Erhverv
Codan Cargo

Er jeres varer godt
sikret på rejsen?
Når jeres virksomhed skal have transporteret
varer, bærer I selv ansvaret, hvis noget går
galt undervejs – uanset om I køber eller sælger
varer.
Transportfirmaet dækker som regel kun en mindre del af tabet,
så I kan ikke være sikre på at få fuld erstatning, hvis varerne går i
stykker eller forsvinder under transporten. Desuden risikerer I at
vente op til flere år på en eventuel erstatning.
Med en transportforsikring undgår I at hænge på regningen,
hvis noget går galt, når jeres varer skal fra A til B. Forsikringen
giver jer en ekstra sikkerhed, da I let kan budgettere med en
transportforsikring, men ikke med et tab efter en transportskade.
Sådan er I dækket med Codan Cargo
Med vores transportforsikring er jeres varer dækket på de
tidspunkter, hvor de er mest sårbare, nemlig når de transporte
res og ikke er i sikkerhed på jeres eget lager. Vi dækker skader
på varer, som bliver ødelagt under transport med bil, fly, skib
eller tog. I får altid udbetalt den fulde værdi af varerne, og vi

dækker også jeres fragtomkostninger. Erstatningen udbetales
umiddelbart efter skaden, uanset om den sker i Danmark eller
i udlandet.
Det betaler sig at have en transportforsikring
Hvis jeres varer bliver ødelagt under en transport, er transport
firmaet kun forpligtet til at dække en lille del af varernes værdi.
Transportøren kan nemlig nøjes med at udbetale jer erstatning
efter en række lov- og konventionsbestemte beløbsgrænser,
som opgøres i valutakursen SDR.
Transportforsikring
Værdi af 100 kg gods

500.000 kr.

Transportform

Erstatning uden Codan Cargo*
Erstatning med Codan Cargo

Bil

7.895 kr.
500.000 kr.

* Ved transport af varer med bil får I 8,33 SDR x 100 kg = 7.895 kr., kursen på
SDR 100 pr. 13.12.2016 = 947,83 kr.

Find mere information og detaljerede vilkår på codan.dk/cargo
eller ring til os på telefon 33 55 46 23

En fleksibel løsning med flere muligheder
Vores transportforsikring kan tilpasses jeres virksomheds behov.
I kan vælge mellem to dækninger: Begrænsede danske betin
gelser og Udvidede danske betingelser, som kan kombineres
med tilvalgsdækninger. I skemaet kan I se hvilke skader og tab,
forsikringerne dækker.

Altid hurtig håndtering af jeres skade
Hvis uheldet er ude, og jeres varer bliver ødelagt under en trans
port, hjælper vi jer videre. Vi tager bøvlet med transportøren,
som har transporteret jeres varer og sørger hurtigst muligt for at
behandle skaden og udbetale jer erstatning. Dette gælder også,
hvis I får en skade i udlandet.

Prisen på Codan Cargo
Prisen på din virksomheds forsikring bliver fastsat efter jeres
estimater på, hvor ofte I transporterer varer, hvor meget I fragter
og selve varernes værdi. For at gøre det enkelt, bliver prisen
udregnet på årsbasis, når I køber forsikringen. Ved årets udløb
justerer vi prisen efter de faktiske forhold i årets løb.

Codan Cargo
Grunddækning

Betingelser i Danmark
Begrænsede

Udvidede

Ild og eksplosion
Synken, kæntring, stranding, grundstødning og kollision af skib
Bil- og togsammenstød og væltning
Nedstyrtning af fly
Havari grossebidrag
Overbordkasten
Overbordskyllen
Lynnedslag
Vulkanudbrud
Jordskælv
Sø- og ferskvand
Hårdtvejrsskader, fx varer som er ødelagt i stormvejr
Tyveri/bortkomst
Lastning/losning, på- og aflæsning i forbindelse med transport
Ekstraordinær brækage (brud)
Ekstraordinær lækage (udsivning)
Skader, som skyldes inficering og smitte fra andre varer
Strejkedækning: Skader, som skyldes fx strejke, lockouts og terrorhandlinger

*

*

Krigsdækning: Skader, som skyldes krig og krigslignende begivenheder

*

*

* Tilvalgsdækninger

C701689 12.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Der tages forbehold for trykfejl. Der dækkes med de forbehold og
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. I kan se de fulde betingelser på codan.dk/varetransport.

