
Як працюватиме система страхування 
під час воєнних дій?

КАСКО

Настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан,                  
не є підставою для відмови у страховій виплаті.

У разі, якщо пошкодження автомобіля пов’язані із воєнними подіями або                  
є їх наслідком, наприклад, автомобіль використовувався у бойових діях, або 
пошкоджений внаслідок воєнних дій, або був примусово відчужений для 
військових потреб, подія не буде визнана страховим випадком, і страхова 
виплата не буде здійснена.

У ДТП без постраждалих складайте європротокол та фіксуйте все на фото та відео. 

У ДТП с постраждалими викликайте поліцію та швидку допомогу. Навіть якщо вони 
не зможуть приїхати на виклик – цей факт буде доказом для страхової компанії.

Повідомте страхову компанію про ДТП, збирайте фото та відео докази.

Додатковий алгоритм для фіксації збитків, які спричинені воєнною агресією РФ 
опублікований на сайті Асоціації правників України https://uba.ua/.

Подальше стягнення збитків можливо з РФ в судовому порядку.

Зазвичай: воєнні дії є підставою для відмови у страхуванні.

Зараз: більшість страхових компаній прийняли рішення 
здійснювати виплати у разі отримання ушкоджень внаслідок 
військових дій (мова йде про цивільних осіб). 

Страхування життя та здоров’я, 
медичне страхування

Страхові компанії продовжують надавати послуги із 
оформлення полісів туристичного страхування. 

Переважна більшість компаній надає можливість онлайн 
продовжити дію полісу, у разі, якщо клієнту необхідно 
продовжити строк перебування за кордоном.

Туристичне страхування

Зазвичай: якщо пошкодження майна відбулось 
внаслідок  воєнних дій, подія не буде визнана страховим 
випадком, і страхова виплата не буде здійснена.

Зараз: фіксуйте таку подію за допомогою поліції, ДСНС, 
місцевої влади,  робіть фото-відео фіксацію та 
звертайтесь до страхової компанії – це дозволить в 
майбутньому стягнути збитки з РФ в судовому порядку.

Страхування майна, в т.ч. нерухомого

Всі страхові випадки зараз розглядаються в індивідуальному порядку, і рішення 
приймається із урахуванням всіх обставин та доказів.

Всі процедури врегулювання  страхових випадків зараз спрощені.

Використовуйте для повідомлення про страховий випадок: електронні документи, 
фото, відео, копії необхідних документів у разі неможливості отримання оригіналів 
документів.

Введення воєнного стану та настання страхового випадку на території, на якій діє 
воєнний стан, не є підставою для відмови у страховій виплаті.


