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1. Hvilke genstande er omfattet

Erhvervsløsøre tilhørende virksomheden under trans-
port i Danmark, i egne eller ansattes biler, herunder
lukkede (kasser) og aflåste trailere/påhængsvogne
hørende til bilen.

2. Hvilke genstande er ikke  
omfattet

2.1 Fastmonteret biludstyr.

2.2  Genstande, der bliver glemt eller forlagt.

2.3 Genstande i vare- og bagagerum, trailere, på-
hængsvogne, lad o. lign., som er beklædt med dug,
lærred, presenninger, stof o. lign.

2.4  Kørsel med genstande tilhørende andre end for-
sikringstageren, uanset at dette sker mod betaling.

3.  Hvad dækkes

3.1  Forsikringen dækker direkte skade på og tab af
de forsikrede genstande under transport, imens bilen
står stille samt ved på- og aflæsning fra bilen og hen
til bygning eller bil.

3.2 Forsikringen dækker også skade på løsøre, som
befinder sig på biler (fastgjort hertil) eller placeret i  
trailere eller lign., som er tilkoblet til biler, ved trafik- 
uheld. Ved trafikuheld forstås påkørsel, sammenstød 
og væltning.

4. Hvad dækkes ikke

4.1  Forsikringen dækker ikke skade på og tab af de
forsikrede genstande som følge af:

4.1.2  Tyveri, når der ikke kan konstateres tydelige 
synlige tegn på opbrud af bilen/traileren/påhængs- 
vognen, dog er der dækning for ran/røveri jf. punkt 5. 
Tyveri i forsikringsvilkårene for Løsøreforsikring.

4.1.3  Luftens eller vejrligets påvirkning.

4.1.4  Forsinkelse, uanset årsag.

4.1.5  Kørselsuheld, hvor forsikringstageren – eller an-
den fører med forsikringstagerens vidende – var beruset.

4.1.6  Beslaglæggelse fra myndigheder.

4.1.7  Kortslutning, overspænding eller induktion af
elektroniske genstande.

4.1.8  Skade på selve bilen/traileren/påhængsvognen.

4.1.9  Ridser og skrammer samt slitage, gradvis forrin-
gelse eller dårlig vedligeholdelse.

4.1.10 Genstandens utilstrækkelige/mangelfulde
emballering eller tildækning.

4.1.11 Genstandens utilstrækkelige fastgøring/surring
på/til transportmidlet.

4.2  Derudover dækker forsikringen ikke:

4.2.1 Skader, der er omfattet af virksomhedens løsøre-
forsikring.

Transportforsikring
Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv og vilkårene for  
Løsøreforsikringen, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår. I det følgende er Købstædernes Forsikring  
benævnt som ”forsikringsselskabet”.



Strandgade 27A · 1401 København K · CVR-nr. 51148819 ·  tlf. 33 45 75 75 · infoforsikring@jyske.dk · jyske.dk

3

5. Forsikringssum og selvrisiko

5.1  Forsikringssummen per køretøj fremgår af policen.
Forsikringssummen bliver ikke indeksreguleret.

5.2  Ved enhver skade omfattet af forsikringen gælder
der en selvrisiko. Beløbet fremgår af policen.

6. Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker i Danmark. Forsikringen dækker 
transporter i Europa af maksimalt en uges varighed.

7. Erstatningsopgørelse

7.1  Erstatningen bliver opgjort i henhold til reglerne
i punkt 14 i forsikringsvilkårene for Løsøreforsikring.


