёная карта» дзейнічае ў наступных краінах: Аўстрыя, 
Албанія, Андора, Рэспубліка Беларусь, Бельгія, Балгарыя, Боснія і Герцагавіна, 
Вялікабрытанія, Венгрыя, Германія, Грэцыя, Данія, Ізраіль, Іран, Ісландыя, 
Ірландыя, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Літва, Люксембург, Мальта, Марока, 
Малдова, Македонія, Нідэрланды, Нарвегія, Партугалія, Польшча, Расія, 
Румынія, Сербія, Славацкая Рэспубліка, Славенія, Туніс, Турцыя, Украіна, 
Фінляндыя, Францыя, Харватыя, Чэшская Рэспубліка, Швейцарыя, Швецыя, 
Эстонія. 
  
Кошт дагавора страхавання «Зялёная карта» аднолькавы ва ўсіх страхавых 
кампаніях Рэспублікі Беларусь. 
  
Ад чаго залежыць кошт поліса: 
  

• краіны наведвання (усе краіны, Украіна і Малдова, Расійская 
Федэрацыя) 

• тыпу транспартнага сродку (легкавы аўтамабіль, грузавы, аўтобус і г. д.) 

• тэрміну дзеяння поліса (ад 15 дзён да 1 года) 
  
Для набыцця страхавога поліса «Зялёная карта» вам неабходна: 
  

• быць уладальнікам аўтамабіля (або даверанай асобай) 

• мець пры сабе дакументы на аўтамабіль і пасведчанне асобы 



 

• Неабходна помніць, што сістэма страхавання «Зялёная карта» 
з’яўляецца страхаваннем адказнасці перад трэцімі асобамі і не 
абараняе Ваш аўтатранспартны сродак ад шкоды або ўгону. 

 

• Пры ДТЗ неабходна выклікаць прадстаўніка праваахоўных органаў і 
прад’явіць яму поліс «Зялёная карта». Кампенсацыю шкоды 
пацярпеламу праводзіць Бюро «Зялёнай карты» краіны, у якой 
здарыўся страхавы выпадак. 

  
Дзеянні пры дарожна-транспартным здарэнні за мяжой: 
  

• Уключыце сігнальныя агні і выстаўце папераджальныя знакі перад 
месцам ДТЗ. 

 

• Паведаміце аб ДТЗ у дарожную паліцыю (для краін ЕС адзіны нумар 
для званкоў пры надзвычайных здарэннях — 112). 

 

• Па магчымасці атрымайце кантактныя даныя (тэлефон) відавочцаў, 
перш чым яны пакінуць месца аварыі. 

 

• Запоўніце еўрапейскую форму паведамлення аб ДТЗ (Accident 
statement). 

 
У выпадку, калі не ўдаецца запоўніць еўрапейскую форму паведамлення аб 
ДТЗ або атрымаць яе копію, запішыце нумарны знак (знакі) і марку (маркі) 
транспартных сродкаў — удзельнікаў ДТЗ. 
  
Не падпісвайце дакументы, сэнс якіх вам не зразумелы. 
  
Перадайце іншым удзельнікам ДТЗ, маючым намер прад’явіць патрабаванне 
аб пакрыцці шкоды, адрыўную копію сваёй Зялёнай карты, а пры яе 
адсутнасці паведаміце нумар Зялёнай карты, адрас і нумар тэлефона вашай 
страхавой кампаніі. Ад іншага ўдзельніка ДТЗ атрымайце аналагічным 
спосабам інфармацыю аб яго полісе абавязковага страхавання ўладальнікаў 
ТС. 
  
Рэкамендуецца сфатаграфаваць месца здарэння, транспартныя сродкі — 
удзельнікі ДТЗ, а таксама поліс другога ўдзельніка ДТЗ. 
Атрымайце дакумент дарожнай паліцыі, які пацвярджае факт ДТЗ (калі 
выдача такога дакумента прадугледжана заканадаўствам краіны, у якой 
здарылася ДТЗ). 



  
Захавайце дакументы, якія пацвярджаюць расходы, панесеныя ў сувязі з ДТЗ 
(у шэрагу краін, у выпадку калі вы прызнаны пацярпелым, вы зможаце 
запатрабаваць кампенсацыі расходаў на падставе гэтых дакументаў). 
  
За больш падрабязнай іфармацыяй звяртайцеся ў РУП «Нацыянальны 
аэрапорт Мінск», аддзел турызму: 
  
Кантактныя тэлефоны:  
3-4-ы сектар: (+375 17) 279 23 05, МТС (+375 33) 901 71 19; 
5-6-ы сектар: (+375 17) 279 17 48, МТС (+375 33) 901 71 18. 
Факс: (+375 17) 279 23 05. 
E-mail: bronirovanie@airport.by. 
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