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Varetransportforsikring
Har du husket at tegne forsikring?

Blue Water Shipping A/S | www.bws.dk

Forsikring under transport

Nu får du endnu flere fordele

*Eksempler på transportørens ansvar:
2 pll 500 kg bliver totalskadet under transport. Vareværdi dkk 250.000
• Bil: 500 kg x ca. 75 kr = 37.500 kr (8,33 SDR/kg iht. CMR-loven)
• Sø: 2 cll x ca. 6.003 kr = 12.006 kr (2 SDR/kg eller 667 SDR/cll iht. søloven)

I Blue Water Shipping gør vi alt for at sikre, at dit gods
kommer frem i hel og god stand. Men uanset om dit gods
transporteres på bil, skib, fly eller bane kan uheldet være
ude.
Derfor er det vigtigt, at du tegner en varetransportforsikring.

Bredere og bedre dækning til samme pris
Vi har forbedret vores forsikring, så du nu får en bredere
dækning uden at betale mere. Forsikringen inkluderer
blandt andet:
»» Skadeskonstatering i op til 90 dage efter levering
»» Ophold for konsolidering i op til 30 dage
»» Tab ved fremkomst af FCL gods med intakt containersegl
Ovenstående dækkes normalt IKKE af en vareforsikring.

Kontakt
For yderligere information ret henvendelse til din daglige
kontaktperson hos Blue Water eller Insurance & Claims
ansvarlig:
Tine Kaaber +45 7913 5099

Almindelige misforståelser
»» Transportøren er ansvarlig, når
varerne er i hans varetægt: Der
er situationer, hvor transportøren
helt er fritaget for ansvar.
»» Transportøren dækker dit fulde
tab: Du skal være opmærksom på,
at erstatning ved skade eller bortkomst er omfattet af begrænsningsreglerne, typisk reguleret af
internationale love og bestemmelser*. Erstatningen beregnes
på baggrund af antal eller vægt.
Du risikerer derfor, at du ikke får
dækket dit fulde tab.
»» Blue Water Shipping forsikrer
automatisk: Blue Water Shipping
tegner kun vareforsikring efter
skriftlig aftale. Du kan forsikre pr.
transport eller lave en fast aftale,
der sikrer, at alle dine transporter
er forsikret.

Bredere dækning end
almindelige markedsvilkår

All risk forsikring

Fuld dækning for faktura
værdi og fragtomkostninger

Konkurrencedygtige
præmier

Undgå transportørens
ansvarsbegrænsninger

Undgå transportørens
ansvarsfritagelser

Havari til søs: Dækning af
udgifter til havari grosse
(fælles bjærgningsomkostninger)

Professionel
sagsbehandling

Præmier pr. 01.01.2018
Almindelige handelsvarer
Præmier for transport af almindelige handelsvarer

Til/fra/mellem områderne

Alle transportmidler

Europa

0,25 %

USA, Canada, Japan, Hong Kong, Kina, Singapore, Sydkorea, Taiwan,
Malaysia, Thailand, Vietnam, Australien og New Zealand

0,35 %

Grønland, Island og Færørerne *

0,50 %

Øvrige verden **

0,60 %

Minimumspræmie *

DKK 100,-

* For produkterne Blue Air Pack, Ice Pack og Faroe Pack gælder en minimumspræmie på DKK 50,** Lande der er undtaget af denne dækning: Cuba, Iran, Nordkorea og Syrien

Betingelser
Præmierne dækker på Udvidede Danske Betingelser/Institute Cargo Clause ”A”. Temperaturreguleret gods
er omfattet af danske køle-/frysebetingelser/Institute Frozen Food Clause ”A”. Krigs- og strejkedækning
(inkl. terror) er inkluderet, men kan opsiges med syv dages varsel. Ved vareværdier over DKK 4.000.000
venligst henvend dig til din daglige kontaktperson ved Blue Water.

Varearter
Ovennævnte betingelser gælder for almindelige handelsvarer, dog undtagen: pharmaprodukter, udstillingsgods, vin, alkohol, tobak, glas, porcelæn, keramik, kunst, antikviteter, rede penge, guld- og sølvvarer, mobiltelefoner samt højværdi HI-FI & IT-udstyr, køretøjer, både, levende dyr, bulkladninger, bygningselementer, projektgods, flyttegods og personlige effekter. Disse varegrupper skal tariferes specielt.

Brugt gods og brugte genstande samt returgods
Forsikringen dækker ikke skader som følge af ridser, buler og skrammer, almindelig gradvis forringelse,
mangelfuld vedligeholdelse, elektroniske og mekaniske fejl, rust og oxydering.

Selvrisiko

Forsikringssummens beregning
Forsikringssummen beregnes som hovedregel ud fra fakturaværdien plus fragtomkostninger og 10%
imaginær avance.

Blue Water Shipping formidler forsikring i samarbejde med anerkendt forsikringsselskab.
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For brugt gods og brugte genstande samt returgods gælder der en selvrisiko på 5% af forsikringssummen,
dog minimum
DKK 5.000 og maksimalt DKK 25.000 pr. skadebegivenhed.

