
Global Transport and Logistics

DSV Vareforsikring
Fuld dækning af uforudsete hændelser



Fleksible forsikringsløsninger

DSV Vareforsikring gør en forskel

Alle DSV’s vareforsikringsprodukter kan skræddersys, så de passer specifikt til dine forsikringsbehov − enten til den 
enkelte transport eller med automatisk dækning af alle de forsendelser, som håndteres af DSV over hele verden via 
en årlig forsikring.

Ingen ekstra betingelser
Med DSV’s vareforsikring skal du ikke betale selvrisiko 
ved skade på din forsendelse.

Større effektivitet
DSV Vareforsikring har et højt serviceniveau til 
konkurrencedygtige priser til alle kunder.

Størrelsen er afgørende
DSV har en unik position i logistikbranchen, der giver 
adgang til globale forsikringsmarkeder og til nogle 
af verdens største transportforsikringsselskaber via 
vores eget interne forsikringsselskab.

Hurtig sagsbehandling
Bag DSV Vareforsikring står der et dedikeret team, 
klar til at behandle dine skader. 

Skadesanmeldelser behandles normalt inden for 7 
dage, efter skaden er anmeldt.

PRODUKT FORDELE

Ad-hoc / enkelt forsikring Øjeblikkelig dækning af specifikke forsendelser ved 
booking af forsendelsen

Årlig forsikringspolice Automatisk dækning af alle forsendelser, der håndteres 
af DSV i hele verden



DSV’s vareforsikringsprodukter
DSV tilbyder vareforsikring til lave og konkurrencedygtige priser. Forsikringen dækker dine varer, hvis de beskadiges 
eller går tabt under transporten. Der ydes dækning for varernes fulde værdi − ikke kun for fakturaværdien, men også 
for forsendelsesomkostninger, skatter og afgifter samt et tillægsbeløb på op til 10 % imaginær avance.

All Risk—ICC-A
DSV’s all-risk-vareforsikring yder den mest omfattende dækning. Alle 
omstændigheder, som du ikke er herre over, og som kan skade dine varer under 
transporten, dækkes fuldt ud med de undtagelser, der fremgår af Intitute Cargo 
Clauses.

Totalskade - ICC-C
DSV’s katastrofeforsikring yder ikke all-risk-dækning, men er en forsikring, der 
dækker omkostninger i forbindelse med havari grosse samt skade som følge af brand, 
eksplosioner og nogle få andre nærmere angivne hændelser.

Messer og udstillinger *
Når du skal have transporteret varer til en udstilling 
eller en messe, er risikoen for tab større end det, der 
dækkes under den almindelige transportforsikring.

Denne all-risk-forsikring dækker dine varer mod 
fysisk tab eller skade i hele perioden fra afsendelse 
til returnering efter messen. Ved at kombinere en 
udstillingsforsikring med en transportforsikring får du 
en komplet forsikringsdækning af alle skader på en 
enkelt forsikringspolice.

Forsikring for oplagring *
Vidste du, at ejere af pakhuse i nogle lande ikke er 
juridisk ansvarlige, hvis dine varer bortkommer eller 
beskadiges, mens de opbevares i deres pakhus?

Med denne all-risk-forsikring af dine varer kan du 
være tryg ved, at du er dækket i tilfælde af tyveri, 
brand eller anden hændelig begivenhed, der måtte 
opstå i forhold til dine varer. *Kan ikke tegnes i alle 
lande, hvor DSV opererer. 

Forsikringspræmier for transport af almindelige handelsvarer

Forsikringspræmien beregnes som en procent indsats af forsikringssummen (godsets værdi, plus fragt omkostninger 
og 10% imaginær avance)
Minimumspræmien på DKK 100 for almindelige handelsvarer til/fra zone 1 dækker forsikringssum op til DKK 100.000

Specialrater ved transport af uemballeret gods, messe og udstillingsvarer, skrøbeligt gods, personlige 
effekter og motorkøretøjer. 
Maks. forsikringssum på EUR 500.000. Kontakt DSV Insurance hvis summen overstiger dette.

Priser i procent % 0,19

Indenrigstransport i et vest europæisk land

Standardrate til/fra

Zone 1 : Europa, Nord Amerika, Australien, New Zealand, Asien og Mellemøsten - Min. præmie DKK 
100 0,29

Zone 2 : Rusland, Ukraine, Brasilien, Indien, Afrika og øvrige høj risiko lande. - Min. præmie DKK 
100 0,58



Oversigt over forsikringsdækning

Institute Cargo Clauses (ICC)

Forsikringsbegivenhed All-Risk
(ICC-A)

Total-
skade 

(ICC-C)

Brand og eksplosion

Stranding, grundstødning, sænkning 
eller kæntring
Væltning eller afsporing af landtrans-
port

Sammenstød

Aflæsning i tilflugtshavn

Skibsforlis

Havari grosse

Overbordkastning af gods

Tyveri

Jordskælv, vulkanudbrud eller lynned-
slag

Overbordskylning

Indtrængen af hav-, sø- eller flodvand 
i lastrum eller container
Totalskade på gods under lastning/
losning

Grov uagtsomhed fra forsikredes side

Almindelig lækage eller vægt- eller 
volumentab
Utilstrækkelig eller uegnet emballage 
eller forberedelse

Varens egen beskaffenhed

Forsinkelse

Krig, tilfangetagelse eller be-
slaglæggelse (jf. krigsklausulerne i ICC)

Strejke, oprør eller terrorisme (jf. stre-
jkeklausulerne i ICC)

*

*

*

*

Haveri grosse
Selvom det ikke sker tit, er det vigtigt at 
være opmærksom på havari grosse, når 
gods transporteres med skib. Havari grosse 
dækker skade på både skib og gods. Hvis et 
skib er i fare, kan det være nødvendigt at 
bringe ofre for at redde selve skibet, skibets 
besætning og gods.

Alle de omkostninger, der er forbundet 
med redningsaktionen, herunder værdien 
af gods, der eventuelt ofres, deles 
forholdsmæssigt mellem rederiet og ejeren 
af godset. I praksis betyder det, at ejeren 
af godset bærer en del af omkostningerne. 
Vores vareforsikring sikrer dig mod 
denne sjældne, men potentielt meget 
omkostningsfulde situation.

Tab af containere under søtransport
Selvom det kan være svært at dokumentere 
på grund af forskelle i rapporteringskrav 
på de forskellige internationale markeder, 
vurderer en undersøgelse, der er foretaget 
af brancheorganisationen World Shipping 
Council (WSC), at der tabes gennemsnitligt 
1.582 containere i havet om året.

Varens egen beskaffenhed
Varens egen beskaffenhed dækker 
over den egenskab ved en ting eller et 
materiale, at den eller det mister værdi 
som følge af tingens eller materialets 
naturlige “indre” beskaffenhed. Det kan for 
eksempel være kemisk fordampning eller 
nedbrydning, hvilket også er kendt som 
“eddikesyndromet”. To eller flere materialer, 
der bruges sammen, kan reagere på 
hinanden. For eksempel kan metal og læder 
i kombination medføre, at metallet tærer 
med tiden.

Dette er et forenklet sammendrag, der har til formål at 

give et generelt overblik. Yderligere oplysninger eller en 

kopi af Institute Cargo Clauses (ICC) i deres helhed kan 

rekvireres hos DSV Insurance.

* Kan ikke tegnes i alle lande, hvor DSV opererer. 

* Ikke alt gods er omfattet af All-Risk forsikring

Kontakt DSV for yderligere information.



Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor købe vareforsikring gennem DSV?
DSV er en af de største transport- og logistikvirksomheder i verden, hvilket giver os mulighed for at udnytte vores 
globale tilstedeværelse og tilbyde en bred vifte af forsikringsløsninger på alle eller blot nogle af dine forsendelser til 
konkurrencedygtige priser. Vi tilbyder forsikringerne via vores koncerninterne forsikringsselskab, DSV Insurance A/S, 
og globale/lokale samarbejdspartnere. Hvis uheldet er ude, kan du føle dig tryg ved at vide, at du er i gode hænder, 
og at du kan udnytte forsikringsdækningen, så du løbende får support og sikkerhed. 

Er det for dyrt?
Hvis dine varer bliver eller beskadiget under transport og ikke længere kan sælges som påtænkt, vil du muligvis ikke 
kunne få dækket det fulde beløb eller returneret dine fragtomkostninger, på grund af transportørens begrænsede 
ansvar. Med en vareforsikring er dine varer og transportomkostninger dækket for fuld værdi. 

Skal jeg betale selvrisiko, før mit krav behandles?
Ved alle standardvareforsikringer, der beskrives i denne brochure, er der ingen selvrisiko, hvis der sker noget 
uforudset i forhold til din forsendelse. Du kan have ro i sindet, for selvom der opstår en mindre skade på dine varer, 
skal du ikke betale mere.

Mine varer er meget holdbare og der er aldrig opstået skade på dem?
Nogle varer er mere holdbare end andre. Men alle forsendelser kan blive udsat for en katastrofal begivenhed som 
f.eks. brand, oversvømmelse eller dårligt vejr.

Jeg sælger og køber på CIF-vilkår, hvorfor skulle jeg ændre det?
Når man køber på CIF-vilkår, behøver afsenderen kun købe en basisforsikring (totalskade). Du eller din kunde vil 
måske ikke være dækket af en all-risk-forsikring, hvilket giver potentielle huller i forsikringsdækningen under 
transporten. Når man køber på CIF-vilkår, kan det være svært at afgøre, hvilket forsikringsselskab, der skal dække en 
skade, og valutakurser kan også spille en rolle.

Kan DSV forsikre højrisikodestinationer og værdifuldt gods?
Der er meget få varer, der ikke kan forsikres gennem DSV. Disse varer omfatter blueprints, tegninger, design, 
stempler, frimærker, levende væsener (inkl. planter) og mønstre. Kontakt DSV Insurance for yderligere information.

Min fragtfører har allerede en vareforsikring. Hvorfor har jeg så brug for en DSV 
Vareforsikring?
Fragtførerens forsikring dækker fragtføreren, ikke ejeren af godset. Denne type forsikring har begrænset omfang, 
og i de fleste tilfælde dækker forsikringen ikke skader, der opstår som følge af naturkatastrofer og strejke, og 
forsikringsydelsen er baseret på den vægt eller det antal varer, der er i forsendelsen.



Global Transport and Logistics

DSV Vareforsikring tilbydes via vores eget autoriserede forsikringsselskab, DSV Insurance A/S, deres globale sa-
marbejdspartnere AIG UK Ltd. og/eller lokale forsikringsagenter. DSV Insurance A/S er et helejet datterselskab af 
DSV A/S. DSV Insurance A/S og/eller de lokale samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at ændre eller annullere 
forsikringsordningen. Forsikringsordningen er underlagt de vilkår, betingelser, begrænsninger og undtagelser, der 
fremgår af den gældende vareforsikringspolice. Det indhold, der præsenteres heri, er udelukkende af vejledende 
karakter og kan på ingen måde medføre ændringer i eller tilføjelser til vareforsikringspolicens vilkår, betingelser, 
begrænsninger eller undtagelser. Der gives ikke garanti (hverken udtrykkeligt eller stiltiende) for, at de heri givne 
oplysninger er korrekte eller fyldestgørende. Kontakt DSV Insurance, hvis du ønsker de vilkår, der gælder specifikt 
for vareforsikringspolicen. *Der kan være lande, hvor der ikke kan tegnes forsikringsdækning.

DSV – Global Transport and Logistics 
Vi leverer og varetager supply chain-løsninger til tusinder af virksomheder hver eneste dag – lige fra det lille familieejede firma til den 
store globale virksomhed. Vi dækker globalt, men samtidig er vi til stede lokalt og tæt på vores kunder. 60.000 medarbejdere i mere end 
90 lande arbejder dedikeret med at skabe gode kundeoplevelser og yde service af høj kvalitet.

Læs mere på www.dk.dsv.com

Vi har et helt team, der står klar til at hjælpe dig.
Kontakt DSV Insurance og vi finder den løsning, der passer bedst til dine behov

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


