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 Selskab: Protector Forsirking       Produkt Fragtføreransvar  
  
 
 

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores fragtføreansvarsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser 
og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Det er en forsikring, der dækker dit fragtføreransvar, for det gods der transporteres med dit køretøjer. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Generelt 

 Forsikringen dækker ansvar : 
 

 Efter CMR loven (internationale 
transporter). 

 Efter dansk rets almindelige regler 
(nationale transporter). 

 
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Generelt 

 Forsikringen dækker ikke : 
 

 Ædle metaller, penge, juveler og 
lignende. 

 Mangelfuld emballering. 
 Grov uagtsomhed og fortsæt. 
 Selvforskyldt beruselse/påvirkning af 

stoffer eller medicin. 
 Manglende kørekort. 
 Skader dækket af den lovpligtige 

motoransvarsforsikring. 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Generelt 

! Forsikringen dækker som udgangspunkt 
ikke : 
 

! Levende dyr, tobak, spiritus, vin og 
flyttegods. 

! Det er dog muligt at medforsikre dette, hvis 
du ønsker det. 

! Ved internationale transporter dækkes med 
et beløb indtil 8,33 SDR (ca 75 kr.) pr. kg. 
skadet eller bortkommet gods. 

! Ved nationale transporter dækkes med et 
beløb indtil 8,33 SDR (ca 75 kr.) pr. kg. 
gods der lovligt kan transporteres med 
køretøjet. 
 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Det geografiske område vil fremgå af policen, med udgangspunkt i det aktuelle behov. 

 

 

PROTECTOR 



 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning. 
- Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se om alt er som aftalt. 
- Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal du straks meddele os dette. 
- Du skal anmelde skader straks. 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Betalingsfristen af præmieopkrævningen er 30 dage efter den angivne forfaldsdato på fakturaen, medmindre andet er 

særskilt aftalt og fremgår af fakturaen.  

Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er 

forbundet med opkrævningen og betaling af præmien mv. 

Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.  

Selskabet kan 14 dage efter udløbet af betalingsfristen opsige forsikringen som følge af manglende betaling. 

Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden for den fastsatte frist. 

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og 

omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra 

dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesfristen nævnt under 

senere præmie. 

Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen er tegnet fra den i policen angivne dato kl. 00.00. Såfremt der ikke i policen er angivet en bestemt løbetid for 

forsikringen fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen. 

  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Der er en gensidig opsigelsesfrist på mindst 1 måned til årligt hovedforfald, med mindre andet fremgår af policen.  

 

 


