
Transportforsikring 
Internt certifikat på selvforsikring 

 
Internt policenummer:  2017-017  
 
Forsikring:    Transportforsikring  
 

Forsikringstager:   Mittarfeqarfiit - Grønlands Lufthavne 
 

Forsikrede genstande: Forsendelser af handelsvarer, herunder returvarer, 
som falder ind under forsikringstagerens 
forretningsvirksomhed.  

     Uden særlig aftale omfatter forsikringen ikke: 
 Eftertransporter, hvor hovedtransporten ikke er omfattet 

al forsikringen. 
 Rejsegods, rejsekollektioner, pram- og 

lægtertransporter, tom returemballage eller lignende. 
 Dækslast, medmindre varerne forsendes i lukkede 

containere. 
 

Forsikringssum: DKK 5.000.000 pr. skib, færge, bil(ekskl. egen bil), bane, fly 

eller post 

 DKK 5.000.000 under transitophold 
 

Selvrisiko: DKK 10.000 pr. skadebegivenhed for biler og 
entreprenørmateriel. 

 DKK 2.000 pr. skadebegivenhed ved general 
selvrisiko (ekskl. biler og entreprenørmateriel).  

 
Præmie:    DKK 33.000   

Præmieregulering: Præmien er fast og vil således ikke blive reguleret  
 
Geografisk område: Mellem pladser i hele verden (ekskl. Cuba, Nordkorea og 

Iran) Grønland og Danmark og retur. 
 

Transportmiddel: Skib, færge, bil(ekskl. egen bil), bane, fly eller post eller et 

hvilket som helst andet transportmiddel eller transportmåde, 

som måtte anses for egnet i Grønland. 

 Under transitophold (kortvarige ophold under de forsikrede 
transporters normale forløb og udenfor forsikringstagerens 
kontrol) i et og samme pakhus, på en og samme kaj, 
banegård eller anden lokalitet.  



 
Gældende betingelser:  Udvidede Danske Betingelser 2010 nr. 610-10-01 
     Danske Strejke Betingelser 2010 nr. 610-12-01 
     Terrorismeklausul nr. 610-13-01 
     Undtagelse for atomforurening m.v. nr. 610-16 

Krisbetingelser nr. 610-15-01 
 
Særlige betingelser: Uagtet ovenstående forsikringsbetingelser dækker forsikringen 

ikke: 
 Ridser, skrammer og små buler samt rust oxidering og 

misfarvning for varer/genstande, for brugte varer samt 
varer der ikke er tilstrækkeligt emballeret eller pakket i 
fuldt lukket enheder. 

 Mekanisk, elektrisk eller elektromagnetisk defekt, 
medmindre det beviseligt skyldes en 
dækningsberettiget begivenhed under policen. 

 Kørsel på biler/maskiners egne hjul, udover kørsel i 
direkte forbindelse med på- og afkørsel (aflæsning) 
indenfor havneområdet. 

  
 
Ikrafttrædelse:    23.09.2013 
 
Hovedforfald:    01.10. 

 
 
 

Særlige betingelser 
 
 

1. Returvarer/brugte varer 
 

Ubeskadigede varer der returneres i original emballage eller tilsvarende kvalitet er 
dækket på ovennævnte generelle betingelser. 

 
Andre returvarer herunder beskadigede varer samt brugte varer er kun dækket 
på Begrænsede danske betingelser nr. 610-20-01. 

 
 

2.  Bortskaffelse og destruktion. 
 

Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger til bortskaffelse og destruktion 
samt oprydning og rengøring i forbindelse med en under policen erstatningsberettiget skade 
på de forsikrede genstande. 

 
Det er dog en forudsætning at forsikringstager er ansvarlig for en sådan bortskaffelse, 
destruktion, oprydning og rengøring. 

 
Forsikringen dækker ikke omkostninger som følge al eller for at undgå/begrænse forurening og 



kontamination (sammenblanding) eller ansvar herfor såvel som omkostninger ved bortskaffelse 
al de forsikrede genstande Ira skib eller fly. 

 
Forsikringen dækker maksimalt med et beløb svarende til 10 % af forsikringssummen for de 
beskadigede varer, der skal bortskaffes og destrueres, eller DKK 250.000 afhængig af hvad 
der giver det højeste beløb.  

 
 

3. Skjult Skade. 
 

Forsikringsdækningen ophører i henholdIi til ”Forsikringsdækningens begyndelse og ophør" i 
de relevante betingelser i policen, men det er aftalt, at eventuelle rettigheder under policen 
ikke mistes som følge af forsinket anmeldelse og/eller anmodning om besigtigelse af varer, 
dog forudsat at forsinkelsen ikke overstiger 90 dage fra ankomsttidspunktet og forudsat at 
varerne ikke havde ydre tegn på beskadigelse, for hvilke der altid straks skal ske anmeldelse 
til selskabet eller anmodning om besigtigelse. 

 
 

4. Udvidet køle/frysebeti ngelser. 
 

I tillæg til policens forsikringsbetingelser gælder følgende for ferske og frosne 
varer: For forsikringen gælder tillige følgende vedhæftede klausul: 
Udvidet dækning for køle-/frysetransporter. 
I det omfang transporten foregår i rum med køle-/fryseanlæg tilsluttet, er §§ 1,4,2 og 4.6 i 
DANSKE KØLE-/ FRYSEBETINGELSER ændret til at gælde som følge: 

 
§ 1 Under forudsætning af, at de forsikrede genstande er i god og sund stand ved 
transportens begyndelse, dækker forsikringen, med de undtagelser der følger af §§ 4, 5 og 
6, tab af, forringelse af eller skade pa de forsikrede genstande, som opstår under 
transporten. 
 
§4 Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge af 

 
4.2 Dybdeforrådnelse (bonetaint), Salmonella og lnfektion opstået i eller påført de 
forsikrede genstande før transportens begyndelse. 

 
Endvidere dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger, der er en følge af 
fejl eller forsømmelse ved de forsikrede genstandes forberedelse, nedkøling/-frysning 
samt emballering og/eller pakning. 

 
4.6  Tab af marked. 

 


