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Actuele informatie over verzekeringsaspecten

Het Verbond van Verzekeraars heeft een webpagina over de Oekraïne ingericht. Deze pagina 

wordt actueel gehouden. Er is ook een Engelstalige pagina.

Deze presentatie schetst het algemene beeld van dekking die in de regel geboden wordt op 

verschillende typen schade- en levensverzekeringen.

Het betreft nadrukkelijk geen advies. Neem bij vragen contact op met de verzekeraar of 

verzekeringsadviseur / makelaar.

Het aantal door onze leden gemelde schadeclaims in verband met deze crisis is tot op heden 

klein, maar kan als de situatie aanhoudt of verergert oplopen. De solvabiliteit van verzekeraars 

is hoog en verzekeraars zijn goed voorbereid op een crisis.

Nederland is formeel nog niet in oorlog, dus eventuele uitsluitingen gelden alleen in die 

gebieden, waar daadwerkelijk sprake is van oorlog of oorlogshandelingen.

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/rampen-terreur/verzekeren-oekra%C3%AFne
https://www.verzekeraars.nl/en/insurance-themes/non-life/disasters-terror/insurance-ukraine
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Wettelijke bepalingen rond oorlog en verzekeren

Molest
Het is schadeverzekeraars, die staan onder Nederlands toezicht, verboden om schades te 

verzekeren die zijn veroorzaakt door molest

• (burger)oorlog, gewapend conflict, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij in 

Nederland 

Uitzonderingen
• bijkantoren van buitenlandse partijen kunnen ook Nederlandse klanten dekking bieden

• onderlinge waarborgmaatschappijen kennen een wettelijke uitzondering, mits het gaat het 

verzekeren van schade door molest

• in zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het wel toegestaan risico’s van molest 

te verzekeren, zolang DNB daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.
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Voorbeelden
Transport. Uitsluitingen voor schepen, vrachtwagens, vliegtuigen en goederen kunnen ingeroepen worden voor risico’s in 

gebieden waar oorlogshandelingen zijn.  De dekking vervalt dan na 7 dagen.

Reis en annulering. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is leidend voor reisverzekeraars en heeft 

gevolgen voor de dekking van reis- en annuleringsverzekering.

Krediet. Handelskredieten voor dit gebied waren al zeer beperkt . Mogelijk worden de dekkingscapaciteit en voorwaarden 

verder beperkt.

Cyber. Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel 

geen specifieke uitsluitingen, ‘oorlog’ is soms als uitsluiting opgenomen. Extra aandacht is nodig voor preventie!

Expats. Speciale verzekeringsdekking is mogelijk voor bijvoorbeeld  personeel in conflictgebieden (internationale bedrijven, 

NGO’s, etc.)

Omzetderving / bedrijfscontinuïteit. Meestal geen dekking als dit het gevolg is van oorlog(shandelingen).

Sancties. Bedrijven en zeker ook financiële instellingen moeten extra alert zijn op toevoegingen aan de zogenaamde 

sanctielijsten (DNB, VN en VS). Handel met en het faciliteren van activiteiten met personen of entiteiten op deze lijsten is 

verboden, er staan hoge boetes op.

Leven. Veelal is overlijden door deelname aan gevechtshandelingen uitgesloten, aparte overeenkomst met Defensie

Inkomen. Is schadeverzekering dus valt onder wettelijk verbod, verzekerde Nederlanders die in oorlogsgebied 

arbeidsongeschikt raken zijn niet gedekt op een AOV of verzuimverzekering


