Forsikringsbetingelser for udvidet pakkeforsikring
I samarbejde med Pakkelabels.dk

Omfattede varer:
Forsikringen omfatter følgende varegrupper:
• Almindelige handelsvarer
• Elektronik (undtagen mobiltelefoner)
Undtagne varer:
Forsikringen omfatter ikke forsendelser af følgende varer:
Spiritus, bearbejdede tobaksvarer, levende dyr, penge og pengerepræsentativer,
værdipapirer, ædle metaller, perler, ædelstene, smykker og mobiltelefoner.
Værdi af forsendelse:
Værdien af forsendelsen må ikke overstige forsikringssummen.
Dækningsområde:
Mellem danske pladser (inkl. Grønland og Færøerne).
Fra Danmark til EU (herunder baltiske lande)
Fra Danmark til Norge
Undtagne forsendelser:
Uden særlig aftale omfatter forsikring ikke:
• Eftertransporter, hvor vedkommende hovedtransport ikke er omfattet af
forsikringen.
• Pram- og lægtertransporter.
• Dækslast, medmindre varerne sendes i lukkede containere.
Forsikringssum:
Maksimalt DKK 20.000 pr. skib, færge, bane, bil, post og fly samt pr. ophold pr. kunde.
Selvrisiko:
Selvrisiko er DKK 0, hvis forsikringen købes i forbindelse med et fragtkøb på
Pakkelabels.dk.
Benytter du derimod din egen fragtaftale på Pakkelabels.dk, så vil der være en selvrisko
svarende til den anvendte transportør dækningssum.
Krav om dækning og værdiansættelse fra transportør:
For at opnå dækning fra udvidet pakkeforsikring er der to krav, som skal være opfyldt:
• Transportøren skal godkende reklamationen
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•

Transportørens værdiansættelse af forsendelsen er højere end transportørens
egen dækningssum. Er værdiansættelsen lavere end transportørens dækningssum,
dækkes forsendelsen af transportørens forsikring.

Forsikringsbetingelser:
Udvidede danske betingelser/Institute Cargo Clauses (A)
Danske strejke betingelser/Institute Strikes Clauses (Cargo)
Atomforureningsklausul/Institute Radioactive Contamination Exclusion Clauses

Generelle bestemmelser for udvidet pakkeforsikring
Forsikringsrådighed/-dækning:
Forsikringen dækker primært, såfremt transportørens ordregiver har
forsikringsrådigheden, fx i henhold til Incoterms.
Forsikringen dækker subsidiært, såfremt transportørens ordregiver ikke har
forsikringsrådigheden.
Forsikringssummens beregning
Forsikringssummen/erstatningsgrundlaget skal svare til forsikringsværdien, der beregnes
som følger:
Nye varer – køb: Købsfakturaprisen tillagt fragt tillagt 10 %.
Nye varer – salg – CIF og CIP betingelser: Salgsfakturaprisen inklusiv fragt tillagt 10 %.
Nye varer – salg – øvrige salgsbetingelser: Salgsfakturaprisen tillagt fragt.
Øvrige varer: Genanskaffelsesprisen tillagt fragt
Erstatningsudbetaling:
Opgørelse af erstatning foretages efter modtagelse af fornøden dokumentation, og
erstatning udbetales hereafter senest efter 14 dage, for totaltab dog senest efter 2
måneder.
Erstatning for tyveri, ran og røveri kan dog tidligst kræves betalt 4 uger efter skadens
behørige anmeldelse og kun såfremt de stjålne effekter da ikke er kommet til veje.
Retsgrundlag
For forsikringen gælder Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. April 1934.
Værneting
Sø- og Handelsretten i København – med Højesteret som appelinstans – er værneting i
alle tvistigheder, der måtte
opstå under nærværende aftale.
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