
 

Transportorsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøms Forsikring G/S          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om transportforsikringen. Sker der en skade, er det 

forsikringsbetingelserne og din forsikringsaftale (policen), der er gældende. Af policen fremgår hvilke dækninger du har 

valgt til din forsikring. Betingelserne finder du på stofo.dk.  

 

Hvilken form for forsikring er der tale om ? 

Transportforsikring er en sammensætning af dækninger/forsikringer til din virksomhed. Forsikringerne kan tilpasses med 

tilvalgsdækninger, så de dækker de fleste af virksomhedens risici.  

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

 

Forsikringen dækker, med det beløb som fremgår af 

forsikringsaftalen (policen), pludselig fysisk skade og 

tab under transport. 

 

✓ Transportforsikring - indeholder 
o Egne varer  
o Fremmede varer, som forsikringstageren 

bærer risikoen for 
o Værktøj til eget brug 
o Egne instrumenter og reservedele 
o Udstillingsmateriel herunder rejsekollektioner 

og lignende 
 

 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Det fulde overblik findes i betingelserne, 
som er tilknyttet din forsikringsaftale 
(policen). 
 
Her er nogle eksempler : 
 Kørsel af fremmede varer mod 

betaling 
 Glemte, tabte eller forladte 

genstande 
 Kørsel under påvirkning af alkohol 

eller stoffer eller ved grov 
uagtsomhed eller forsæt 

 Utilstrækkelig eller mangelfuld 
emballering 

 Driftstab eller andet indirekte tab 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Det fulde overblik findes i betingelserne, som 
er tilknyttet din forsikringsaftale (policen). 
 

! Forsikringen dækker ikke transport af 
penge, smykker, bærbare PC’er og 
lignede, våben og ammunition 

! Tyveri af genstande i 
påhængsvogn/trailer eller vare-
/bagagerum, med ladoverdækninger 
fx presenning af lærred, plastfolie, 
stof, teltdug eller lignende 

 
 
 

 



 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark. Særlige regler eller øvrige dækningsområder vil fremgå af din 
forsikringsaftale (policen). 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal selskabet have besked hvis, 
- der er oplysninger i forsikringsaftalen (policen) som ikke er korrekte 

- betalingsadressen ændrer sig  
- virksomhedens art, værdier mv., genstande der transporteres, omfang af 

kollektioner/udstillinger ændres 
- der sker ændring i antal biler til transport 

- ændring af virksomhedsart 
 

Sker der en skade, skal du  
- anmelde den til os hurtigst muligt, på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34 

- straks forsøge, at begrænse omfanget af skaden 
- ved tyveri, hærværk, røveri eller overfald, anmelde det til politiet 

- have selskabets samtykke, ved anerkendelse og godkendelse af erstatningspligt og -krav 

 
Undgå at udbedre og/eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt eller kvartårligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for den periode der fremgår af din forsikringsaftale (policen). 

Forsikringen forlænges automatisk, med samme periode, medmindre den opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Forsikringen kan opsiges skriftligt senest en måned før forsikringsperioden udløber. 

Er forsikringen etableret for en flerårig tegningsperiode, kan den tidligst opsiges senest en måned 

før perioden udløber.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel efter erstatning er  

udbetalt eller hvis skaden afvises. 

 


