FULD DÆKNING MED
DHL CARGO INSURANCE
HELDÆKKENDE FORSIKRING AF DIT GODS

Fra skade og tyveri til “force majeure”. Vi behandler naturligvis dine forsendelser med omhu, men godstransport er
altid forbundet med en risiko for skade eller bortkomst. Såfremt du har forsikringsrådigheden for forsendelsen under
transport i henhold til Incoterms, bør du altid sørge for at forsikre dit gods. Og her sørger DHL Cargo Insurance for at
give dig den nødvendige ro i maven.
DHL Freight – Excellence. Simply delivered.

TILLID GIVER DIG TRYGHED
HELDÆKKENDE

OVERSKUELIG

Uanset hvis skyld det er, så er det juridiske ansvar
for en skade ofte begrænset. Mange transportforsikringer tilbyder dog ikke en tilstrækkelig god
beskyttelse mod disse ansvarsbegrænsninger.

Vareforsikring hos DHL Freight er nemt og overskueligt. Hvis du fx booker en enkelt forsendelse
online, skal du blot sige ja til vareforsikring og
indsætte værdien af godset.

Skulle uheldet være ude, vil erstatningen ofte
være væsentlig lavere end godsets reelle værdi, så
derfor bør du forsikre dine forsendelser via DHL
Cargo Insurance. Dermed får du en global
forsikringsdækning for gods med en værdi på op
til 5 mio. EUR – uanset transportform. Og den er
oven i købet gældende, selvom der ikke kan
placeres et juridisk ansvar, som fx i tilfælde af
force majeure og tyveri, eller uheld der skyldes
tredjepart. Godset er forsikret med den værdi, det
repræsenterer på afsendelsestidspunktet.

Det er også muligt at lave en årsaftale på alle dine
forsendelser med DHL Freight. Her udarbejder vi en
aftale, hvor du ofte vil opnå en reduceret pris for
alle dine samlede forsendelser. Baseret på de
aftalte betingelser og den dokumenterede værdi af
godset, beregner vi forsikringspræmien for hver af
dine forsendelser og fakturerer den sammen med
fragten. Og på den måde vil alle dine forsendelser
automatisk være forsikrede fra gang til gang.

TYDELIG

Såfremt der sker en skade eller bortkomst under
transporten, håndterer vi hændelsen hurtigst
muligt. Vi behandler skaden inden for 30 dage
fra det tidspunkt, hvor alle informationer er
tilvejebragt – og endnu hurtigere, hvis blot vi
modtager alle relevante bilag fra starten.

Med DHL Cargo Insurance får du en forsikring
uden selvrisiko, som dækker næsten alle typer
gods. Der er kun ganske få undtagelser for
dækning – fx ved mangelfuld emballering – og
forsikringsvilkårene er tydeligt definerede.
Med andre ord får du en forsikring uden
ubehagelige overraskelser i tilfælde af
beskadigede varer.

HURTIG

Det betyder, at du ikke behøver at spekulere
yderligere på hændelsen, og dermed kan fokusere
på din daglige forretning i stedet.

DHL CARGO INSURANCE:
Eksempel

Uden vareforsikring

Med DHL Cargo Insurance

Skade eller bortkomst
under transport

8,33 SDR/kg (ca. 74,97 kr./kg* jfr. transportlovgivningen, fx CMR eller NSAB 2015)

Fuld vareværdi på afsendelsestidspunktet

Skade direkte i forbindelse
med læsning eller losning

Ingen ansvar, hvis afsender selv er ansvarlig
for skaden

Fuld vareværdi på afsendelsestidspunktet

Skade eller bortkomst under
transport pga. force majeure

Ingen erstatning, da transportøren ikke kan
holdes ansvarlig ifølge transportlovgivningen,
(fx jfr. CMR-loven §24)

Fuld vareværdi på afsendelsestidspunktet

* gældende pr. 1. april 2021

For yderligere information, kontakt venligst
info.dfdk@dhl.com
eller besøg DHL Freight på
www.dhl.dk/freight

DHL Freight Denmark A/S
Banemarksvej 48
2605 Brøndby
Danmark

