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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?
Varetransportforsikringen dækker virksomhedens erhvervsløsøre under transport i det/de forsikrede køretøj(er), samt under ophold og under af- og
pålæsning i forbindelse med transporten.

Hvad dækker den?

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.



Forsikringen omfatter forsikringstagerens værktøj,
instrumenter, reservedele, egne varer, kollektioner
samt varer tilhørende andre, som
forsikringstageren bærer risikoen for.
Forsikringen dækker pludselig fysisk skade på og
tab af de forsikrede genstande

Under transport i det geografiske område, der er
nævnt i policen.

Under ophold af højst 24 timers varighed i
forbindelse med transporten.

Under på- og aflæsning, samt op-, hen- og
nedbæring i forbindelse med transporten.



Tyveri, når der ikke kan konstateres synlige tegn på
voldeligt opbrud.




Skade som følge af varens egen beskaffenhed.



Skade som følge af utilstrækkelig eller mangelfuld
emballering/tildækning eller utilstrækkelig
fastgørelse til transportmidlet.



Skade som følge af mangelfuld forberedelse til
transport.

Ridser, skrammer, slitage, gradvis forringelse eller
dårlig vedligeholdelse.

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.

!
!
!
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Hvor er jeg dækket?



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

Forsikringssummen pr. køretøj fremgår af policen og
er højeste erstatningsbeløb (før evt. selvrisiko) pr.
transport/pr. skadetilfælde. Underforsikring gøres
ikke gældende.
Forsikringen dækker ikke skader under
selvrisikobeløbet.
Forsikringen dækker ikke bærbart tele-, måle- og itudstyr herunder tilbehør, med mindre der er tale om
varer til videresalg.
Tyveri, der sker i tidsrummet fra kl. 20 til kl. 8 på
hverdage samt hele døgnet på søn- og helligdage,
er højst dækket med 125.000 kr. eller med
forsikringssummen, hvis den er mindre.

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.

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 én måned efter, en skade er afsluttet.

