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Flash Market Update – 8. april 2022 

Denne markedsopdatering tilbyder en kort og overordnet opdatering om forsikringsmarkedets generelle 

tilgang til de mange forskellige forsikringsmæssige udfordringer, som situationen i Ukraine medfører.   

I forhold til information relateret til specifikke typer af forsikringer henvises til vores baggrundsnotat, 

’Information om de forsikringsmæssige konsekvenser af situationen i Ukraine’, der også løbende 

opdateres. 

Situationen i Ukraine er desværre ikke forbedret i løbet af den seneste måned. Om noget er situationen 

eskaleret yderligere. 

Størstedelen af forsikringsselskaberne introducerer nu geografiske undtagelser i forhold til Rusland, 

Belarus og Ukraine. Nogle forsikringsselskaber vælger dog ikke at undtage Ukraine. Disse undtagelser 

bliver indført op til fornyelser af eksisterende forsikringer eller ved nytegninger. 

Konsekvensen er væsentlige udfordringer for forsikringstagere med interesser i Ukraine – 

forsikringstagere, der enten må overveje muligheden for at udtage lokalpolicer direkte i disse lande – det 

vil sige selvstændigt uden for et Master-forsikringsprogram – eller om man alternativt kan anvende en 

Financial Interest Clause (FINC), hvor skadeudbetalinger uanset skadestedet kan udbetales til 

moderselskabet i Danmark. 

Disse løsningsforslag er imidlertid ikke uden problemstillinger i forhold til blandt andet en ren lokal 

dækning i eksempelvis Rusland, hvor der eksempelvis vil være risiko for væsentlige udsving i den 

russiske valuta, hvortil kommer viften af sanktioner, der p.t. løbende udvides. 

Når WTW på kundernes vegne udfordrer forsikringsmarkedet, møder vi ofte det argument, at de utallige 

og forskellige usikkerheder i de konstant skiftende sanktioner forårsaget af situationen i Ukraine efterlader 

forsikringsselskaberne i en stort set umulig situation i relation til fortolkning samt overholdelse af 

sanktionsbestemmelserne.  

Selvom langt de fleste forsikringstyper allerede indeholder krigsundtagelser og sanktionsbestemmelser, 

så reagerer forsikringsmarkedet med introduktionen af yderligere geografiske undtagelser som en ekstra 

sikkerhed for egen risiko i forhold til eventuelt ikke at overholde de vedtagne sanktionsbestemmelser. 

Udviklingen er uheldig, og WTW fortsætter med at udfordre forsikringsmarkedet på dette område.  

Hvis det ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte jeres sædvanlige 

kontaktperson hos WTW. 

 

___ 

Disclaimer: Vedlagte notat er vejledende og ikke-udtømmende. Forsikringsdækning i en konkret sag vil blive vurderet i forhold 

til de aftalte og gældende forsikringsbetingelser. WTW rådgiver om forsikringsforhold, men ikke om sanktioner. Der kan være 

sanktioner – bestående som nye – der umuliggør eventuelle løsningsmodeller omtalt ovenfor.  
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