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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Transportforsikring. 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? 
Transportforsikringen dækker varer der bliver skadet under transport ved blandt andet købs- og salgsforsendelser, som du har 
forsikringsrådigheden over iht. fx Incoterms. 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Generelt  

 Forsikringen dækker: 
 

 Skader på de forsikrede varer. 

 Tab/bortkomst (inkl. tyveri og røveri) af de 
forsikrede varer. 

 Havari grosse bidrag. 

 
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Generelt 

 Forsikringen dækker ikke : 
 

 Forsætlige handlinger. 

 Varernes egen beskaffenhed. 

 Mangelfuld emballering eller stuvning. 

 Forsinkelse. 

 Atomenergi/forurening og lignende. 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Generelt 

! Forsikringen dækker som udgangspunkt 
ikke : 
 

! krig, arrest, beslaglæggelse, strejke og 
terrorisme. 

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

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Det geografiske område vil fremgå af policen, med udgangspunkt i det aktuelle behov. Der kan tegnes dækning i 
hele verden, dog undtaget lande der er underlagt sanktioner. 

 

 

 

 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 og såfremt skaderne er synlige ved modtagelsen, skal dette noteres på fragtbrevet 

eller modtagekvitteringen. 
 

 

PROTECTOR 



 

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. 

Forsikringen dækker skader, der er sket i forsikringstiden og anmeldt senest et år efter skadetidspunktet (regres skal være 

sikret). 

  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

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

 

 


