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 Transport af varer og værktøj 
1. Hvilke skader dækkes 

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 i op til 24 timers varighed i forbindelse 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. Årsag og virkning skal således ske samtidig.  

 

2. Forudsætninger for dækning af tyveri 
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 konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud at bilen tilhører eller er leaset/lejet 

af virksomheden eller dennes ansatte at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt at de 

forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagagerum. 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 lør-/søn- og hellig-dage hele døgnet dækkes tyveri med 

højst 149.232 kr., indeksreguleret. Forsikringen dækker med det fulde beløb, når tyveri og anmeldelse 

er sket samme dag mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage. 
 

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 og forlagte genstande. 

 Skade som følge af varens egen beskaffenhed. 

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

 Skade som følge af utilstrækkelig eller mangelfuld emballering/tildækning eller utilstrækkelig 

fastgørelse til transportmidlet. 

 Skade som følge af mangelfuld forberedelse af transport. 

 Skade som følge af luft- eller klimapåvirkning. 

 Forsinkelse uanset årsag. 

 Strejke, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra myndigheder. 

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

beruset. 

 Tab som følge af bedrageri eller underslæb. 
 

4.  Hvilke genstande dækkes 
Forsikringen omfatter: 

Forsikringstagerens værktøj, instrumenter, reservedele samt egne varer og varer tilhørende 

tredjemand, som forsikringstageren bærer risikoen for (kørsel af fremmede varer mod betaling er dog 

ikke dækket). Forsikringstagerens kollektioner. 
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5. Hvilke genstande dækkes ikke 
Forsikringen omfatter ikke tele-, måle- og IT-udstyr herunder tilbehør, medmindre der er tale om varer 

til videresalg. 

 
6. Erstatningens fastsættelse 

 Forsikringssum 

Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om erstatningens fastsættelse i afsnit 203. 

Forsikringssummen pr. transport er fastsat til det beløb, der fremgår af policen, og er i hvert enkelt 

skadetilfælde øverste grænse for Forsikringsselskabets erstatningspligt. Der gøres ikke 

underforsikring* gældende. 

Værktøj og driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien*. Øvrige genstande opgøres efter 

dagsværdien*. 
 

 Regler for erstatning til nyværdi 

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 Forsikringsselskabet. Hvis ikke 

dette er sket, ydes der kun erstatning 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. 

 
 Driftstab/meromkostninger 

Forsikringen dækker driftstab/meromkostninger efter en dækningsberettiget skade, såfremt policen 

omfatter dækning for driftstab/meromkostninger. Erstatning beregnes efter reglerne i afsnittet om 

dritstab/meromkostninger.  

 

 


