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Transportdækning af varer ved fragtbrevTransportdækning af varer ved fragtbrevTransportdækning af varer ved fragtbrevTransportdækning af varer ved fragtbrev    
 
62626262 Transport af varer ved fragtbrevTransport af varer ved fragtbrevTransport af varer ved fragtbrevTransport af varer ved fragtbrev    
 

62.162.162.162.1 Hvilke skader er dækketHvilke skader er dækketHvilke skader er dækketHvilke skader er dækket    
 
62.1.1 Forsikringen dækker: 
 

• Fysisk skade på eller tab af de forsikrede gen-
stande som følge af, at en ulykkelig hændelse 
rammer disse. 

• Bidrag til havari grosse (fælleshaveri) samt 
bjærgeløn opgjort i henhold til gældende lov 
og praksis. 

• Fysisk skade på eller tab af de forsikrede gen-
stande forvoldt af personer under deltagelse i 
strejke, lockout, andre uroligheder eller af op-

tøjer.  
• Ran* og røveri*. 

 
62.1.2 Forsikringen dækker ikke: 
 

• Skade som følge af varens egen beskaffen-
hed. 

• Skade som følge af utilstrækkelig eller man-
gelfuld emballering/tildækning eller utilstræk-
kelig fastgørelse til transportmidlet. 

• Skade som følge af mangelfuld forberedelse 
af transport. 

• Skade som følge af luft- eller klimapåvirkning. 
• Forsinkelse uanset årsag. 
• Strejke, arrest, beslaglæggelse eller anden 

foranstaltning fra myndigheder. 
• Skade som følge af, at nogen i forsikringsta-

gerens tjeneste handler uredeligt. 
• Forsendelser løst i skib samt forsendelser, der 

bliver transporteret på pram/barge herunder 
selvfremdrevne pramme eller lignende. 

 

62.262.262.262.2 Hvad er omfattetHvad er omfattetHvad er omfattetHvad er omfattet    
 
62.2.1 Forsikringen omfatter transport af varer i forbin-

delse med køb og salg i Danmark, som forsikrings-
tager har forsikringsrådigheden over (jfr. købs-
/salgsaftale), og som forsendes under fragt-
brev/pakkepostkvittering eller lignende. 

 
62.2.2 Dækningen begynder, når de forsikrede genstande 

forlader pakhus/lager på afsendelsesstedet i 
umiddelbar forbindelse med transporten og ophø-
rer, når de forsikrede genstande leveres til modta-
ger på modtagers adresse eller anden i fragtbrevet 
anført modtageradresse. 

 
Dækningen ophører i alle tilfælde, når forsikrings-
tager efter transport kan råde over godset, og i de 
tilfælde forsikringstager vælger at beordre andre 
ophold end egentlige normale transitophold. 

 
62.2.3 Forsikringen gælder ikke til fordel for transportører 

eller andre, som har fået de forsikrede genstande i 
varetægt. 

62.362.362.362.3 ErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegningErstatningsberegning    
 
62.3.1 Ved skader, der sker i forbindelse med transport af 
 

• købte varer, opgøres erstatningen på grundlag 
af købsfakturabeløbet med tillæg af eventuel-
le fragtomkostninger, 

• solgte varer, opgøres erstatningen på grund-
lag af salgsfakturabeløbet. 

 
62.3.2 Ved en erstatningsberettiget skade dækker forsik-

ringen enten omkostningerne ved nødvendig repa-
ration/rekonditionering eller omkostningerne ved 
genanskaffelse af det beskadigede, herunder rime-
lige transportomkostninger. 

 
62.3.3 Hvis værdien af de forsikrede varer ved en trans-

port overstiger forsikringssummen, er der tale om 
underforsikring*, og skaden erstattes kun for-
holdsmæssigt. 

 

62.462.462.462.4 Retsgrundlag ogRetsgrundlag ogRetsgrundlag ogRetsgrundlag og    værnetingværnetingværnetingværneting    
 
62.4.1 For denne forsikring gælder Dansk Søforsikrings-

Konvention af 2. april 1934. 
 


