Forsikringsbetingelser
for
Fragtføreransvarsforsikring
(I tilslutning til gældende lov om Forsikringsaftaler)

(udgave per. 18.11.2019)
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Anvendelsesområde

Selskabet hæfter fuldt ud, hvis forsikringstageren dokumenterer, at han har udvist den
efter omstændighederne fornødne agtpågivenhed for at afværge skader forvoldt af sådanne personer eller underfragtførere.

Denne forsikring anvendes for fragtførere, som overtager gods til befordring i henhold til §1 og §2 i Lov
om Fragtaftaler ved International Vejtransport (Lov
nr. 47 af 10.3.65, herefter benævnt loven) og/eller
overtager gods til befordring mellem danske pladser
(ekskl. Færøerne og Grønland).

-

Urigtig deklaration, krænkelse af import-, eksport-, transit- eller andre bestemmelser
samt af valuta og toldforskrifter.

-

En regerings-, myndigheds eller magts beslaglæggelse, tilintetgørelse/fjernelse eller tilbageholdelse af godset.

-

Begivenheder opstået ud fra politiske eller
sociale motiver.

Dækningsomfang
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Forsikringen dækker:
A. Forsikringstagerens ansvar som fragtfører indenfor det på policen nævnte geografiske område
ifølge loven/kontrakten.
Det kontraktlige ansvar er kun gældende, hvis det
ikke overstiger forsikringstagerens ansvar ifølge
loven.

Selskabet er fritaget for ethvert ansvar, hvis med forsikringstagerens vidende, at:

B. Omkostninger som opstår i forbindelse med:
-
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Havariagentens opgørelse af en dækket skade.

-

Afværgelse af en umiddelbart truende eller
formindskelse af en dækket skade.

-

Afværgelse af uberettigede krav, som rejses
mod forsikringstageren inden for rammerne af
den ydede dækning.

-

Transporten eller køretøjet ikke svarer til det
aftalte.

-

Godset befordres med uegnede køretøjer.

-

Vin, spiritus og tobak.

-

Levende dyr.

-

Gods, som befordres på egen aksel.

-

Ure.

Forsikringen dækker ikke:
-

Atomare skader, som tredjemand hæfter for.

-

Skader, som ikke umiddelbart vedrører godset, såsom rentekurs- eller pristab, brugs- eller driftstab.

-

-

Uden speciel aftale inden risikoens begyndelse er den
særlige interesse i rigtig aflevering jf. § 33 i loven ikke forsikret. Yderligere dækning kan højst udgøre 10
% af den erstatningspligtige værdi.
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Fragtførerens erstatningspligt, hvis han afleverer fragtgodset uden at opkræve efterkravsbeløbet jf. § 34 i loven.

Forsikringen dækker ikke skade som følge afkrig,
krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder
eller terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCRterror).

Transporter omfattet af policen:
Policen omfatter kun transporter inden for det nævnte geografiske område, medmindre andet er angivet i
policen.
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Gods omfattet af policen:
Gods af enhver art befordret inden for det geografiske område.
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Undtaget gods:

Forsikringen dækker ikke skade som er en følge af:
-

-

Forsikringstagerens forsætlige skyld; ved grov
uagtsomhed er selskabet berettiget til at
nedsætte sin ydelse i et forhold svarende til
skyldgraden.
Forsætlig skyld udvist af de personer, som har
påtaget det hverv at føre eller ledsage køretøjet, eller af underfragtførere; ved grov
uagtsomhed er selskabet berettiget til at
nedsætte sin ydelse i et forhold svarende til
skyldgraden.

Uden særlig aftale er følgende gods ikke dækket
under policen:
-

Flytte gods.

-

Værdipapirer af enhver art.
Guld og sølv (udmøntet eller ej) såvel som
andre ikke forarbejdede ædelmetaller, hvis
værdi er mindst den samme sol sølvets.

-

Kurante mønter af ikke-ædelmetal.

-

Pengesedler.

-

Udtrukne lodsedler.

-

Ubrugte fri- og stempelmærker.

-

Genstande med kunstnerisk- eller liebhaverværdi.

-

Ægte bijouteri, tilbehør og reservedele hertil
ægte perler (inkl. kulturperler), ædelstene og
andre juveler.

Ved et færdselsuheld eller et tyveri skal der straks
foretages anmeldelse til politiet, som skal optage
rapport.
Uden selskabets samtykke er forsikringstageren ikke
berettiget til at anerkende ansvarskrav helt eller delvis, at yde betalinger til den, hvem kravets rejses af
med bindende virkning for selskabet eller antage den
af tredjemand tilbudte skadeerstatning.
Værdibestemmelser
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Den i policen anførte forsikringssum er for enhver
skade den øvre grænse for alle erstatninger og omkostninger.

Forsikringstageren skal drage omsorg for, at der
ved det lastede køretøjs henstillen, eller ved
midlertidig oplagring af godset, træffes alle forholdsregler, som sikrer den bedst mulige beskyttelse for køretøj og gods.
For skader, der er en følge af, at denne pligt
krænkes, hæfter selskabet ikke.

Såfremt der ved samme skade impliceres flere skadelidte, er den maksimale erstatning under policen ligeledes begrænset til forsikringssummen.
Skader og omkostninger erstattes, inden for rammerne af den ydede dækning, fuldt ud indtil forsikringssummen (dækning på første risiko), dog med de ansvarsbegrænsninger der fremgår af loven.

Denne bestemmelse gælder også, når de forsikrede varer betegnes med en samlet betegnelse som
”gods af enhver art”.
Selvrisiko
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Selvrisiko ved tyveri og bortkomst.:

Dobbeltforsikring:
Forsikringsselskabet hæfter ikke for tab eller beskadigelse af godset, som er dækket af den lovpligtige
ansvarsforsikring for køretøjet.

Forsikringstageren bærer selv 25 % af det dækkede
skadebeløb (excl. omkostninger), dog mindst 1.000
kr. og max. 5.000 kr. pr. skadebegivenhed.
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Forsikringssum:

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om at
dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. Har
det andet selskab ikke taget forbehold, dækker forsikringen kun subsidiært.

Selvrisiko ved alle øvrige tab og beskadigelser:
Forsikringstageren bærer selv 10 % af det dækkede
skadebeløb (excl. omkostninger) dog mindst 1.000 kr.
og max 2.500 kr. pr. skadebegivenhed.

Dækningens varighed
Pligter i skadetilfælde
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Begyndelse og ophør:
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Dækningen begynder og ophører i overensstemmelse
med lovens § 24 stk. 1.
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Forsikringstageren skal uden ophold give selskabet
meddelelse om ethvert skadetilfælde, han bliver bekendt med, eller mod ham rejste erstatningskrav, bistå selskabet med oplysning om forholdet og med afvisning af uberettigede krav og iagttage dets anvisninger.

Ophold:
For for-, mellem- og efteroplagringer, hvor forsikringstageren som fragtfører har ansvar for godset
gælder forsikringen til enhver tid i 60 dage. Dette
tidsrum kan forlænges på grundlag af særlig aftale.

Skadesanmeldelse og redningsforanstaltninger:
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Desuden skal forsikringstageren i skadetilfælde uden
ophold sørge for godsets bevarelse og redning samt
for skadens formindskelse.

Sikring af regresrettigheder:
Rettighederne overfor tredjemand, som kan gøres ansvarlig for skade, skal sikres.
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Krænkelse af pligter:

Selskabet kan også selv gribe ind.
Krænkes nogen af ovennævnte pligter, er selskabet
fritaget for enhver erstatningspligt.
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Gennemførelse af regresrettigheder:

Første præmie forfalder til betaling ved policens
ikrafttrædelse, og senere præmier som anført.

Forsikringstageren afstår til selskabet samtlige skadeserstatningskrav mod tredjemand. Denne afståelse
får retsvirkning, så snart selskabet har opfyldt sin erstatningspligt. En særlig afståelseserklæring er ikke
nødvendig. Selskabet kan dog forlange en sådan.

Præmier opkræves over giro, og forsikringstageren
betaler udgifterne herved.
Opkræves præmien, efter aftale, på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved.

Selskabet kan forlange, at forsikringstageren gør regresrettighederne gældende i eget navn. Omkostninger bæres af selskabet, som er berettiget til at vælge
og instruere forsikringstagerens advokat.

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal selskabet
straks underrettes.

Erstatningskrav og fastsættelse af ansvar
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Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Denne påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen, og indeholder oplysning om at forsikringsdækningen ophører,
hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.

Erstatningskrav:
Den, som gør erstatningskrav gældende, skal give oplysning om, at der er indtrådt en skade som forsikringstageren sandsynligvis er ansvarlig for. Til dette
formål skal der sammen med skadesopgørelse indsendes alle nødvendige bilag (fakturaer, fragtpapirer,
politirapporter, havaricertifikater, skadesrapporter,
ekspertrapporter osv.)

Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er
selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.
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Modregning:
Selskabet kan modregne forfaldne præmier i erstatningen.
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Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder
og organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik.
Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres
grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at
benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for
reguleringen.

Fastsættelse af ansvar:
Hersker der tvivl om forsikringstagerens ansvar, kan
selskabet forlange at sagen, på selskabets bekostning, afgøres af retten mellem forsikringstageren og
den, som rejser kravet.
De af selskabet anviste forholdsregler med henblik på
at opgøre, formindske eller afværge en skade eller
med henblik på at sikre eller gøre regresrettigheder
gældende, bevirker ikke nogen anerkendelse af erstatningspligten.

Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer
sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for retshjælpsdækning indeksreguleres ikke.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om erstatningsansvar. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret (pr. hovedforfald).

Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse
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Ikrafttrædelse:
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Forsikringen træder i kraft kl. 00.00 på den i policen
nævnte dato.
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Varighed og opsigelse:
Forsikringen gælder for et år ad gangen, indtil den
med mindst 3 måneders skriftligt varsel opsiges til en
hovedforfaldsdato. Efter enhver anmeldt skade kan
forsikringen fra begge sider, indtil en måned efter
skadens afslutning, opsiges med 14 dages skriftlig
varsel.

Præmie
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Indeksregulering:
Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.

Præmiebetaling:

Præmieændringer:
Hvis selskabet ændrer sine forsikringsbetingelser eller
præmier, kan dette ske med 3 måneders varsel til en
hovedforfaldsdato.
Kan forsikringstageren ikke acceptere disse ændringer, kan forsikringen opsiges til hovedforfaldsdatoen
med en måneds skriftlig varsel.

