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1.

Ε

Με ποια ζγγραφα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο ζνα ελληνικό όχημα κατά το ταξίδι
του ςτο εξωτερικό, από πλευράσ αςφαλιςτικήσ κάλυψησ;

Α

Σα Ελλθνικά οχιματα, όςον αφορά ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ για
ηθμιζσ ζναντι τρίτων εκ τθσ κυκλοφορίασ των, όταν αναχωροφν:
 Για ταξίδια ςτισ χϊρεσ του Ενιαίου Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπϊν
κρατϊν, των οποίων τα Εκνικά Γραφεία Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ δεςμεφονται να
εφαρμόηουν το Σμιμα ΙΙΙ τθσ Ενοποιθμζνθσ υμφωνίασ: Αυςτρία (Α), Βζλγιο (Β),
Βουλγαρία (BG), Βοςνία – Ερηεγοβίνθ (BIH), Κφπροσ (CY), Σςεχία (CZ), Γερμανία
(D), Δανία (DK), Ιςπανία (E), Εςκονία (EST), Γαλλία (F), Φινλανδία (FIN), Μεγ.
Βρετανία – Βόρειοσ Ιρλανδία (GB), Ουγγαρία (H), Κροατία (HR), Ιταλία (Ι),
Ιρλανδία (IRL), Λουξεμβοφργο (L), Λικουανία (LT), Λετονία (LV), Μάλτα (M),
Ολλανδία (NL), Πορτογαλία (P), Πολωνία(PL), Ρουμανία (RO),
ουθδία (S),
λοβακία (SK), λοβενία(SLO), Ελβετία & Λιχτενςτάιν (CH), Ιςλανδία (IS),
Νορβθγία (N), Ανδόρα (AND), και ερβία (SRB), ιςχφει το αςφαλιςτιριο
ςυμβόλαιό τουσ, που ζχουν ςυνάψει με τθν αςφαλιςτικι τουσ εταιρεία για τθν
νόμιμθ κυκλοφορία τουσ.
Καλό είναι, όμωσ, οι κάτοχοι των οχθμάτων να προμθκεφονται Πράςινθ Κάρτα από
τθν αςφαλιςτικι εταιρεία, ςτθν οποία ζχουν αςφαλίςει το όχθμά τουσ, κακϊσ ωσ
ζνα διεκνϊσ αναγνωρίςιμο ζγγραφο τουσ διευκολφνει ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ
ςτθν καλφτερθ ςυνεννόθςι τουσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (ζτερο
εμπλεκόμενο όχθμα, τθν αςτυνομικι αρχι και το Γραφείο Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει γίνει το ατφχθμα).




Για ταξίδια ςε χϊρεσ που δεν ανικουν ςτον Ε.Ο.Χ., αλλά εφαρμόηουν το Σμιμα ΙΙ
τθσ Ενοποιθμζνθσ υμφωνίασ *Αλβανία (AL), Αηερμπαϊτηάν (AZ), Λευκορωςία
(BY), Ιςραιλ (IL), Ιράν (IR), Μαρόκο (MA), Μολδαβία (MD), Βόρεια Μακεδονία (-), Μαυροβοφνιο (MNE), Ρωςία (RUS), Συνθςία (TN), Σουρκία (TR), Ουκρανία
(UA)+, τα οχιματα πρζπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιαςμζνα με Πράςινθ
Κάρτα.
Για το ταξίδι με προοριςμό το Κόςςοβο κα ενθμερϊνονται κατά τθν είςοδό τουσ
ςε αυτό, από τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τα δικαιολογθτικά, που πρζπει να
εφοδιαςτοφν για να κυκλοφοριςουν ςτο ζδαφοσ του Κοςςόβου.
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