VARUFÖRSÄKRING

EXTRA TRYGGHET
UTAN SJÄLVRISK
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0771 345 345
dhl.se/freight

VARUFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRA DIG OM TRYGGA LEVERANSER

Vi gör alltid vårt yttersta, men ibland sker oförutsedda händelser som leder till skador eller förlust av gods.
Vårt grundläggande och allmänna ansvar täcker oftast endast en del av godsets värde. Genom att teckna
en varuförsäkring får du en extra trygghet helt utan självrisk.

Varför välja varuförsäkring när du
ska skicka dina varor?

Fördelar med DHL:s varuförsäkring
• Försäkringen täcker godsets fulla värde plus transportkostnaden

En transportörs ansvar är i enlighet med våra villkor begränsat till
nationella och internationella lagar och konventioner, t ex Lagen
om Inrikes Vägtransport, NSAB och CMR.
DHL:s varuförsäkring ger utökat skydd vid oförutsedd skada ,
vilket ger ditt företag en kostnadseffektiv lösning med en extra
trygghet och ekonomisk säkerhet.

• Mycket konkurrenskraftig premie
• God helhetslösning: I samarbete med vår interna försäkringsexpertis kan vi hantera alla dina frakter och försäkringsbehov
• Snabb och effektiv reklamationshantering

SÅ FUNGERAR DHL VARUFÖRSÄKRING

Varuvärde: SEK 1.000.000

En DHL Freight lastbil blir
påkörd av en annan bil och hela
lasten förstörs.

Transportkostnad: SEK 8.000

Med varuförsäkring:
Sändningens fulla värde
(godsvärde och fraktkostnad)
är skyddat.
Ersättningen blir 1.008.000 kr

Utan varuförsäkring:
Ersättningen begränsas till
gällande villkor, lagar och
konventioner och blir en liten
del av det totala värdet. Se
exempel nedan*.

* Inrikes transporter regleras efter NSAB 2015 och Lagen om Inrikes Vägtransport, vilka kan ersätta varuvärden upp till 150 kr per bruttokilo.
För just detta specifika exempel bestående av 2 pallar med en total bruttovikt om 375 kg skulle det innebära en ersättning om maximalt 64 250
kr (375 kg x 150 kr/kg + frakt 8000 kr), dvs en mycket liten del av värdet på en miljon kronor.
För en Internationell vägtransport sker ersättning enligt CMR-konventionen, vilken ersätter varuvärden upp till 8,33 SDR per kilo
(Särskilda DragningsRätter), vilket motsvarar ca 100 kr per kilo. I detta exempel skulle det innebära en maximal ersättning om 45 500 kr.

DHL:s varuförsäkring:
• kan tecknas för alla dina sändningar (kontakta din säljare eller vår kundservice för mer information och pris)
• kan väljas på enskild sändning vid bokningstillfället. Du gör det smidigt och enkelt via ditt ordinarie
bokningssystem eller genom att kontakta vår kundservice
• kan tecknas för alla inrikes- och utrikessändningar som är betalbara i Sverige
• täcker ersättning för försäkringsvärdet (godsvärde och fraktkostnad)
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PRISLISTA

INRIKES PRODUKTER
DHL Paket, DHL Pall, DHL Stycke, DHL Parti, DHL Home Delivery, DHL Service Point (dock ej C2C)
UTRIKES PRODUKTER
DHL Freight Euroconnect, DHL Freight Eurapid, DHL Euroconnect Plus, DHL Nordisk Pall, DHL Paket Export,
DHL Parcel Connect
*Försäkringsvärde (Godsvärde och fraktkostnad). Värden överstigande 3 miljoner efter avstämning med våra
försäkringsexperter.
Vi försäkrar nästan allt, men det finns vissa godstyper som har restriktioner och undantag, dessa finner du här
Vid anmälan av skada eller förlust behöver värdet på godset styrkas med handelsfaktura, kvitto eller motsvarande.
Varan behöver emballeras på ett för transporten ändamålsenligt sätt. Råd och rekommendationer gällande
emballage, se dhl.se/freight och dokumentet Emballageinstruktioner.
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