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Багато людей тікали від війни з України власними автомобілями. Але чи 
дозволено їм керувати автомобілем тут, у Німеччині? І як довго? Виникають 
два питання:

А як щодо страхування?А як щодо страхування?

• До 31 травня ви автоматично застраховані. Бюро "Зелена картка" німецьких 
страхових компаній займається відшкодуванням збитків. Проте ще досі не було
автоматичного продовження цієї ухвали. Особи, яких це торкається, мають 
терміново зв'язатися зі своєю українською страховою компанією. Незважаючи 
на війну, це працює досить добре. Інформацію про врегулювання збитків до 31 
травня та поради щодо розширення страхового покриття можна знайти 
німецькою, англійською та українською мовами за цим посиланням. Якщо 
українське страхування не може допомогти, існує можливість страхування на 
кордоні з Німеччиною, яке оплачується додатково. Нічого не робити – це, 
безумовно, неправильно. В іншому випадку ви ризикуєте тим, що після 31 
травня вам не дозволять їздити на своєму автомобілі дорогами Німеччини.

А А як щодо водійськихяк щодо водійських прав? прав?

У принципі, для цього також існують чіткі правила. Однак вони не створені для 
війни, яка може тривати ще довше. Необхідно прийняти до уваги наступне:

• Дата прибуття до Німеччини підтверджується документально під час реєстрації
у Бюро реєстрації резидентів. З цієї дати українське посвідчення водія в будь-
якому випадку дійсно ще шість місяців.

• Потім українське посвідчення водія може бути продовжене ще на шість місяців.
Ви повинні подати заяву на продовження до органу, що видає права водія. У 
Марбурзі цей орган перебуває у районній адміністрації. Після цього 
посвідчення водія в будь-якому випадку має бути перевипущено для 
Німеччини. Подробиці можна дізнатися тут. Запис приймання повинен 
здійснюватися заздалегідь через Інтернет. Ви можете зробити це за цим 
посиланням: https://termin.marburg-biedenkopf.de/

Можливо, визнання українського посвідчення водія в Німеччині буде ще 
простіше. На урядовому рівні існує "Bund-Länder-Fachausschuss" (Комітет 
експертів федеральних земель), який займається цією проблемою. Його 
засідання відбудеться 31 травня. Тільки тоді ми дізнаємось більше 
подробиць. І лише після цього слід звертатися до ліцензуючих органів. 
Результати будуть повідомлені тут якнайшвидше.

Кьольбе, 23.05.2022
Kurt Bunke
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