ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF EGNE VARER

Begrænsede vilkår
Forsikringssum og erstatningsberegning
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.

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.

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.

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,

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.

b.

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

Atomforureningsklausul

Forholdsregler i skadestilfælde

Uanset bestemmelserne i denne police gælder følgende klausul:

Ved indtruffen skade skal anmeldelse heraf straks ske til Skandia's
hovedkontor.
Hvis trediemand er ansvarlig (f.eks. ved sammenstød), skal kravet
mod denne sikres.

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.

Udbetaling af erstatning sker senest 14 dage efter, at alle bevisligheder er tilvejebragt og erstatningsberegning foreligger.

1.3.

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

Forsikring andetsteds

Erstatningsudbetaling

Undtagne varearter

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.

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

Fornyelse og opsigelse
Forsikringen er fortløbende for et år ad gangen og kan af såvel
forsikringstageren som Skandia 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.

