
Checkliste zur 
Haftpflichtversicherung 

Чек-лист «Страхування відповідаль-
ності перед третіми особами»

Ein Unfall kann schnell passieren. Daher ist eine private Haftpfli-
chtversicherung wichtig, damit der Schaden bezahlt werden kann. 
Wenn Sie unbeabsichtigt einen Schaden verursachen, kommt die 
Versicherung für die entstandenen Kosten auf. So müssen Sie diese 
nicht selbst zahlen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen 
zur Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge:

Нещасні випадки здебільшого трапляються швидко і несподі-
вано, тому важливо мати страхування відповідальності перед 
третіми особами, яке може відшкодувати збитки. Якщо Ви 
ненавмисно заподіяли шкоду, відшкодування шкоди тоді лягає 
на плечі страхової компанії. У цьому чек-листі Ви знайдете 
найважливішу інформацію щодо страхування відповідальності 
перед третіми особами для біженців. 

Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie vor hohen Kosten. Weitere 
Informationen und Hinweise dazu finden Sie in unserem Ratgeber 
„Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge“.

Страхування відповідальності перед третіми особами оберігає 
Вас від великих витрат. Більше інформації можна видалити Ви 
знайдете в нашому довіднику „Страхування відповідальності 
перед третіми особами“.

Geflüchtete, die sich selbst keine Haftpflichtversicherung leisten 
können, haben diese Möglichkeiten:

Біженці, які не можуть собі дозволити таке страхування, мають 
такі варіанти:

Die wichtigsten Fakten über Privathaftpflichtversicherun-
gen

Eine private Haftpflichtversicherung sichert eine bestimm-
te, vorher vereinbarte Deckungssumme (Höchstsumme) 
bei Schäden ab.

Die Versicherungsbeiträge können Sie monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich oder jährlich bezahlen.

Sie können entweder sich allein oder Ihre gesamte Familie 
versichern.

Vergleichen Sie die Konditionen und Preise verschiedener 
Versicherungen, um das beste Preis-Leistung-Verhältnis zu 
finden.

Dokumentieren Sie Schäden immer mit einem Foto oder 
Video und melden Sie diese bei Ihrer Versicherung. Dann 
kann Ihre Versicherung den Schaden bezahlen

Завжди документуйте нанесені збитки фотографі-
єю або відео та надсилайте їх до Вашої страхової 
компанії. Тільки тоді Ваша страхова компанія може 
його відшкодувати.

Найважливіші факти щодо страхування відповідаль-
ності перед третіми особами

приватне страхування відповідальності перед третіми 
особами може відшкодувати тільки суму збитків, яка 
не перевищує страхову суму, зазначену в полісі (нім. 
Deckungssumme);

страховий платіж Ви оплачуєте щомісяця, щокварталь-
но, раз у півріччя або раз на рік;

Ви можете застрахувати або лише себе, або всю родину;

радимо порівнювати страхові тарифи в різних компані-
ях, щоб знайти умови, які найкраще Вам підходять.

Was passiert, wenn ich keine Haftpflichtversicherung 
habe?

Ohne Haftpflichtversicherung müssen Sie die Kosten für 
einen selbst verschuldeten Schaden selbst bezahlen.

Sie haften mit Ihrem gesamten Vermögen.

Ihr Eigentum und Gehalt können gepfändet werden, wenn 
Ihr Vermögen nicht ausreicht.

Що відбувається, якщо в мене немає такого страху-
вання?

При відсутності страхування відповідальності перед 
третіми Ви самостійно відшкодовуєте нанесені Вами 
збитки.

Ви відшкодовуєте усім Вашим майном.

Ваше майно та заробітна плата можуть бути взяті під 
заставу, якщо Ваших заощаджень не вистачить на 
відшкодування.

Gruppenversicherung über die Kommune

Die Kommune schließt eine Privathaftpflichtversicherung 
für Asylbewerber und Flüchtlinge bei einem deutschen 
Versicherer ab.

Alle gemeldeten Flüchtlinge in der Kommune können ver-
sichert werden.

Fragen zur Versicherung und Anmeldung beantwortet 
Ihnen Ihre Kommune.

Групове страхування в комуні

Комуна укладає угоду про приватне страхування 
відповідальності перед третіми особами для біженців з 
німецькою страховою компанією.

Усі зареєстровані біженці в комуні можуть бути застра-
ховані в цьому полісі. 

З питаннями про страхування та реєстрацію потрібно 
звернутися до Вашої комуни.

Haftpflichtversicherung in privaten Haushalten

Private Haushalte können aufgenommene Flüchtlinge 
sowie deren Kinder und Haustiere in ihrer Haftpflichtver-
sicherung mitversichern.

Die Erweiterung der Versicherung ist häufig kostenfrei.

Anbieter sind zum Beispiel: Allianz, Alte Leipziger, Concor-
dia.

Страхування в приватних домашніх господарствах 

Приватні домашні господарства можуть додати біжен-
ців, які тимчасово у них проживають, їх дітей та домаш-
ніх тварин до свого страхування. 

Розширення страхування часто безкоштовне. 

Таке страхування пропонують, наприклад, фірми Allianz, 
Alte Leipziger, Concordia.
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