
Transportforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Denne forsikring er leveret af:  First. A/S   

First. A/S er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på www.finanstilsynet.dk 

 

 

Dette dokument skal være behjælpeligt med, at skabe et overblik over nøgleinformationer i relation til en Transportforsikring.  
Den fuldstændige aftale og andre kontraktlige informationer om produktet, såsom forsikringsbetingelser og særlige forsikrings-
betingelser, begrænsninger og undtagelser, kan findes i policen. Det anbefales, at læse og kontrollere hvorvidt disse opfylder 
dine forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller har særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler 
eller First. A/S. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Transportforsikringen kan variere i forhold til virksomhedens risiko ved transportering af varer og andre forsikrede genstande. 
Forsikringen dækker når varerne bliver beskadiget under transporten. 

 

 

Hvad dækker den? 
 

✓ Transportforsikringen dækker skader på eller 

tab af de transporterede genstande i tilfælde 

af en ulykkelig hændelse opstået under 

transporten. 

Nedenfor er eksempler på ulykkelige hændelser : 

✓ Ild eller eksplosioner 

✓ Transportmidlets sammenstød  

✓ Væltning eller afsporing 

✓ Ulykker under af- og pålæsning 

✓ Skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, 

synkning eller kæntring 

✓ Nedstyrtning af luftfartøj 

✓ Bortkomst / Tyveri / Røveri 

✓ Losning af de forsikrede genstande i nødhavn 

✓ Tab eller skade på de forsikrede genstande 

✓ Forårsaget af havari grosse opofrelse eller 

overbordkasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

Nedenstående punkter er eksempler og udgør 
derfor ikke den fulde liste over emner der ikke 
er omfattet en transportforsikring. 
 
Transportforsikringen dækker ikke skader, tab 
eller omkostninger som følge af : 

 

 Den forsikredes handlinger eller undladninger 

forsætligt har forårsaget 

forsikringsbegivenheden 

 De forsikrede genstandes egen 

beskaffenhed, herunder at disse ikke kan tåle 

de normale påvirkninger under transportens 

almindelige forløb 

 Forsinkelser 

 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 
Nedenstående punkter er eksempler og udgør 
derfor ikke den fulde liste over emner der ikke er 
omfattet en transportforsikring. 

 

! Sædvanligt svind 

! Uegnet eller mangelfuld emballering eller 
forberedelse af de forsikrede genstande under 
transport 

! Uhensigtsmæssig stuvning i container eller 
transportmidlet, medmindre stuvningen er 
foretaget af speditør eller transportør efter 
forsikringsdækningens begyndelse 

! Frigørelse af atomenergi, kernespaltning eller 
kernesammensmeltning i forbindelse med 
atomvåbeneksplosioner eller 
atomprøveeksplosioner 

! Alle former for forsinkelser 

 

  

http://www.finanstilsynet.dk/


 

Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker det geografiske område som står beskrevet i den enkelte transportforsikring. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
Når skaden er ved at ske, eller allerede er sket : 

 
Du skal forsøge at forhindre eller begrænse skaden. Du skal så vidt muligt sikre muligheden for, at et eventuelt krav kan 
rejses mod en ansvarlig tredjemand, fx transportøren eller andre som har været i kontakt med de forsikrede genstande. Det 
gøres ved enten at skrive et forbehold for skaden på fragtbrevet ved modtagelsen af de beskadigede genstande, eller ved 
at sende en email til den ansvarlige tredjemand inden for gældende tidsfrister. 

 

• Du skal hurtigst muligt anmelde din skade til First. 

• Du skal besvare vores spørgsmål omhyggeligt med korrekte oplysninger ved tegning eller ændring af din forsikring. 

• Vi har vurderet din forsikring ud fra de oplysninger vi har modtaget fra jer ved tegningen af forsikringen. Skulle disse 

oplysninger ændre sig i forsikringsperioden, skal i hurtigst muligt orientere os om dette. 

• Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police. 

• Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab og skader, som kan resultere i en anmeldelse af en 

skade på denne forsikring. 

• Du skal huske at kontrollere din police / betingelser ofte, så i sikrer jer, at jeres forsikringsbehov er tilstrækkeligt 

dækkede. 

• Ved en skadesanmeldelse, skal proceduren som er nævnt i policen og/eller i betingelserne følges. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen. Præmie 

opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank.   

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen og forsikringen udløber dagen før hovedforfald 

som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af jer eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr. 

hovedforfald med mindre I eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens hovedforfaldsdato 

 


