Онлайн страхування. Електронна автоцивілка.
Ви можете придбати поліс електронного страхування ОСАГО (автоцивілку) повністю
онлайн, не виходячи з дому чи офісу. Основна відмінність електронногополісу від звичайного
в тому, що для отримання полісу немає необхідності відвідувати офіс страхової компанії або
чекати кур’єра!
Цей вид страхування є обов’язковим згідно з Законом України «Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Для купівлі електронного полісу потрібно кілька кроків:
1. Натиснути «Почати» на сайті Банку «ГЛОБУС».
2. Ввести інформацію про тип, марку, місце реєстрації та рік випуску авто.
3. Вибрати оптимальний для Вас варіант страхування.
4. Ввести персональні данні.
5. Підтвердити введені дані через SMS та оплатити страховий платіж карткою
Mastercard/Visa.
6. Отримати поліс на Ваш e-mail, вказаний при оформленні.
УВАГА! Протягом початкового періоду використання електронних полісів ОСАГО
рекомендуємо роздрукувати поліс та мати його з собою в авто.

Поширені запитання та відповіді на них
1. Що потрібно для придбання електронного полісу ОСАГО?
Для оформлення ОСАГО онлайн необхідний стандартний набір документів: техпаспорт,
паспорт чи водійське посвідчення.
2. Чи можна оформити електронний поліс для автомобілів, що підлягають проходженню
обов'язкового технічного контролю (ОТК)?
Так, для цього треба вказати дату наступного ОТК.
3. Електронний поліс діє таким самим чином, як і «паперовий»?
Так, електронний поліс ОСАГО діє повністю так само, як і той, що роздрукований на бланку.
4. Чи потрібно завіряти печаткою електронний поліс?
Ні, не потрібно. Електронна автоцивілка діє без відбитка печатки. За бажанням можна
звернутися в будь-який офіс відповідної страхової компанії та отримати роздрукований поліс,
завірений підписом та печаткою представника страхової компанії.
5. Чи треба показувати співробітнику поліції електронний поліс?
У відповідності до законодавства пред’являти електронний поліс не потрібно. Представники
Національної поліції повинні контролювати наявність полісів через централізовану базу
даних. Однак, на даний момент ми рекомендуємо роздрукувати поліс та мати його в
автомобілі.
6. Чи можна перевірити справжність електронного полісу ОСАГО?
Перевірити, чи справжній поліс електронної автоцивілки можна на сайті Моторного
(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) за посиланням:
http://www.mtsbu.ua/ua/for_consumers/109985/

