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1.0 Forsikringens omfang 
Forsikringen dækker fysisk skade på eller tab 
af de forsikrede genstande som følge af, at 
en ulykkelig hændelse rammer disse, dog 

med de undtagelser der følger af pkt. 4, 5 og 
6. 

2.0  Havari Grosse 
Forsikringen dækker bidrag til havari grosse 
samt bjærgeløn opgjort i henhold til gælden-

de lov og praksis, dog med de undtagelser 
der følger af  pkt. 4, 5 og 6. 

3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger som følger: 
3.1 
Medfører en af forsikringen omfattet ulykkelig 
hændelse, at transporten afbrydes i eller på 
anden havn eller plads end det for forsikrin-
gen gældende bestemmelsessted, erstatter 
selskabet rimelige omkostninger afholdt i for-

bindelse med videretransport til dette be-
stemmelsessted. 
 
3.2 
Selskabet erstatter rimelige omkostninger, 
som den forsikrede har afholdt for at afværge 
eller begrænse skade i henhold til pkt. 9. 

4.0 Forsikringens undtagelser 
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller 
omkostninger som følge af: 
 
4.1 
at den forsikrede ved handling eller undla-
delse forsætligt har forårsaget forsikringsbe-
givenheden 
 
4.2 
de forsikrede genstandes egen beskaffen-
hed, herunder at disse ikke kan tåle de nor-
male påvirkninger under transportens almin-
delige forløb 
 
4.3 
sædvanligt svind 

 
4.4 
uegnet eller mangelfuld emballering eller for-
beredelse af de forsikrede genstande for 
transport 
 
4.5 
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i 
container eller transportmiddel, medmindre 
stuvningen er udført af speditør eller trans-
portør efter forsikringsdækningens begyndel-
se 
 
4.6 
forsinkelse, uanset årsag til denne 
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4.7 
rederes, korresponderende rederes, befrag-
teres eller operatørers insolvens eller finan-
sielle misligholdelser 
 
4.8 
at skib eller fartøj er usødygtigt, eller trans-
portmiddel, herunder skib, fartøj, container 
eller lignende er uegnet til på forsvarlig måde 
at transportere de forsikrede genstande. 
 

Denne bestemmelse gælder kun, når den 
forsikrede på det tidspunkt, hvor de forsikre-
de genstande lastes i transportmidlet, er vi-
dende om sådan usødygtighed eller uegnet-
hed. 
 
4.9  
frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fis-
sion) eller kernesammensmeltning (fusion) i 
forbindelse med atomvåbeneksplosioner el-
ler atomprøveeksplosioner. 

5.0 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge af: 
5.1 
krig eller krigslignende begivenheder samt 
miner, torpedoer og lignende, selv i fredstid 
 
5.2 
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder 
krigsvåben anvendes 

 
5.3 
arrest, beslaglæggelse eller anden foran-
staltning fra regeringer eller myndigheder. 

 

6.0 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger 
6.1 
forvoldt af personer under deltagelse i strej-
ke, lockout, andre uroligheder eller optøjer 
 
6.2  
som følge af strejke, lockout, andre urolighe-
der eller optøjer 

 
6.3 
forvoldt af terrorister eller personer, som 
handler ud fra politiske motiver. 

 

7.0 Forsikringsdækningens begyndelse og ophør  
7.1 
Forsikringsdækningen træder i kraft, når de 
forsikrede genstande, for at begynde trans-
porten, forlader pakhus eller lager på det for 
forsikringen gældende afgangssted. Dæk-
ningen vedvarer under transportens alminde-
lige forløb og ophører 
 
enten 
 
7.1.1 
når de forsikrede genstande indgår i modta-
gers pakhus eller andet endeligt pakhus eller 
lager på det for forsikringen gældende be-
stemmelsessted  
 
eller 
 
7.1.2 
når de forsikrede genstande indgår i andet 
pakhus eller lager, enten før eller på det for 

forsikringen gældende bestemmelsessted, 
som den forsikrede vælger at benytte  
 
enten 
 
7.1.2.1 
til oplagring, der ikke er et led i transportens 
almindelige forløb  
 
eller 
 
7.1.2.2  
til distribution 
 
eller  
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7.1.3 
senest 60 dage efter, at de forsikrede gen-
stande er losset fra det søgående skib i be-
stemmelseshavnen, 
 
hvad der først måtte indtræffe. 
7.2 
Forsikringen dækker tillige under afvigelse 
fra transportens almindelige forløb, herunder  

usædvanlige ophold, omladninger samt for-
sendelse med andre transportmidler, men 
ophører som ovenfor anført. 
 
Det er dog en forudsætning, at selskabet un-
derrettes om sådan afvigelse umiddelbart ef-
ter, at den forsikrede får kendskab hertil. 
Selskabet har ret til at opkræve tillægspræ-
mie herfor. 

8.0 Tredjemands interesse 
Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for 
transportører og/eller andre, i hvis varetægt 

de forsikrede genstande er eller har været 
overladt. 

9.0  Skadeforebyggelse og -begrænsning 
I tilfælde af at en af forsikringen omfattet 
skade er indtruffet eller frygtes at være 
umiddelbart forestående, er den forsikrede, 
dennes ansatte og andre, som handler på 
den forsikredes vegne, forpligtet til 
 
9.1 
at træffe rimelige foranstaltninger til at af-
værge eller begrænse skaden  
 
og 

9.2 
at træffe nødvendige foranstaltninger til sik-
ring og gennemførelse af krav overfor tred-
jemand, herunder transportører eller andre i 
hvis varetægt de forsikrede genstande er el-
ler har været overladt. 
 
Udover erstatningsberettiget skade erstatter 
selskabet alle rimelige omkostninger ved ud-
førelsen af disse pligter. 

10.0  Retablering  
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på el-
ler tab af en del eller dele af en forsikret gen-
stand erstatter selskabet, inden for forsik-
ringssummen for den pågældende genstand, 
enten omkostningerne ved den nødvendige 

reparation/rekonditionering eller omkostnin-
gerne ved fornyelse af de(n) pågældende 
del(e), herunder rimelige transportomkost-
ninger. 

11.0 Retsgrundlag  
For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk 
Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934. 

12.0 Værneting                                                               
Sø- og Handelsretten i København - med 
Højesteret som appelinstans - er værneting i 
alle tvistigheder, der måtte opstå under den-
ne forsikring.   
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1.0 Forsikringens omfang  
Forsikringen dækker, med de undtagelser 
som følger af pkt. 4 og 5, fysisk skade på el-
ler tab af de forsikrede genstande forvoldt af 
 
1.1 
personer under deltagelse i strejke, lockout, 
andre uroligheder eller optøjer 

1.2 
terrorister eller personer, som handler ud fra 
politiske motiver.  

 
 
 

2.0 Havari Grosse 
Forsikringen dækker bidrag til havari grosse 
samt bjærgeløn opgjort i henhold til gælden-

de lov og praksis, dog med de undtagelser 
der følger af pkt. 4 og 5. 

3.0 Rimelige omkostninger  
Selskabet erstatter rimelige omkostninger, 
som den forsikrede har afholdt for at afværge 
eller begrænse skade i henhold til pkt. 8. 

4.0 Forsikringens undtagelser  
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller 
omkostninger som følge af: 
 
4.1 
at den forsikrede ved handling eller undla-
delse forsætligt har forårsaget forsikringsbe-
givenheden 
 
4.2 
de forsikrede genstandes egen beskaffen-
hed, herunder at disse ikke kan tåle de nor-
male påvirkninger under transportens almin-
delige forløb 

 
4.3 
sædvanligt svind 
 
 
4.4 
uegnet eller mangelfuld emballering eller for-
beredelse af de forsikrede genstande for 
transport 
 
4.5 
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i 
container eller transportmiddel, medmindre 
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stuvningen er udført af speditør eller trans-
portør efter forsikringsdækningens begyndel-
se  
 
4.6 
forsinkelse, uanset årsag til denne 
4.7 
rederes, korresponderende rederes, befrag-
teres eller operatørers insolvens eller finan-
sielle misligholdelser  
 
4.8 
fravær, bortebliven eller tilbageholdelse af 
arbejdskraft som er en følge af strejke, lock-
out, andre uroligheder eller optøjer  

4.9 
bortfald eller opgivelse af rejsen  

 
4.10 
at skib eller fartøj er usødygtigt eller trans-
portmiddel, herunder skib, fartøj, container 
eller lignende, er uegnet til på forsvarlig må-
de at transportere de forsikrede genstande. 
 
Denne bestemmelse gælder kun, når den 
forsikrede på det tidspunkt, hvor de forsikre-
de genstande lastes i transportmidlet, er vi-
dende om sådan usødygtighed eller uegnet-
hed. 
 
4.11 
frigørelse af atomenergi, kernespaltning (fis-
sion) eller kernesammensmeltning (fusion) i 
forbindelse med atomvåbeneksplosioner el-
ler atomprøveeksplosioner.  

5.0 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge af: 
5.1 
krig eller krigslignende begivenheder samt 
miner, torpedoer og lignende, selv i fredstid 
 
5.2 
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder 
krigsvåben anvendes  

 
5.3 
arrest, beslaglæggelse eller anden foran-
staltning fra regeringer eller lovlige myndig-
heder. 

6.0 Forsikringsdækningens begyndelse og ophør  
6.1 
Forsikringsdækningen træder i kraft, når de 
forsikrede genstande, for at begynde trans-
porten, forlader pakhus eller lager på det for 
forsikringen gældende afgangssted. Dæk-
ningen vedvarer under transportens alminde-
lige forløb og ophører  
 
enten 
 
6.1.1 
når de forsikrede genstande indgår i modta-
gers pakhus eller andet endeligt pakhus eller 
lager på det for forsikringen gældende be-
stemmelsessted 
 
eller 

 
6.1.2 
når de forsikrede genstande indgår i andet 
pakhus eller lager, enten før eller på det for 
forsikringen gældende bestemmelsessted, 
som den forsikrede vælger at benytte  
 
enten 
 
6.1.2.1 
til oplagring, der ikke er et led i transportens 
almindelige forløb  
 
eller 
 
6.1.2.2 
til distribution 
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eller 
 
6.1.3 
senest 60 dage efter, at de forsikrede gen-
stande er losset fra det søgående skib i be-
stemmelseshavnen, 
 
hvad der først måtte indtræffe. 

6.2 
Forsikringen dækker tillige under afvigelse 
fra transportens almindelige forløb, herunder 
usædvanlige ophold, omladninger samt for-
sendelse med andre transportmidler, men 
ophører som ovenfor anført. 
Det er dog en forudsætning, at selskabet un-
derrettes om sådan afvigelse umiddelbart ef-
ter, at den forsikrede får kendskab hertil. 
Selskabet har ret til at opkræve tillægspræ-
mie herfor. 

7.0 Tredjemands interesse 
Denne forsikring skal ikke gælde til fordel for 
transportører og/eller andre, i hvis varetægt 
de forsikrede genstande er eller har været 
overladt.  

8.0 Skadeforebyggelse og -bekæmpelse  
I tilfælde af at en af forsikringen omfattet 
skade er indtruffet eller frygtes at være 
umiddelbart forestående, er den forsikrede, 
dennes ansatte og andre, som handler på 
den forsikredes vegne, forpligtet til  
 
8.1 
at træffe rimelige foranstaltninger til at af-
værge eller begrænse skaden 
 
og 

8.2 
at træffe nødvendige foranstaltninger til sik-
ring og gennemførelse af krav overfor tred-
jemand, herunder transportører eller andre i 
hvis varetægt de forsikrede genstande er el-
ler har været overladt. 
 
Udover erstatningsberettiget skade erstatter 
selskabet alle rimelige omkostninger ved ud-
førelsen af disse pligter. 

9.0  Retablering  
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på el-
ler tab af en del eller dele af en forsikret gen-
stand, erstatter selskabet, inden for forsik-
ringssummen for den pågældende genstand, 
enten omkostningerne ved den nødvendige 

reparation/rekonditionering eller omkostnin-
gerne ved fornyelse af de(n) pågældende 
del(e), herunder rimelige transportomkost-
ninger. 

10.0  Retsgrundlag  
For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk 
Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934. 
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11.0 Værneting 
Sø- og Handelsretten i København - med 
Højesteret som appelinstans - er værneting i 
alle tvistigheder, der måtte opstå under den-
ne forsikring. 
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Uanset bestemmelserne i denne police gæl-
der følgende klausul: 
 
Forsikringen dækker ikke skade, tab, om-
kostninger eller ansvar som er en direkte el-
ler indirekte følge af eller kommende fra 
 
1.1 
ioniserende stråling eller radioaktiv forure-
ning forårsaget af atomkernebrændsel, atom-
reaktion eller atomaffald 

 
1.2 
radioaktive, giftige, eksplosive eller andre 
forurenende egenskaber ved atomkernean-
læg, atom-reaktorer eller andre atomkernein-
stallationer samt komponenter heraf 

1.3 
våben eller anden anordning i hvilke anven-
des atomenergi eller kernespaltning (fission) 
og/eller kernesammensmeltning (fusion) eller 
anden lignende reaktion eller radioaktiv kraft 
eller substans 
 
1.4 
radioaktive, giftige, eksplosive eller andre 
forurenende egenskaber fra enhver radioak-
tiv substans. Denne undtagelse omfatter ikke 
radioaktive isotoper, bortset fra atomkerne-
brændsel, når sådanne isotoper fremstilles, 
transporteres, oplagres eller anvendes kom-
mercielt i landbruget, medicinalt, videnskabe-
ligt eller til andre lignende fredelige formål. 

 
1.5 
kemiske, biologiske, biokemiske eller elek-
tromagnetiske våben.

 
 
 


