
 

E87 - Varetransportforsikring   NEM Forsikring 
01.01.2012  Cvr. 33 25 92 47  

   

Transport af varer og værktøj 
 

1. Hvilke skader er dækket 
 

1.1 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 forbindel-
se med transporten,  

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

 
             Ved pludselig fysisk skade forstås en skade, som skyldes 

en udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. År-
sag og virkning skal således indtræffe samtidig. 

 

1.2 Retten til erstatning for tyveri er betinget af, 
 

 at der er tale om tyveri fra en bil, 

 at bilen var lukket og aflåst, samt at der kan konsta-
teres synlige tegn på voldeligt opbrud, 

 at bilen tilhører virksomheden eller dennes ansatte, 

 at bilen parkeres under så betryggende forhold som 
muligt, 

 at de forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagage-
rum. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal de anbringes 
inde i bilen og dækkes til, så de ikke er synlige udefra. 

 
             På hverdage i tiden fra 20:00 til kl. 8:00, samt søn- og 

helligdage hele døgnet dækkes tyveri med højst 
125.000 kr., eller med forsikringssummen, hvis den er 
mindre. Forsikringen dækker med det fulde beløb, når 
tyveri og anmeldelse er sket samme dag mellem kl. 8:00 
og 20:00 på hverdage. 

           

1.3 Forsikringen dækker ikke: 
 

 Skade under intern transport på forsikringsstedet. 

 Tyveri fra åbne eller uaflåste biler. 

 Skade som følge af benyttelse eller betjening af de 
forsikrede genstande. 

 Glemte, tabte og forlagte genstande. 

 Skade som følge af varens egen beskaffenhed. 

 Skade som følge af montering, demontering, de-
monstration og brug. 

 Skade som følge af elektriske og mekaniske forstyr-
relser uden påviseligt brud eller deformation af ma-
terialet. 

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

 Skade som følge af utilstrækkelig eller mangelfuld 
emballering/tildækning eller utilstrækkelig fastgø-
relse til transportmidlet. 

 Skade som følge af mangelfuld forberedelse af 
transport.  

 Skade som følge af luft- eller klimapåvirkning. 

 Temperaturskader på fordærvelige varer. 
 
 
 
 

 Forsinkelse uanset årsag. 

 Krig, eller krigslignende begivenheder, oprør eller 
borgerlige uroligheder, terror eller anden skade for-
voldt ud fra politiske motiver. 

 Strejke, arrest, beslaglæggelse eller anden foran-
staltning fra myndigheder. 

 Ioniserende stråling, radioaktiv forurening eller an-
den radioaktiv reaktion. 

 Kørselsuheld hvor forsikringstageren, eller anden 
fører med forsikringstagerens vidende, var beruset. 

 Tab som følge af bedrageri eller underslæb. 
 
 

2. Hvad er omfattet 
 

2.1 Forsikringen omfatter 

 

 Forsikringstagerens værktøj, instrumenter, reserve-
dele samt egne varer og varer tilhørende tredje-
mand, som forsikringstageren bærer risikoen for 
(kørsel af fremmede varer mod betaling er dog ikke 
dækket). 

 Forsikringstagerens kollektioner. 
 
2.2 Forsikringen omfatter ikke bærbart tele-, måle- og it-

udstyr herunder tilbehør, medmindre der er tale   om 
varer til videresalg. 

 
 

3.      Erstatningsberegning  
 
3.1 Hver bil udgør en forsikringsmæssig enhed. Den for bi-

len anførte forsikringssum fremgår af policen, og er hø-
jeste erstatningsbeløb (før evt. selvrisiko) pr. transport. 
Den anførte forsikringssum udgør i hvert enkelt skade-
tilfælde øverste grænse for NEM Forsikrings erstat-
ningspligt. Der gøres ikke underforsikring* gældende. 

 
          Værktøj og driftsudstyr opgøres på grundlag af nyvær-

dien*. Øvrige genstande opgøres efter dagsværdien*.  
 
3.2 Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi*, skal 

sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra 
skadedagen, medmindre anden aftale er truffet med 
NEM Forsikring. Hvis ikke dette er sket, ydes der kun er-
statning på grundlag af dagsværdien*.  

 
 Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til 

nyværdien*, og den, der svarer til dagsværdien*, bliver 
først udbetalt, når de beskadigede genstande er sat i 
stand eller genanskaffet. 

3.3 Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger efter 
en dækningsberettiget skade, såfremt policen omfatter 
dækning for driftstab/meromkostninger. 

 
             Erstatning beregnes efter reglerne i afsnittet om   drifts-

tab/meromkostninger.            
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4 Bestemmelser om erstatningsberegning  
  
4.1 Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme 

økonomiske situation som umiddelbart før, skaden 
fandt sted. 

 
4.2   Beskadigelse af kosmetisk art, farveforskelle mellem er-

stattede og ikke skaderamte genstande, samt tab som 
følge af at ubeskadigede varer ikke kan afsættes på 
normal vis, erstattes ikke. 

 
4.3   NEM Forsikring har ret til at yde erstatning ved levering 

af en genstand magen til den skaderamte eller ved at 
sætte beskadigede genstande i samme stand som før 
skaden. 

 
             Hvis genstanden ikke kan fremskaffes eller kun kan 

fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, 
medregnes et beløb i skadeopgørelsen, der svarer til 
den udgift, NEM Forsikring ville have haft, hvis genstan-
dene havde kunnet skaffes på normal vis. Hvis brugte 
reservedele kan fremskaffes, er NEM Forsikring dog be-
rettiget til at lægge priserne for sådanne reservedele til 
grund. 

 
             Merudgifter til foreløbig reparation/installation og 

fremskaffelse af dokumentation dækkes ikke af forsik-
ringen. 

 
             Nødvendige udgifter til transport erstattes kun ef ter 

normale takster. 
 
4.4   NEM Forsikring har ret til at overtage en beskadiget 

genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før ska-
den. 

 
4.5   Hvis forsikringstageren træffer bindende aftaler om at 

istandsætte eller genanskaffe det beskadigede inden 1 
måned, efter skaden er sket, dækker forsikringen even-
tuelle uundgåelige merudgifter, der måtte opstå pga. 
prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leve-
ringstidspunktet. 

 
 

5. Ordforklaring 
 

Dagsværdi 
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr umiddel-
bart før skaden, med rimelige fradrag for værdiforrin-
gelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed, utidssva-
rende konstruktion, teknologisk forældelse eller andre 
omstændigheder. 

 

Nyværdi 
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr umiddel-
bart før skaden uden fradrag for alder og brug, men 
med rimelige fradrag for værdiforringelse ved nedsat 
anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk 
forældelse eller andre omstændigheder. 

 
 
 
 
 
 

Underforsikring 
Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger den fastsat-
te forsikringssum, er der tale om underforsikring, og en skade 
erstattes kun forholdsmæssigt. Eksempel: 
 
Forsikringssum 
 

 1.000.000 
kr. 

Værdi af de forsikrede 
genstande 
 

 2.000.000 
kr. 

Skade 
 

 100.000 kr. 

Erstatning 1.000.000 x 100.000 

         2.000.000 

50.000 kr. 

 
 
 


