
Cтрахування в 
Фінляндії



Що таке страхування?
- Процедура, за допомогою якої у разі заподіяння збитку
страхова компанія відшкодовує завдані збитки

- Страховку може оформити приватна особа або компанія

- Особиста відповідальність означає вартість, спричинену
збитком, яку повинен відшкодувати сам страхувальник

Вона може бути фіксованою (наприклад, 100 євро) 
або деякою частиною загальної суми (наприклад, 10%)



Hаприклад

• Квартира 45м², 2к+кухня

• Ціна страховки на рік становить 73,88 євро

• Ціна страховки на місяць 6,15 євро

Ви можете розрахувати вартість страхування житла для 
власної квартири, наприклад, за допомогою страхового 
калькулятора LähiTapiola
https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-
elake/vakuutuslaskuri

https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/vakuutuslaskuri


Для чого це вам потрібно?

Страхування захищає особу/компанію в разі нещасного
випадку. Наприклад, якщо ви потрапили в автомобільну
аварію, у вас є страховка для покриття витрат

Страхування може бути розірвано в будь-який час 
письмово або згідно з договором

Також при укладенні договору на оренду житла
орендодавець часто вимагає страхування житла



Фінські страхові компанії та групи



Kotivakuutus

Matkavakuutus

Henkivakuutus

Tapaturmavakuutus

Eläin- ja 
lemmikkivakuutukset 

Autovakuutus

Moottoripyörävakuutus

Vakavan 
sairauden turva



Страхування житла 
(Kotivakuutus)

Страхування житла покриває раптові та несподівані
збитки, які сталися вдома та навколо нього. 

Страхування житла включає страхування рухомого майна 
та страхування будівель.

Звичайні збитки, які покриває страхування рухомого
майна, пов’язані з поломкою смарт-пристроїв і 
несправною побутовою технікою. 

Страхування житла компенсує збитки, спричинені, 
наприклад, пожежею або водою.

Застрахувати можна будь-яке житло.



Страхування автомобіля 
(Autovakuutus)
• Страхування автомобіля складається з двох частин: автострахування

(liikennevakuutus) та каско (kaskovakuutus).

• Автострахування автомобіля є обов'язковим. У ситуаціях зіткнення
транспортних засобів відшкодовується збиток транспортного засобу
невинної сторони. Автострахування не відшкодовує збитки, заподіяні
вашому власному транспортному засобу або майну в цьому
транспортному засобі. Ці збитки можна відшкодувати, наприклад, за 
рахунок добровільного страхування транспортних засобів, тобто
каско.

• Каско страхування буває різних видів, які найчастіше називають
частковим- (osa), комплексним- (iso) і супер каско (super kasko).

• Ви можете вибрати каско, який вам підходить. Обсяг страхування 
впливає на вартість страхування. Kasko відшкодовує збитки, завдані, 
наприклад, викраденим автомобілем або нещасним випадком з 
твариною.



Туристична страховка 
(Matkavakuutus)

Туристична страховка покриває, наприклад, лікарняні
витрати, якщо вам доведеться госпіталізувати під час 
подорожі

Туристична страховка складається з двох частин: 
страхування пасажирів і страхування багажу

Туристична страховка може бути постійною, а може бути 
оформлена окремо для кожної поїздки



Страхування від нещасних 
випадків (Tapaturmavakuutus)

Страхування від нещасних випадків покриває збитки, 
спричинені несподіваними травмами, такими як падіння.

Страхування від нещасних випадків покриває, наприклад, 
рахунки від лікаря та ліки, пов’язані з нещасним 
випадком.

Страхування від нещасних випадків компенсує, 
наприклад, нещасні випадки на роботі чи хобі.



Страхування життя 
(Henkivakuutus)

Страхування життя забезпечує засоби для існування
близьких людей, якщо застрахована особа помирає.

Вартість страхування життя визначається індивідуально, 
враховуючи фінансовий стан сім'ї та доходи і витрати
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