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Aftalegrundlaget 

Din Transportforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige 
vilkår) og forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringsaftalen (policen) er de dækninger og de selvrisikobeløb, du har valgt til din forsikring.   
 

Lovgrundlaget  

Dansk lovgivning danner grundlag for forsikringen - Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel 
virksomhed. Medmindre der er aftalt fravigelser i policetillæg (eventuelle særlige vilkår). 
 

Anmeld skade 

• Er der sket en skade, så husk at anmelde den til os hurtigst muligt. På www.stofo.dk eller tlf. 
55 81 11 34, så vi kan registrere skaden og eventuelt hjælpe dig med, at finde et værksted 

• Du skal efter bedste evne begrænse omfanget af skaden  
• Du må ikke udbedre eller fjerne noget af det beskadigede før, at du har aftalt det med os og 

ligeledes heller ikke aftale erstatning eller reparation før end vi har godkendt det  
• Tyveri og hærværk anmeldes straks til politiet  
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1. Hvem er forsikret 
Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede løsøre. 

2. Hvor dækker forsikringen 
Det fremgår af forsikringsaftalen (policen) i hvilke geografiske områder forsikringen dækker. 

3. Hvad omfatter forsikringen 
Forsikringen omfatter  
• forsikringstagerens egne varer og fremmede varer, som falder ind under forsikringstagerens 

forretningsvirksomhed, og som han har forsikringsrådighed over 
• værktøj til eget brug 
• egne instrumenter 
• egne reservedele 
 
Forsikringen dækker også under transport til og fra udstillingssted eller demonstrationssted, 
forsikringstagerens udstillingsmateriel, stand materiel, brochurer, rejsekollektioner o. lign. 
 
Forsikringen dækker ikke  
• mobiltelefoner 
• bærbare PC’er, GPS o. lign. 
• penge, smykker, ædle metaller, ædelstene, malerier, antikviteter o. lign. 
• flyttegods og personlige effekter 
• vin, spiritus og tobaksvarer 
• levende dyr 
• temperaturkontrollerede varer 
• våben og ammunition 
• brandfarlige væsker, eksplosive eller ætsende stoffer. 

5. Hvilke skader dækker forsikringen 
Forsikringen dækker fysisk skade på eller tab af de forsikrede ting 
• under transporten med den i forsikringsaftalen (policen) nævnte bil 
• ved på- og aflæsning i forbindelse med transporten, 
• hen- og nedbæring i forbindelse med transporten, 
• når bilen henstår eller under kortvarigt ophold 
• tyveri dækkes kun ved opbrud fra lukket og aflåst bil 
 

For parkerede biler gælder 
Det er en betingelse, at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, samt at de 
forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da 
inde i bilen tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra. 
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På hverdage i tiden fra klokken 20.00 til klokken 07.00 samt søn- og helligdage hele døgnet 
dækkes maksimalt kr. 100.000, dog højest den tegnede forsikringssum, hvis denne er mindre end 
kr. 100.000. 
 
Hvis bilen er parkeret i aflåst privatgarage eller i forsikringstagerens aflåste erhvervslokaler, og 
der er synlige tegn på indbrud, dækkes tyveri fuldt ud hele døgnet samt på søn- og helligdage 
med fradrag af selvrisiko i henhold til forsikringsaftalen (policen). 
 
Forsikringen dækker ikke 
• skade på gods der transporteres mod betaling 
Skade på og tab af de forsikrede genstande som følge af  
• varens egen beskaffenhed og eksisterende fejl og mangler på varen 
• varens utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige 

fastgørelse til køretøjet 
• at de forsikrede genstande benyttes, betjenes, demonstreres, bearbejdes, repareres, bliver 

glemt, tabt eller forladt 
• luftens eller vejrligets påvirkning samt temperaturforandring 
• indre fordærv, smeltning, varme, ordinært svind, mug og skimmel 
• forsinkelse uanset årsag 
• driftstab eller andet indirekte tab 
• beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra offentlige myndigheders side 
• kørsel under påvirkning af alkohol eller stoffer eller, hvis skaden er forårsaget med forsæt eller 

grov uagtsomhed 
• kørsel uden kørekort, med mindre uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed, eller tyveri 

af bilen 
• at bilen ikke overholder gældende forskrifter 
• at en af forsikringstageren tilhørende bil bliver ført af andre end forsikringstageren selv eller 

en af dennes ansatte 
• skade på bilens tilbehør 
• en skade som dækkes af bilens lovpligtige ansvarsforsikring, og som rammer varer og 

genstande, der tilhører tredjemand 
• ridser, skrammer, buler og slitage 
 
Tyveridækningen omfatter ikke genstande 
• i påhængsvogn/trailer 
• i løst- eller fastmonterede kasser på lad 
• i vare- eller bagagerum, som er forsynet med lad overdækninger (hardtops o. lign.) 
• i vare- eller bagagerum, som er beklædt med presenning af lærred, plastfolie, stof, teltdug o. 

lign. 

6. Følgeudgifter  

6.1. Redning og bevaring 

Forsikringen dækker rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting efter en skade 
som er omfattet af forsikringen. Disse udgifter er dækket ud over policens angivne 
forsikringssum med indtil 20 % af forsikringssummen. 
angivne forsikringssum. 
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7. Hvordan beregnes erstatningen 
Hvis værdien af det forsikrede overstiger forsikringssummen, erstattes en skade kun 
forholdsmæssigt. 
 
Genstandene erstattes med genanskaffelsesprisen med rimeligt fradrag for værdiforringelse ved 
alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
 
Forsikringssummen er øverste grænse for erstatningen i hvert enkelt skadetilfælde. 

8. Selvrisiko 
Forsikringen er tegnet med selvrisiko ved enhver skade. 
 
Selvrisikobeløbet fremgår af forsikringsaftalen (policen). 
 
I forbindelse med tyveri ved opbrud fra lukket aflåst bil på hverdage i tiden fra klokken 20.00 til 
klokken 07.00 samt søn- og helligdage hele døgnet fratrækkes en selvrisiko på kr. 5.000 med 
mindre forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko. 
 
Hvis bilen er parkeret i aflåst privatgarage, og der er synlige tegn på indbrud, dækkes tyveri fuldt 
ud hele døgnet samt på søn- og helligdage med fradrag af selvrisiko i henhold til policen, hvis den 
tegnede selvrisiko er lavere end kr. 5.000. 

9. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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