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Med Danske Fragtmænd kan du forsikre dit gods
både enkeltvis og på alle forsendelser.

Forsikring af forsendelser
Fragt med omtanke

Danske Fragtmænd udfører alle transporter i henhold til
CMR-loven. Det betyder, at Danske Fragtmænd erstatter
med max. 8,33 SDR per kg. (Eksempelvis ved kurs den
25. august 2020 kr. 74,05 per kg.) beskadiget/bortkommet
gods. Hvis værdien af dine forsendelser overstiger den
maksimale erstatning, kan du have behov for at forsikre
dine forsendelser.

Forsikringen skræddersyer If til dig, idet If tager udgangspunkt i varens type, værdi og emballage samt totalværdien
af dine forsendelser.

Forsikring af gods kan du enten tegne enkeltvis eller på
alle forsendelser.

Når vi indgår aftalen, får du en forsikringspolice fra If.

Forsikring af alle forsendelser
Vi har et samarbejde med If Skadeforsikring, der kan tilbyde
dig en forsikring, der dækker alle dine forsendelser. Via
løsningen er du sikret en hurtig og effektiv sagsbehandling
og en konkurrencedygtig forsikringspræmie. Du kan forsikre
næsten alle typer gods, hvis du tegner forsikring på alle
dine forsendelser.

Ud fra disse kriterier fastsætter If præmien, og den kan
eksempelvis udgøre en procentsats af vareværdien på dine
årlige forsendelser i Danmark.

Forsikring af enkeltforsendelser
Såfremt du kun har behov for at forsikre en enkelt forsendelse, kan du tegne en forsikring ved at EDI-markere det på
fragtbrevet. Det skal ske, inden du indleverer godset på
fragtterminalen, eller, at fragtmanden afhenter det.

Forsikring
af forsendelser

Forsikringspræmien afhænger af godsets type og værdi
(normalt fakturaværdi samt fragtomkostninger). Forsikringen
dækker – med enkelte undtagelser – også i de tilfælde, hvor
fragtmanden ikke er ansvarlig for skaden. I modsætning
til forsikring af alle forsendelser, dækker forsikring af enkeltforsendelser ikke alle godstyper. Forsikringen omfatter
følgende:
Varegruppe A: 	Handelsvarer, som ikke er nævnt nedenfor.
Varegruppe B: TV, computerskærme, printere og lignende.
Varegruppe C: 	Glas, porcelæn, autoruder, vinduer, rør til
solarier eller lignende.
Varegruppe D: 	Vin, spiritus, mobiltelefoner, Ipads
og spillekonsoller – stationære og håndhold
te (for eksempel Playstation, Nintendo, Xbox).
Forsikringsbetingelser
Forsikringen er tegnet på udvidede danske betingelser
og gælder fra, når Danske Fragtmænd afhenter godset til
befordring eller ved indlevering. Ansvaret ophører, når vi
afleverer godset til modtager.
Er det afsender, der læsser, begynder Danske Fragtmænds
ansvar først, når godset er anbragt på bilen. Ansvaret ophører, når Danske Fragtmænd aflæsser. Aflæsser modtager
derimod godset, er det på modtagers eget ansvar.
Ikke synlige skader skal afsender/modtager anmelde skriftligt inden syv dage efter modtagelsen (søn- og helligdage
ikke medregnet), mens synlige skader skal modtager anmelde ved modtagelsen. Reklamation skal afsender/modtager
anmelde gennem Danske Fragtmænds reklamationsafdeling
på dfskade@fragt.dk.
Forsikringsbetingelserne er at finde her.
Webskadeanmeldelse
Uanset om din forsendelse er forsikret eller ej, så kan
du fremsætte dit erstatningskrav vedrørende beskadiget
eller bortkommet gods via vores hjemmeside www.fragt.dk
under “Din forsendelse”.
Webskadeanmeldelsen er en onlineløsning, som ikke kræver
lokal installation af software for, at du kan benytte det.
Kun afsender kan lave en webskadeanmeldelse og kræver
brugernavn og kodeord, kontakt venligst reklamationsafdelingen på dfskade@fragt.dk.

Undtagne godstyper
Nogle varegrupper falder ikke ind under de fire kategorier
(A, B, C og D) og er derfor ikke omfattet af forsikringsaftalen.
Det gælder eksempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Klaverer
Flyttegods
Antikviteter
Ferske fødevarer
Pelse
Malerier og andre kunstgenstande
Værdiforsendelser som eksempelvis: Ædelstene og
-metaller, smykker, kontanter, ure.

Brugte eller uemballerede handelsvarer
Forsikringen dækker ikke kosmetiske skader, heraf: Ridser,
buler, skrammer og rust, drifts- og funktionsfejl. Derudover
gælder undtagelserne nævnt i forsikringsbetingelserne.
FORSIKRINGSSUM

VARE
GRUPPE A

VARE
GRUPPE B

VARE
GRUPPE C

VARE
GRUPPE D

0-10.000 kr.

30 kr.

85 kr.

150 kr.

100 kr.

10.001-15.000 kr.

35 kr.

90 kr.

150 kr.

150 kr.

15.001-25.000 kr.

50 kr.

95 kr.

150 kr.

150 kr.

25.001-50.000 kr.

95 kr.

175 kr.

300 kr.

300 kr.

50.001-75.000 kr.

150 kr.

240 kr.

450 kr.

450 kr.

75.001-100.000 kr

225 kr.

325 kr.

600 kr.

600 kr.

100.001-125.000 kr.

275 kr.

400 kr.

750 kr.

750 kr.

125.001-150.000 kr.

325 kr.

475 kr.

900 kr.

850 kr.

150.001-175.000 kr.

375 kr.

550 kr.

1.050 kr.

1.000 kr.

175.001-200.000 kr.

425 kr.

625 kr.

1.200 kr.

1.125 kr.

200.001-250.000 kr.

525 kr.

775 kr.

1.500 kr.

2.250 kr.

250.001-300.000 kr.

625 kr.

925 kr.

1.800 kr.

2.700 kr.

300.001-350.000 kr.

725 kr.

1.075 kr.

2.100 kr.

3.150 kr.

350.001-400.000 kr.

825 kr.

1.225 kr.

2.400 kr.

3.600 kr.

400.001-450.000 kr.

925 kr.

1.375 kr.

2.700 kr.

4.050 kr.

450.001-500.000 kr.

1.025 kr.

1.525 kr.

3.000 kr.

4.500 kr.

Maksimum forsikringssummer i varegruppe:
A: 2.000.000 kr.
B: 700.000 kr.
C: 700.000 kr.
D: 500.000 kr.
Forsikringssummen skal bestå af handelsfakturabeløbet for
hele forsendelsen samt fragtomkostningerne. Det er den
sum, som du betaler præmie af, og derfor kan If også kun
erstatte indenfor summens rammer. Overstiger tabet summen, så erstatter If kun forholdsmæssigt.

