ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF EGNE VARER

Begrænsede vilkår

Undtagne varearter

Under søtransport dækker forsikringen kun tab af og skade på
de forsikrede genstande, der er en umiddelbar følge af ild eller
eksplosion eller af skibets stranding, grundstødning, synken,
kæntring eller sammenstød, jfr. Begrænsede danske Betingelsers
§ 1.

Medmindre andet er anført omfatter forsikringen ikke genstande
såsom mobiltelefon, bærbar Pcer, bærbar telefax o.lign.

Under landtransport dækker forsikringen kun tab af og skade
på de forsikrede genstande, der er en umiddelbar følge af ild eller
eksplosion eller af en transportmidlet tilstødt ulykke, såsom sammenstød, væltning og afsporing, jfr. Begrænsede danske Betingelsers § 1.
Forsikringen dækker således ikke tab og beskadigelse opstået ved kørsel på ujævn vej eller ved hård opbremsning
eller acceleration.
Under ophold (herunder også, når bilen forlades) dækker forsikringen kun tab af og skade på de forsikrede genstande, som er en
direkte følge af påkørsel, ild eller eksplosion.

Forsikringssum og erstatningsberegning
Forsikringssummen danner grænsen for Selskabets erstatningspligt i hvert enkelt tilfælde, og i skadetilfælde påhviler det den
forsikrede at bevise forsikringsværdien.
Som forsikringsværdi ansættes de forsikrede genstandes nettogenanskaffelsespris excl. moms.
Forsikringssummen skal svare til forsikringsværdien.
Undtagelsesbestemmelser
Udover de i Begrænsede danske Betingelsers §§ 4, 5 og 6 anførte undtagelser, dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger, der er en følge af:
a.

Uredelig handling af nogen i forsikringstagerens tjeneste
stående person,

b.

Kørselsulykke, hvor forsikringstageren - eller anden fører
med forsikringstagerens vidende - var beruset,

c.

Tyveri fra åbne/uaflåsede biler.

Tyveri
Forsikringen er udvidet til tillige at dække tyveri, men kun fra
lukket og aflåset bil og kun på hverdage i tiden fra kl. 08.00 til
kl. 20.00.
Parkeres bilen på hverdage inden kl. 20.00, er det en betingelse
for dækningen, at brugeren har tilset bilen, og at et eventuelt
tyveri er anmeldt til politiet samme dag senest kl. 20.00.

Forholdsregler i skadestilfælde

Det er en betingelse, at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, samt at de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåsede bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da
inde i bilen, tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige
udefra.

Ved indtruffen skade skal anmeldelse heraf straks ske til Selskabet's
hovedkontor.
Hvis trediemand er ansvarlig (f.eks. ved sammenstød), skal kravet
mod denne sikres.
I tilfælde af tyveri skal der straks indgives anmeldelse til politiet, og
kvittering for anmeldelse indsendes til Selskabet.

Atomforureningsklausul

Erstatningsudbetaling

Uanset bestemmelserne i denne police gælder følgende klausul:

Udbetaling af erstatning sker senest 14 dage efter, at alle bevisligheder er tilvejebragt og erstatningsberegning foreligger.
Erstatning for tyveri kan dog tidligst kræves betalt 2 måneder efter
skadens behørige anmeldelse, og kun såfremt de stjålne effekter
da ikke er kommet til veje.

Forsikringen dækker ikke skade, tab, omkostninger eller ansvar,
som er en direkte eller indirekte følge af:
1.1.

ioniserende stråling eller radioaktiv forurening forårsaget
af atomkernebrændsel, -reaktion eller -affald.

1.2.

radioaktiv, giftig, eksplosiv eller andre forurenende
egenskaber ved atomkerneanlæg, -reaktorer eller andre
atomkerneinstallationer samt komponenter heraf.

1.3.

krigsvåben i hvilke anvendes atom- eller kernefission
og/eller fusion eller anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller substans.

Forsikring andetsteds
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme
risiko, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er
eller bliver tegnet andet sted, gælder nærværende forsikring med
samme forbehold.
Fornyelse og opsigelse
Forsikringen er fortløbende for et år ad gangen og kan af såvel
forsikringstageren som Selskabet opsiges med 1 måneds skriftligt
varsel til et forsikringsårs udløb.
Endvidere kan forsikringen af hver af parterne ophæves med 14
dages skriftligt varsel efter enhver erstatningsudbetaling eller efter
et erstatningskravs afvisning.

BEGRÆNSEDE DANSKE BETINGELSER
Forsikringens omfang

Forsikringsdækningens begyndelse og ophør

§ 1 Forsikringen dækker, med de undtagelser der følger af
§§ 4, 5 og 6,
1.1 fysisk skade på eller tab af de forsikrede genstande, der
er en umiddelbar følge af
1.1.1 ild eller eksplosion
1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken
eller kæntring
1.1.3 væltning eller afsporing af landtransportmiddel
1.1.4 transportmidlets sammenstød
1.1.5 nedstyrtning af luftfartøj
1.1.6 losning af de forsikrede genstande i nødhavn tab af
eller skade på de forsikrede genstande forårsaget af
1.2.1 havari grosse opofrelse
1.2.2 overbordkasten

§7
7.1

enten

7.1.1 når de forsikrede genstande indgår i modtagers
pakhus eller andet endeligt pakhus eller lager på det for
forsikringen gældende bestemmelsessted
eller

7.1.2 når de forsikrede genstande indgår i andet pakhus eller
lager, enten før eller på det for forsikringen gældende
bestemmelsessted, som den forsikrede vælger at
benytte

§ 2 Forsikringen dækker bidrag til havari grosse samt bjærgeløn
opgjort i henhold til gældende lov og praksis, dog med de
undtagelser der følger af §§ 4, 5 og 6.
§ 3 Forsikringen dækker særlige omkostninger som følger:
3.1 Medfører en af forsikringen omfattet ulykkelig hændelse,
at transporten afbrydes i eller på anden havn eller plads
end det for forsikringen gældende bestemmelsessted,
erstatter selskabet rimelige omkostninger afholdt i
forbindelse med videretransport til dette bestemmelsessted.
3.2 Selskabet erstatter rimelige omkostninger, som den
forsikrede har afholdt for at afværge eller begrænse
skade i henhold til § 9.

enten
7.1.2.1

til oplagring, der ikke er et led i transportens
almindelige forløb

7.1.2.2

til distribution

eller
eller

7.1.3 senest 60 dage efter, at de forsikrede genstande er
losset fra det søgående skib i bestemmelseshavnen,

Forsikringens undtagelser
§ 4 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af
4.1 at den forsikrede ved handling eller undladelse forsætligt
har forårsaget forsikringsbegivenheden
4.2 de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder
at disse ikke kan tåle de normale påvirkninger under
transportens almindelige forløb
4.3 sædvanligt svind
4.4 uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af
de forsikrede genstande for transport
4.5 uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container
eller transportmiddel, medmindre stuvningen er udført af
speditør eller transportør efter forsikringsdækningens
begyndelse
4.6 forsinkelse, uanset årsag til denne
4.7 rederes, korresponderende rederes, befragteres eller
operatørers insolvens eller finansielle misligholdelser
4.8 at skib eller fartøj er usødygtigt, eller transportmiddel,
herunder skib, fartøj, container eller lignende er uegnet til
på forsvarlig måde at transportere de forsikrede
genstande. Denne bestemmelse gælder kun, når den
forsikrede på det tidspunkt, hvor de forsikrede genstande
lastes i transportmidlet, er vidende om sådan
usødygtighed eller uegnethed
4.9 frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fission) eller
kernesammensmeltning (fusion) i forbindelse med
atomvåbeneksplosioner eller atomprøveeksplosioner.

Forsikringsdækningen træder i kraft, når de forsikrede
genstande, for at begynde transporten, forlader pakhus
eller lager på det for forsikringen gældende afgangssted.
Dækningen vedvarer under transportens almindelige
forløb og ophører

hvad der først måtte indtræffe.

7.2

Forsikringen dækker tillige under afvigelse fra
transportens almindelige forløb, herunder usædvanlige
ophold, omladninger samt forsendelse med andre
transportmidler, men ophører som ovenfor anført. Det er
dog en forudsætning, at selskabet underrettes om sådan
afvigelse umiddelbart efter, at den forsikrede får
kendskab hertil. Selskabet har ret til at opkræve
tillægspræmie herfor.

Tredjemandsinteresse
§ 8 Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for transportører og/eller
andre, i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været
overladt.
Skadeforebyggelse og -begrænsning
§ 9 I tilfælde af at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet eller
frygtes at være umiddelbart forestående, er den forsikrede, dennes
ansatte og andre, som handler på den forsikredes vegne, forpligtet
til
9.1

at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse skaden
og

9.2

at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og
gennemførelse af krav overfor tredjemand, herunder
transportører eller andre i hvis varetægt de forsikrede
genstande er eller har været overladt.

§ 5 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af
5.1 krig eller krigslignende begivenheder samt miner,
torpedoer og lignende, selv i fredstid
5.2 oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben
anvendes
5.3 arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra
regeringer eller myndigheder.

Retablering

§ 6 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger
6.1 forvoldt af personer under deltagelse i strejke,
lockout, andre uroligheder eller optøjer
6.2 som følge af strejke, lockout, andre uroligheder eller optøjer
6.3 forvoldt af terrorister eller personer, som handler ud fra
politiske motiver.

Retsgrundlag

Udover erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelige
omkostninger ved udførelsen af disse pligter.
§10 I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del eller
dele af en forsikret genstand erstatter Selskabet, inden for
forsikringssummen for den pågældende genstand, enten
omkostningerne ved den nødvendige reparation/ rekonditionering
eller omkostningerne ved fornyelse af de(n) pågældende del(e),
herunder rimelige transportomkostninger.
§11 For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk SøforsikringsKonvention af 2. april 1934.

