
 

Fragtføreransvarsforsikring  NEM Forsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: NEM Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge Produkt : Fragtføreransvarsforsikring  
 Danmark 
 

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes 
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Fragtføreransvarsforsikringen er en transportansvarsforsikring.  

 

Hvad dækker den? 
 

 Forsikringen dækker forsikringstageren i egenskab som 
fragtfører for gods, der befordres med det i policen 
nævnte køretøj. 

 Ved internationale vejtransporter dækkes sikredes 
ansvar i overensstemmelse med reglerne i CMR-loven, 
hvis forsikringen er udvidet til at omfatte sådanne 
transporter. 

 For nationale transporter dækker forsikringen ligeledes 
iht. CMR-loven. 

 Forsikringen dækker med indtil 8,33 SDR pr. kg. 
beskadiget eller bortkommet gods. For nationale 
transporter dækker forsikringen dog med indtil 8,33 
SDR pr. kg. gods, der lovligt kan befordres med 
køretøjet. Herudover dækkes fragt, told, afgifter og 
andre omkostninger ved befordringen. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvad dækker den ikke? 
Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af 

forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 

finder du i policen og forsikringsbetingelserne. 

 Skader, hvor forsikringstageren har påtaget sig et 
videregående ansvar end det, der er anført i CMR-loven.  

 Skade som følge af godsets egen beskaffenhed,  
utilstrækkelig eller mangelfuld emballering, fordærv, 
smeltning, varme, svind, rust, mug, skimmel eller 
vejrligets påvirkning, temperaturforandring eller lign. 
skader, med mindre det skyldes sikredes tilsidesættelse 
af forholdsregler, som det påhvilede ham at træffe. 

 Skade på eller tab af ædle metaller, penge, 
værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstede og andre 
kostbarheder. 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 
Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af 
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 
finder du i policen og i forsikringsbetingelserne. 

 

! Forsikringen dækker ikke skader under 
selvrisikobeløbet. 

! Forsikringen dækker ikke skader på malerier, kunst og 
antikviteter, der overstiger 15.000 kr. pr. genstand. 

 

 
 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikringen dækker i det geografiske område, der fremgår af policen. 

 
 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police.  

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 
  

http://www.nemforsikring.dk/


 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 
Forsikringen fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, fornys forsikringen 

med en etårig periode, hvis ikke andet aftales.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter, en skade er afsluttet. 
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