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Anvendelsesområde
Transportforsikringen gælder for forsikringstagerens
egne køretøjer på landevej og under færgetransport.
Forsikringen omfatter kun transporter med de på policen anførte køretøjer indenfor det anførte geografiske område.

-

Begivenheder, som skyldes varernes natur,
såsom selvfordærv, svind, spild og almindelige lækage.

-

Montering, demontering, demonstration og
brug.

-

Elektrisk eller mekanisk forstyrrelse uden påviselig brud eller deformation af materialet.

-

Ridser, skrammer og tilsmudsning

-

At genstande glemmes, tabes, forlægges eller
bortkommer uforklarligt.

-

Skadedyr, som stammer fra de transporterede
varer.

-

Varernes uegnede tilstand til den forsikrede
transport.

-

Uegnet eller mangelfuld emballage og almindelig slitages.

Dækkede omkostninger

B)

Ej heller dækkes:

Forsikringen dækker de omkostninger, der opstår i
forbindelse med

-

Skader på emballage alene.

-

Vædning af varer som følge af dårlig eller
manglende beskyttelse.

-

Enhver form for ansvar.

-

Atomare skader, som tredjemand hæfter for.

-

Skader, som ikke umiddelbart vedrører varerne, såsom rente-, kurs-, pris-, brugs- eller
driftstab samt andre følgeskader og omkostninger.

-

De med en skade forbundne ekstraomkostninger, såsom telefon-, telefax eller oprydningsomkostninger.
Omkostninger, der ikke er nævnt under punkt
3.

C)

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

-

Transporten eller køretøjet ikke svarer til det
aftalte iflg. policen.

-

Varerne transporteres med uegnede køretøjer.

-

Varerne indlades fejlagtig eller køretøjer
overlæsses.

-

Forskrifter om godsbefordring eller færdsel
krænkes, såsom ved kørsel på veje eller broer, som er spærret af myndigheder, eller som

Følgende personer er ligestillet med forsikringstageren:
Den sikrede samt alle personer, som har påtaget sig
det hverv at lede eller føre tilsyn med forsikringstagerens eller sikredes virksomheder.
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Dækkede risici og skader
Selskabet hæfter for tab og beskadigelse af egne varer, værktøj, instrumenter og reservedele som følge
af en ulykkelig hændelse i forbindelse med transporten.
Under parkering når sikrede eller dennes ansatte ikke
befinder sig i bilen, dækkes tyveri eller hærværk, når
det er en følge af opbrud af lukket og aflåst bil med
synlig beskadigelse af bilen til følge.
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-

Opgørelse af en dækket skade.

-

Afværgelse af en umiddelbar truende eller
formindskelse af dækket skade.

Undtagelsesbestemmelser
A)

Selskabet hæfter ikke for skade, tab eller
omkostninger som følge af:

-

Urigtig deklaration.

-

En regerings, myndigheds eller magts beslaglæggelse eller tilbageholdelse.

-

Forsinkelse af transporten eller forsinket aflevering, uanset af hvilken årsag.

-

Forsikringen dækker ikke skade som følge af
forsæt og grov uagtsomhed.

-

At den sikrede eller dennes ansatte har kørt i
spirituspåvirket tilstand.

Desuden hæfter selskabet ikke for skader, tab eller
omkostninger som følge af:
-

Luftens fugtighed.

-

Temperaturpåvirkninger

D)

kun må benyttes af køretøjer med begrænset
vægt eller ladprofil.
Selskabet hæfter ikke for følgerne af politiske eller sociale begivenheder
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Når varerne henstår i køretøj eller er under midlertidig oplagring skal forsikringstageren drage omsorg for
den bedst mulige beskyttelse af varer og køretøj. For
skader der er en følge af, at denne pligt krænkes,
hæfter selskabet ikke.

Selskabet hæfter heller ikke, hvis årsagen til en skade ikke kan fastslås, selvom det er muligt, at skaden
er opstået ved en af forsikringen omfattet begivenhed.

Værdibestemmelser

E)

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller
omkostninger som følge af:
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-

krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige
uroligheder eller terrorhandlinger ved brug af
nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).

-

Arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regeringer eller myndigheder.

-

Strejke, lockout, andre uroligheder eller optøjer.

-

Handlinger forvoldt af terrorister eller personer, som handler ud fra politiske motiver.
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Forsikringssum
Forsikringssummen udregnes på grundlag af forsikringsværdien og skal svare til den højeste vareværdi,
der kan befinde sig i køretøjet.

Undtagne varer:
Forsikringssummen er den øvre grænse for alle erstatninger ved tab eller beskadigelse, uanset om disse
skyldes en eller flere begivenheder. Selskabet erstatter imidlertid omkostninger til afværgelse, begrænsning eller opgørelse af skade dækket af policen, selvom disse sammen med de nævnte erstatninger overstiger forsikringssummen.

-

Værdipapirer og dokumenter af enhver art.

-

Enhver form for ædelmetaller.

-

Penge eller pengerepræsentativer.

-

Genstande med kunst- eller affektionsværdi.

-

Ure, bijouteri, tilbehør og reservedele hertil,
perler, ædelstene og andre juveler.

-

Levende dyr og fisk.

-

Levende planter og blomster.

-

Valoren, samleobjekter, herunder mønter,
frimærker og lignende.

-

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

Selvrisiko:
Selvrisiko er den del af en skade, du selv skal betale.
Selvrisikoens størrelse fremgår af policen, og fratrækkes når erstatningen udbetales.

Underforsikring
Er forsikringssummen lavere end erstatningsværdien,
hæfter selskabet for tab og beskadigelse eller omkostninger i forholdet mellem forsikringssum og erstatningsværdi.
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Pligter i skadetilfælde
14

7

Erstatningsværdi
Erstatningsværdien er den værdi som varerne ville
have haft på tidspunktet for skadestilfældet på bestemmelsesstedet for den forsikrede transport, dog
højest forsikringsværdien.

Følgende varer er ikke dækket under policen:
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Forsikringsværdi
Forsikringsværdien er for nye varer lig med nettoindkøbsprisen ekskl. moms og for brugte varer lig med
genanskaffelsesprisen ekskl. moms.
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5

Ophold

Skadeanmeldelse og redningsforanstaltninger

Begyndelse og ophør
Dækningen begynder, så snart den umiddelbare tiltransport til køretøjet påbegyndes.

Forsikringstageren skal uden ophold give selskabet
meddelelse om ethvert skadetilfælde, han bliver bekendt med, og iagttage selskabets anvisninger.

Desuden skal forsikringstageren i skadetilfælde uden
ophold sørge for varernes besvarelse og redning, samt
for begrænsning af skaden. Selskabet kan også gribe
ind.
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Den, som gør et erstatningskrav gældende, skal på
forlangende kunne legitimer sig ved hjælp af policen.
Der skal desuden føres bevis for, at varerne under
den forsikrede transport har lidt en skade, som selskabet hæfter for. Til det formål skal der sammen
med skadeopgørelsen indgives alle nødvendige bilag
(fakturaer, politirapporter, skaderapporter osv.)

Selskabet er fritaget for erstatningspligt, hvis de
nævnte pligter krænkes.
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Sikring af regresrettigheder
Rettigheder over for tredjemand, som er eller kan
gøres ansvarlig for skaden, skal sikres.
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Desuden skal forsikringstageren ved færdselsuheld eller tyveri omgående foretage anmeldelse til politiet.
Kvittering for anmeldelse skal foreligge.
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Modregning af præmie mod skader
Selskabet kan modregne forfaldne præmier i erstatningen.
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Skader på de transporterede varer, som ikke er synlige udvendige fra, skal anmeldes og besigtiges senest
7 døgn efter, at modtageren har taget varerne i sin
varetægt.

Voldgift
Kan parterne ikke blive enige om skadens årsag, art
og omfang, skal de hver især udpege en ekspert.
Kan disse ikke blive enige, skal de vælge en opmand
eller lade ham udpege af den kompetente myndighed.

Selskabet er fritaget for erstatningspligt, hvis skaden
ikke opgøres på den foreskrevne måde.

Eksperternes rapport skal indeholde alle oplysninger,
som er nødvendige til at kunne bedømme selskabets
ansvar og opgørelse af skaden.

Skadens beregning og erstatningskrav
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Virkning af selskabets forholdsregler
De af selskabets anviste forhold med henblik på at
sikre eller gøre regresrettigheder gældende, bevirker
ikke nogen anerkendelse af erstatningspligten.

Skadeopgørelse
I skadetilfælde skal selskabet omgående underrettes,
for opgørelse af skaden, og for at træffe nødvendige
forholdsregler.

Erstatningskrav

Skadens beregning
A.

Ved beskadigelse skal værdiforringelsen beregnes i procent af den sunde værdi. Denne
procentsats, beregnet af erstatningsværdien
udgør skaden.
Selskabet kan forlange, at værdien af de beskadigede varer fastsættes ved offentlig auktion.

Parterne betaler hver sin ekspert, medens udgifterne
til opmand deles ligeligt.
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Forsikringen træder i kraft kl. 00.00 på den på policen nævnte dato.
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Kan beskadiget genstande repareres, danner
reparationsomkostningerne grundlag for skadens beregning.
Er det nødvendigt at sælge varerne undervejs
på grund af en skade, tilhører nettoprovenuet
den fordringsberettigede og skaden udgør forskellen mellem erstatningsværdien og nettoprovenuet.

B.

C.

Ved tab beregnes skaden af erstatningsværdien i forholdet mellem den tabte del og helheden.
Selskabet hæfter ikke for udgifter, som kan
spares på grund af et skadetilfælde.

Varighed og opsigelse
Forsikringen gælder for et år ad gangen indtil den
med mindst 3 måneders skriftlig 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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Beskadigede varer må ikke stilles til selskabets disposition.

Ikrafttrædelse

Præmiebetaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttrædelse og senere præmier som anført.
Præmien opkræves over giro eller PBS, og forsikringstageren betaler udgifterne herved.

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse, Ændres betalingsadressen, skal selskabet
straks underrettes.
Betales præmien ikke sender selskabet en påmindelse
om betaling af præmien, påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.
Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er
selskabet berettiget til at påkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.
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Indeksregulering
Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres årligt.
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.
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).

