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Cargo-forsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Cargo-forsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af cargo-forsikringen. Du kan også se mere om forsikringen, den generelle forbrugerorientering og de øvrige  
betingelser på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Cargo-forsikringen er en transportforsikring, der dækker, når dine varer bliver beskadiget, når de transporteres. Du kan derudover udvide betingelserne 
og kombinere forsikringen med en særlig strejke- samt krigsdækning.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen dækker skader på eller tab af de transportere-
de genstande, der kan skyldes følgende:
–  Ild eller eksplosion.
–  Skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, 

synken eller kæntring.
–  Væltning eller afsporing af landtransportmiddel.
–  Transportmidlets sammenstød.
–  Nedstyrtning af luftfartøj.
–  Losning af de forsikrede genstande i nødhavn.
–  Havari grosse opofrelse.
–  Overbordkasten.

Forsikringen kan tegnes på udvidede betingelser,  
der omfatter flere skadesårsager.

Der kan endvidere tegnes en særlig strejke- og  
krigsdækning. 

Er der begrænsninger af  
dækningen?
Generelt
Forsikringen dækker ikke skader sket i forbindelse med 
krig, terrorisme, strejke, arrest og beslaglæggelse.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
–  Forsikringen dækker ikke forsætligt forvoldte skader.
–  Forsikringen dækker ikke skader på de forsikredes  

genstandes egen beskaffenhed, mangelfuld emballering  
eller stuvning.

–  Forsikringen dækker ikke en evt. forsinkelse.

Hvor er jeg dækket?
Det geografiske dækningsområde er angivet i policen. Der kan normalt etableres dækning i hele verden – dog undtaget lande,  
der er underlagt sanktioner.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen senest den dato, der fremgår af indbetalingskortet eller -meddelelsen. Betaling kan ske via indbetalingskort 
eller ved en betalingsaftale. Herefter kan du betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
–  Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen. 
–  Når du modtager policen, skal du læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt.
–  Du skal anmelde skader straks, og synlige skader skal noteres på fragtseddel.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker skader, der er sket i forsikringstiden og anmeldt senest et år efter skadestidspunktet. 
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Hvis forsikringen er tegnet som en etårig forsikring kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel til hovedforfald.  
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftlig med en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode.  
Varslet kan være længere end en måned, hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel,  
fortsætter forsikringen.


