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De situatie in Oekraïne en onze verzekeringen 
 

Inmiddels zijn er steeds meer initiatieven om de burgers van Oekraïne te helpen. Dit roept soms 

vragen op met betrekking tot de dekkingen van onze verzekeringen. Hieronder vindt u de meest 

voorkomende situaties.  

Particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen 

Vluchtelingen uit Oekraïne die door verzekerden in huis worden opgenomen, zijn meeverzekerd 

onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Zij worden beschouwd als logés en vallen 

daarmee onder de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Hiervan hoeft geen melding te 

worden gemaakt. 

Inboedelverzekering 
Onze inboedelverzekering geeft dekking voor zaken van derden waar verzekerde verantwoordelijk 

voor is.  Hiervoor geldt geen beperking in het verzekerde bedrag en de dekking is gelijk aan de 

dekking voor de eigen inboedel van de verzekerde. Er hoeft geen melding van de opvang te worden 

gemaakt. 

Woonhuisverzekering 

Vangt verzekerde vluchtelingen uit Oekraïne in zijn eigen woning of in een tweede (recreatie)woning 

op, dan heeft dit geen gevolgen voor de dekking van de (recreatie)woning. Er hoeft geen melding te 

worden gedaan.  

Vindt de opvang plaats in een bijgebouw dat niet bedoeld is voor bewoning, dan is overleg met ons 

noodzakelijk. Dergelijke gebouwen moeten sowieso op een verantwoorde wijze geschikt zijn 

gemaakt om personen veilig onderdak te kunnen bieden. Denk hierbij aan: 

- verwarming door goedgekeurde verwarmingstoestellen; 

- een deugdelijke elektrische installatie; 

- de aanwezigheid van blusmiddelen en rookmelders; 

- de aanwezigheid van vluchtwegen; 

- de eisen/de vergunning van de gemeente voor het bewonen van bijgebouwen.   
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Gebouwenverzekering (Zakelijk) 
Wordt een gebouw met een andere bestemming dan zuiver wonen ingericht voor tijdelijke opvang, 

dan is overleg met ons noodzakelijk.  

Ook hier geldt dat het gebouw sowieso op een verantwoorde wijze geschikt moet zijn gemaakt om 

personen veilig onderdak te kunnen bieden. Denk hierbij aan: 

- verwarming door goedgekeurde verwarmingstoestellen; 

- een deugdelijke elektrische installatie; 

- de aanwezigheid van blusmiddelen en rookmelders; 

- de aanwezigheid van vluchtwegen; 

- de eisen/de vergunning van de gemeente voor het bewonen van bijgebouwen.   

Reisverzekering 

Schade ontstaan tijdens het brengen van hulpgoederen of tijdens het ophalen van vluchtelingen uit 

Oekraïne nemen wij in behandeling mits deze schade niet direct het gevolg is van molest.  

Nieuw aangeboden risico’s 
Wij accepteren geen woonhuizen/gebouwen die worden ingezet als opvanglocatie en voorheen 

elders of niet verzekerd waren.  


