
Global Transport and Logistics

DSV Vareforsikring
Dækning af uforudsete hændelser

DSV – Global Transport and Logistics 

Vi leverer dagligt transport- og logistikløsninger til tusindvis af virksomheder i over 80 lande fordelt på seks kontinenter. Vi har en global ræk-
kevidde, men vores kontorer og medarbejdere er altid tæt på kunderne. 

Læs mere på www.dk.dsv.com

Ønsker du at vide mere? 
Så kontakt os for yderligere information på +45 43 20 36 90 
eller vareforsikring@dk.dsv.com

Vidste du… at når tingene går galt, og varer går tabt eller beskadiges under transporten, har fragtføreren kun begrænset ansvar. DSV 
Vareforsikring dækker risici, der er forbundet med uforudsete hændelser. Med en all-risk-forsikring kan du føle dig tryg, hvis der sker en 
skade.

Retningslinjer
• Varer skal emballeres korrekt til transport. Forsikringsgiver kan afvise anmeldte skader, hvis skaden skyldes, at varene ikke er 

emballeret tilstrækkeligt, eller hvis varerne ikke er klargjort til transport.
• Policen dækker i den tid, hvor den forsikrede bærer risikoen ifølge Incoterms®
• Hvis forsendelsen indeholder ikke-standardiserede varer, kan der gælde særlige vilkår for forsikringen.
• Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsendelse kræver særlig forsikringsdækning.

Værneting
Sø- og Handelsretten i København med Højesteret 
som øverste instans.

Lovvalg
Dansk Søforsikrings Konvention af 2. april 1934.

All Risk—ICC-A
Den bredest mulige forsikringsdækning. 
Varernes værdi + fragtomkostninger + 10 % 
dækkes uden selvrisiko.

Havari Grosse
Der ydes dækning for tab eller 
omkostninger, der skyldes havari grosse, 
uden det koster ekstra.

Konkurrencedygtige  priser
Standardiserede priser på nye emballeret 
handelsvarer.

Forsikringsdækning
DSV Vareforsikring giver mulighed for at 
forsikre varer for en værdi af op til EUR 
500.000 pr. forsendelse. Kontakt os, hvis 
gods af en højere værdi skal forsikres.

Hurtig sagsbehandling
Professionel behandling af 
skadesanmeldelser senest 7 dage 
efter fremsendelse af al nødvendig 
dokumentation.

Særlige priser
Uanset om du ønsker at forsikre farligt 
gods eller kunst, giver DSV Vareforsikring 
adgang til globale forsikringsmarkeder på 
særlige vilkår og til særlige priser.


