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1 Forsikringens omfang 

Policen omfatter, medmindre andet fremgår af 

dækningsoversigten, alene forsendelser af 

varer, som forsikringstageren ifølge købs- eller 

salgsaftale har forsikringsrådighed over og som 

forsendes under konnossement, fragtbrev, 

adressebrev eller andet afsendelsesbevis.  

Varer i egen bil er kun omfattet, når policen 

særskilt er udvidet hertil.  

Omfatter policen returforsendelser, er 

returvarer, som ikke har været omfattet ved 

fremsendelsen, kun dækket på Begrænsede 

Danske Betingelser resp. Institute Cargo 

Clauses C.  

 

2 Geografisk dækningsomfang  

 

Policen omfatter ikke forsendelser til eller fra 

andre lande end de i policen nævnte. Såfremt 

dækningsområdet er angivet som worldwide, 

er følgende lande ikke omfattet, medmindre 

andet specifikt fremgår af policeteksten : 

Afghanistan, Algeriet, Angola, Bolivia, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroon, Central Afrikanske 

Republik, Chad, Columbia, Congo, Cuba, Den 

Demokratiske Republik Congo, 

Elfenbenskysten, Eritrea, Ethiopia, Georgien, 

Guinea, Iran, Irak, Libanon, Mauritanien, 

Myanmar, Niger, Nigeria, Nord Korea, 

Somalia, Sudan, Syrien, Yemen, Zimbabwe.  

Uanset ovenstående, understregs det, at der 

ikke kan etableres dækning under denne 

forsikring til/fra lande med restriktioner 

omkring lokal forsikringspligt.  

Endvidere kan forsikringen aldrig omfatte 

forsendelser til lande, områder, territorier, 

personer, firmaer eller øvrige enheder, der er 

underlagt internationalt gældende sanktioner.  

Se særskilt bilag til policen : Sanctions 

Limitations Exclusion Clause  

 

3 Øvrige varer  

 

Policen omfatter ikke returemballage, bagage 

eller rejsegods. Under køb eller salg omfatter 

policen ikke brugte varer, transitvarer, eller 

varer, som i øvrigt har været under 

forudgående transport ud over lokal 

fortransport til havn eller terminal.  

Endvidere kan forsikringen aldrig omfatte 

nedenstående varetyper, med mindre det 

specifikt fremgår af policen.  

 Frisk frugt og grøntsager 

 Fiske- / benmel  

 DRI (directly reduced iron) 

 Mobiltelefoner og SIM kort 

 Blomster, planter, busker og træer 

 Cigaretter og/eller tobak 

 Levende dyr 

 Værdipapirer, kontanter, samt 

værdifulde metaller, og ædelstene 

 Narkotika, medicinalvarer og/eller 

biokemiske produkter 

 Uforarbejdet bomuld 

 Våben og ammunition 
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4 Unddragelse af forsikring  

 

Forsikring af forsendelser, der falder ind under 

policen, kan hverken helt eller delvist 

unddrages First Marine A/S, uanset om der 

måtte være etableret forsikring for samme 

interesse andetsteds.  

Modtager selskabet ikke indberetning af 

realiserede værdier, indenfor rimelig tid efter 

afslutning af en forsikringsperiode, har 

selskabet ret til eventuelt at foretage en 

skønsmæssig præmiefastsættelse.  

 

5 Maksimale forsikringssummer  

 

De anførte maksimale forsikringssummer 

angiver den øvre grænse for erstatning i hvert 

enkelt skadetilfælde. Forsikringsværdien skal 

svare til forsikringssummen. Er forsikrings-

værdien større end forsikringssummen 

foreligger der underforsikring, hvilket vil 

medføre forholdsmæssig erstatning. Er 

forsikringsværdien mindre end forsikrings-

summen foreligger der overforsikring, hvilket 

vil medføre nedskrivning af forsikringssummen, 

så den svarer til forsikringsværdien.  

6 Forsikringsværdien er: 

Såfremt intet andet fremgår af policens 

bestemmelser gælder følgende:  

For købte eller solgte varer:   

Fakturabeløbet plus ikke-inkluderet fragt og 

forsikring,. For CIF og CIP salg, dog med tillæg 

af 10 % avance 

For returvarer:    

Salgsfakturaværdien excl. fragt 

 

For andre varer:    

Genanskaffelsesværdi for forsikringstager. 

Er genanskaffelse ikke mulig, dækkes højst 

oprindelig anskaffelsesværdi for 

forsikringstager, for udstillingsvarer, 

prototyper, prøver, og lign., dog højst 

salgslistepris. Ved erstatningsopgørelse kan der 

ske fradrag for evt. nedsat anvendelighed og 

ikke udført reparation. For købte varer, som 

er videresolgt og forsendes direkte til 

forsikringstagers kunder, er forsikringsværdien 

som for salg.  

 

7 Krigsforsikring 

Omfatter denne forsikring krigsforsikring, gælder 

følgende:  

7.1 

Uden særlig aftale omfatter forsikringen ikke 

landkrig udenfor Europa. Forsikringen omfatter 

aldrig landkrig i Danmark.  

7.2 

Forsikringssummen for landkrig kan aldrig 

overstige DKK 5.000.000,- eller forsikringens 

maksimumbeløb, såfremt dette er mindre end 

DKK 5.000.000,-.  
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8 Omkostninger på bestemmelsesstedet 

Omkostninger på bestemmelsesstedet er ikke 

medforsikret, og tab der opstår ved, at der på 

bestemmelsesstedet må erlægges efterbetalbar 

fragt, losningsudgifter, told, lokalfragt m.v. af 

beskadigede varer, er derfor forsikringen 

uvedkommende, idet omfang det ikke kan dækkes 

af en i forsikringsværdien medforsikret avance.  

9 Varer på dæk 

Afskibes varer på dæk, skal dette opgives ved 

anmeldelsen af forsendelsen. First Marine A/S 

forbeholder sig ret til at beregne tillægspræmie og 

til at fastsætte særlige, begrænsede betingelser for 

dækslast. Forsendelser afskibet i container, som 

føres på dæk af skibe i liniefart, betragtes som 

afskibet under dæk.  

10 skadetilfælde 

I tilfælde af skade påhviler det varemodtageren, 

at reklamere skriftligt til transportøren eller 

andre, som kan være ansvarlige. 

Varemodtageren skal følge de 

reklamationsregler, som gælder i forhold til 

pågældende transportør eller ekspeditør. 

Endvidere påhviler det varemodtageren, resp. 

forsikringstageren, uden unødigt ophold at 

underrette First Marine A/S eller, når der 

foreligger certifikat, den deri nævnte 

havariagent. 

11 Omfattede forsendelser 

Såvel ved policens ikrafttræden som ved dens 

ophør er konnossementets eller fragtbrevets dato 

bestemmende for, om en forsendelse falder ind 

under denne police. 

 

12 Opsigelse 

Denne police kan af begge parter opsiges med 30 

dages varsel til hovedforfald. Omfatter policen 

krigs- og/eller strejkeforsikring, kan disse 

dækninger af selskabet opsiges særskilt med 48 

timers varsel til enhver tid for forsendelser, som 

endnu ikke er lastet i transportmiddel (krig), eller 

som endnu ikke er overgivet til en transportør 

(strejke). I tilfælde af skade kan policen af begge 

parter opsiges senest 14 dage efter skadens 

afgørelse.  

12.2 Bonus i forbindelse med opsigelse                        

Såfremt policen er udstyret med en bonusklausul 

eller lignende,  forudsættes det at policen fornyes. 

Opsiges policen til udløb af en periode af 

forsikrede, vil der ikke blive udbetalt eventuel 

bonus for det sidste hele forsikringsår.  

Retsgrundlag   

 

13 

For denne forsikring gælder i øvrigt Danske 

Søforsikring-Konvention af 2. april 1934, med de 

afvigelser, der følger af de i ”Dækningsoversigten” 

anførte vilkår og betingelser.  

14 

Værneting   Sø- og Handelsretten i København – 

med Højesteret som appelinstans – er værneting i 

alle tvistigheder, der måtte opstå under denne 

forsikring. Dansk ret gælder for denne forsikring.      

 



Betingelser for værktøj, teknisk udstyr og varer i egen bil

Defi nitioner

Varer 
defi neres som færdigproducerede varer, der transporteres i 
forsikredes egne biler i forbindelse med udførelsen af dennes 
professionelle virke. Trediemands varer der transporteres i fo-
rbindelse med kørsel mod betaling, kan ikke omfattes af forsikrin-
gen.

Værktøj samt reservedele og materialer
defi neres som værende de for forsikrede brancherelevante 
værktøjer, reservedele og materialer, hvis værdi ikke overstiger 
DKK 25.000 pr. genstand. Herunder omfattes tillige bærbare 
computere og printere, mobiltelefoner, digitalkameraer, samt 
arbejdstøj. 

Teknisk udstyr
defi neres som avancerede elektroniske og eller mekaniske 
apparater, hvis værdi overstiger DKK 25.000 pr. genstand, der 
benyttes af forsikrede i forbindelse med udførelsen af dennes 
professionelle virke.

Forsikringens omfang

1
Forsikringen dækker fysisk skade på eller tab af  de forsikrede 
genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse, 
under pålæsning og transport, samt under afl æsning og indbæring 
og ophold dog med de undtagelser der følger af punkt 9,10, 11 
og 12.

Forsikringssummen

2
De i policen anførte maksimalsummer er udtrykt pr. køretøj. 
Forsikringen er tegnet som førsterisikoforsikring, og erstatningen 
kan således ikke overstige den i policen anførte maksimalsum 
(før fradrag ef eventuel selvrisiko).

3
For teknisk udstyr gælder dog følgende :

Hver genstand deklareres forud for policens ikrafttræden, og spe-
cifi ceres i policen med forsikringssum og eventuelle kendetegn 
for genstanden. Det vil sige serienummer eller lignende. Såfremt 
genstanden har større forsikringsværdi end forsikringssummen, 
erstattes skade kun forholdsvis. 

Forsikringsværdier

4
Solgte varer : salgsprisen

Andre genstande : Genanskaffelsesværdien for tilsvarende gen-
stand af samme type, stand og alder.  

Under parkering 

5
Når forsikrede eller dennes ansatte ikke befi nder sig i eller ved 
bilen dækkes tyveri eller hærværk, når det er en følge af opbrud 
af lukket (ikke med presenning) og afl åst bil med synlig beskadi-
gelse af bilen til følge. 

Opbrud uden synlig beskadigelse af bilen, dækkes såfremt op-
dirkning kan påvises og bekræftes af en uvildig ekspert.  

Det skal tilstræbes, at bilen ikke parkeres på øde eller afsides 
liggende pladser.

Under opbevaring 

6
hos kunder, eller på hoteller dækkes værktøj, varer og tekniske 
instrumenter (men ikke materialer eller andet som skal instal-
leres). Denne dækning er begrænset til at omfatte brand, vand-
ledningsskade, eksplosion, ran samt indbrud i forsvarlig lukket og 
afl åst bygning eller lokale.

Såfremt de forsikrede genstande fjernes fra køretøjet, og opbe-
vares  på privatadresse hos forsikredes ansatte, eller andre, der 
handler på vegne af forsikrede, holdes disse dækket på samme 
vilkår som beskrevet ovenfor.

Endvider omfattes ophold i forsvarligt afl åst container/skurvogne 
hos kunder og/eller andre lokationer, hvor der udføres arbejde. 

Natdækning 

7
Udenfor tidsrummet 08.00 - 20.00, dækkes højst med DKK 
100.000 eller forsikringssummen, hvis den er mindre.

Natbegrænsningen gælder medmindre forsikrede dokumenterer, 
at begivenheden skete indenfor tidsrummet 08.00 – 20.00, 

Denne begrænsning gælder udelukkende for skader opstået som 
følge af tyveri og hærværk.  

Fordærvelige varer

8
Temperaturskade er, uanset årsag, kun dækket under transport 
med mekanisk køling og kun iht. “Danske Køle-/Frysebetingelser” 
(mindst 24 timers sammenhængende nedsbrud af kølemaskinen). 

Forsikringens særlige undtagelser

9
Undtaget er tab eller beskadigelse som følge af: 

9.1
Montering, demontering, demonstration og brug. 

9.2
Elektrisk eller mekanisk forstyrrelse uden påviseligt brud eller 
deformation af materialet. 

9.3
At genstande glemmes, tabes, forlægges, eller bortkommer 
uforklarligt. 

9.4
Ridser, skrammer, tilsmudsning, slitage eller gradvis forringelse. 

9.5
Temperatur, fugt, vejrligets påvirkninger eller klimatiske forhold. 

9.6
Genfremstilling af database og programmer. 



9.7
Afsavn, driftstab eller andet indirekte tab, uanset årsag til dette. 

Forsikringens generelle undtagelser

10
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge 
af: 

10.1 
at den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller und-
ladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenheden, eller har 
ført bil under påvirkning af spiritus eller euforiserende stoffer 

10.2

de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at disse 
ikke kan tåle de normale påvirkninger under transportens almin-
delige forløb  

10.3 
sædvanligt svind 

10.4 
uegnet eller mangelfuld emballering, surring eller forberedelse af 
de forsikrede genstande for transport  

10.5 
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller trans-
portmiddel

10.6 
forsinkelse, uanset årsag til denne  

10.7
at transportmidlet er uegnet til på forsvarlig måde at transpor-
tere de forsikrede genstande. 

10.8
frigørelse af atomenerig, kernespaltning (fi ssion) eller kernesam-
mensmeltning (fusion) i forbindelse med atomvåbeneksplosioner 
eller atomprøveeksplosioner.

11

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge 
af:

11.1 
krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer og 
lignende, selv i fredstid  

11.2 
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben anv-
endes 

11.3 
arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regeringer 
eller myndigheder

12

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger  

12.1 
forvoldt af personer under deltagelse i strejke,  lockout, andre 

uroligheder eller optøjer  

12.2
som følge af strejke, lockout, andre urolighe- der eller optøjer  

12.3 
forvoldt af terrorister eller personer, som handler ud fra politiske 
motiver

Skadeforebyggelse og –begrænsning  

13
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 

13.1
at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge  eller begrænse 
skaden

og   

13.2 
at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennem-
førelse af krav overfor tredjemand, i hvis varetægt de forsikrede 
genstande er eller har været overladt. Udover erstatningsber-
ettiget skade erstatter selskabet alle rimelig omkostninger ved 
udførelsen af disse pligter. 

Retablering   

14
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 om-
kostningerne ved den nødvendige reparation/rekonditionering 
eller omkostningerne ved fornyelse af de(n) pågældende del(e), 
herunder rimelige transportomkostninger.

I skadetilfælde 

15
Skade skal straks anmeldelse til First Marine Insurance A/S samt 
ved tyveri eller hærværk uden ophold til nærmeste politi. 

Det er en betingelser for tyveridækningen og hærværksdæknin-
gen, at der foreligger kvittering for politianmeldelsen. 

Stjålne genstande erstattes i det omfang at genstandene ikke  er 
kommet til veje, i ubeskadiget stand, senest 4 uger efter, skadebe-
givenheden.

Retsgrundlag  

16
For denne forsikring gælder i øvrigt Danske Søforsikring-Konven-
tion af 2. april 1934. 

17
Værneting   Sø- og Handelsretten i København – med Højeste-
ret som appelinstans – er værneting i alle tvistigheder, der måtte 
opstå under denne forsikring.       


