
LEMAN Vareforsikring

Giver dig tryghed hele vejen

YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL 
TRANSPORTATION AND LOGISTICS



 
Hos LEMAN gør vi altid vores ypperste for at beskytte 
dine varer. Men når godset skal fra A til B, kan der i 
sjældne tilfælde opstå skader, eller det kan gå tabt.  
 
Transporten udføres ofte over lange distancer, og varerne 
håndteres adskillige gange undervejs. Transportskader 
eller bortkomst kan derfor aldrig fuldstændig udelukkes.

Hvorfor en vareforsikring?
Vidste du, at det er dig som vareejer, der bærer den største risiko? De gældende love og bestemmelser er 
bygget sådan op, at du som vareejer som udgangspunkt kun er berettiget til en relativ symbolsk erstatning, 
hvis dit gods forsvinder eller bliver beskadiget. Og i enkelte tilfælde er transportøren helt ansvarsfri.  
 
Typisk beregnes din erstatning på baggrund af godsets vægt. Dog er vægt ikke nødvendigvis lig med værdi, 
og det kan derfor have stor økonomisk betydning for din virksomhed, hvis dine varer bliver beskadiget eller 
går tabt. Med en vareforsikring er du garanteret fuld dækning af fakturaværdien og en hurtig og effektiv 
sagsbehandling ved transportskader. Derfor er det vores klare anbefaling, at du altid forsikrer dit gods. 

Hvornår kan det betale sig for mig at tegne en             
vareforsikring?

Det er altid vores klare anbefaling, at du tegner en vareforsikring, da utilsigtede 
hændelser og ansvarsfrihedsgrunde hurtigt kan blive en bekostelig affære. 
Ligeledes spiller godsets værdi og vægt også en væsentlig rolle. Som et eksem-
pel repræsenterer en computerchip en høj værdi, men den er let som en fjer, og 
derfor vil din økonomiske kompensation ved skade eller bortkomst på ingen 
måde stå mål med varens reelle værdi.



Med en vareforsikring fra LEMAN får du:

One point of contact
En fast kontaktperson tilknyttet din forsikringssag, som du altid kan kontakte.

Nul bekymringer
Dit gods er fuldt forsikret, og ved skade eller bortkomst er du berettiget til fuld dækning af 
fakturaværdien.

Hurtig sagsbehandling
Du får din forsikringssag behandlet hurtigst muligt og slipper dermed for langstrakte forløb. 

Attraktive priser og god dækning
Vi samarbejder med et af verdens største globale forsikringsselskaber og kan derfor tilbyde 
effektive forsikringer til gode priser.

Fuld gennemsigtighed
Du betaler én fast præmie – der er ingen selvrisiko, skjulte gebyrer eller andre ubehagelige 
overraskelser.

Beskyt dit gods med en vareforsikring fra LEMAN
Hos LEMAN kan du tegne en vareforsikring, så du kan have ro i sindet. Du kan vælge, at vi forsikrer alle dine 
forsendelser, som du booker gennem os, året rundt, eller du kan forsikre 
enkeltforsendelser. 
 
På den måde er dit gods sikret mod alle logistikmæssige risici, og du får fuld dækning af fakturaværdien 
samt hurtigere sagsbehandlingstid, hvis uheldet måtte være ude. 



Hvad koster en vareforsikring? (fabriksnye, emballerede varer)

Geografisk område:

Forsendelser til/fra og mellem (excl. nationale forsendelser):

Udstillingsgods: 

Bil, skib, bane og fly

Vesteuropa - nationale forsendelser i de enkelte lande 0,12 %

0,18 %Europa incl. Tyrkiet
Grønland, Island og Færøerne
Fjernøsten, USA, Canada, Australien og New Zealand
Øvrige verden *

0,30 %

0,34 %
0,55 %

Transport til/fra samt ophold på udstilling i max 30 dage 2 x præmie + 0,30 %

Minimumspræmie DKK 100,-

Forsikringspræmien beregnes som en procent indsats af forsikringssummen (godsets værdi, plus fragt omkostninger og 10%  
imaginær avance) Ovennævnte betingelser gælder for almindelige fabriksnye handelsvarer i god emballage. Se undtagelser på næste 
side.
 
Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser 2010/ICC A 2009, Danske Køle-/frysebetingelser 01.01.1990/Institute Frozen 
Food (A) CL.263
 
Maksimal forsikringssum: DKK 4.000.000 per forsendelse. For mobiltelefoner og tablets gælder DKK 100.000 per forsendelse.

* Øvrige verden: Omfatter ikke følgende lande: Krim og Sevastopol, Cuba, Iran, Libyen, Nordkorea, Rusland, Sydsudan, Syrien,         
Venezuela og Yemen.

Hvilken forsikring skal jeg vælge? 

Når du køber en vareforsikring gennem LEMAN, kan du vælge imellem to typer af dækning. Begge 
forsikringer dækker næsten alle typer af varer. Kontakt din personlige LEMAN-specialist for at høre mere 
om de få undtagelser.  

All Risk-dækning (udvidede danske betingelser/ICC A)
Du får den bedste og mest omfattende dækning, hvis du vælger denne forsikring. Der 
er kun få undtagelser, der gør sig gældende for denne type af forsikring. I grove træk 
dækker den alle de omstændigheder, du ikke selv har indflydelse på. 

Begrænset dækning (begrænsede danske betingelser/ICC C)
Dette er udelukkende en katastrofedækning. Dit gods er kun dækket ved hændelser 
såsom fx brand, eksplosion, skibsforlis og havari grosse. 



 » Rejsegods, rejsekollektioner eller lignende
 » Pharmaceutiske produkter
 » Cigaretter og tobaksvarer
 » Returgods
 » Ikke-fabriksnye handelsvarer
 » Penge, værdipapirer, ædle metaller, perler, ædelstene, smykker, 

kunst- og museumsgenstande,  
antikviteter eller andre genstande der kan ligstilles hermed

 » Levende dyr, herunder fisk og skaldyr
 » Våben ammunition samt brandfarlige, eksplosive eller          

ætsende stoffer
 » Køretøjer
 » Både
 » Bulkladninger
 » Bygningselementer
 » Projektgods

Undtagelser på handelsvarer
Kontakt din personlige LEMAN-specialist, hvis du skal tegne en vareforsikring på følgende varetyper:

Skal du på udstilling eller messe?
Under ophold på udstilling dækker forsikringen skade, der er en 
umiddelbar følge af ild eller eksplosion, indbrud, simpelt tyveri, 
hærværk, brækage eller tilfældig udstrømning af vand fra røran-
læg og sædvanlige vandinstallationer med undtagelse af udvendi-
ge spildevandsledninger. 

Forsikringen dækker ikke:
 » Skade, tab og udgifter som følge af at de forsikrede gen-

stande benyttes, betjenes eller demonstreres. 
 » Skade, tab og udgifter som følge af slitage, gradvis forringelse 

eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande.
 » Ridser og skrammer. 



Hvad betyder “havari grosse”?
Du skal være opmærksom på termen 
“havari grosse”, når dine varer transport-
eres med skib. En hændelse, der indtræffer 
oftere end tidligere. 

I forbindelse med skibsulykker kan 
rederiet erklære ”havari grosse”. Det 
betyder i praksis, at alle, der har gods eller 
værdier ombord på skibet, hæfter  
solidarisk for omkostningerne til bjærg-
ning og frelse. Du kan dermed risikere 
at skulle betale en andel af den samlede 
skadessum. 

Det kan ende ud med at blive en dyr for- 
nøjelse - men med en vareforsikring er du 
sikret imod dette.  

 
 

Forsikringsbegivenhed

Brand og eksplosion

All Risk 
UDB/ICC A

Begrænsede  
BDB/ICC C

Stranding, grundstødning, sænkning 
eller kæntring
Væltning eller afsporing af land- 
transport

Sammenstød

Aflæsning i tilflugtshavn

Skibsforlis

Havari grosse

Overbordkastning af gods

Tyveri

Jordskælv, vulkanudbrud eller         
lynnedslag

Overbordskylning

Indtrængen af hav-, sø- eller flodvand   
i lastrum eller container
Totalskade på gods under lastning/
losning

Grov uagtsomhed fra forsikredes side

Almindelig lækage eller vægt- eller 
volumentab
Utilstrækkelig eller uegnet emballage 
eller forberedelse

Varens egen beskaffenhed

Forsinkelse

Krig, tilfangetagelse eller beslag-    
læggelse (jf. krigsklausulerne i ICC)
Strejke, oprør eller terrorisme             
(jf. strejkeklausulerne i ICC)

Vær opmærksom på, at dette ikke er en fyldestgørende liste. Kontakt LEMAN for at høre mere om de fulde forsikringsbetingelser.
*Ved disse begivenheder er der særlige forhold, der gør sig gældende. Spørg om dette, når du bestiller din vareforsikring. 

*
*

*
*

Sådan er du dækket

Når du køber en vareforsikring, kan du som med alle andre typer af forsikringer vælge, hvor bred en 
dækning, du ønsker. Med en vareforsikring gennem LEMAN kan du vælge at forsikre dine varer på all risk 
eller begrænsede betingelser. Det er internationalt anerkendte dækningsstandarder, og herunder kan få et 
overblik over graden af dækning, alt efter hvilken type du vælger:



Kontakt os helt uforpligtende allerede i dag til en snak omkring vareforsikring. 

Vil du have tryghed hele vejen 
med en vareforsikring  
fra LEMAN?

Vær opmærksom på, at LEMAN alene er accessorisk forsikringsformidler af vareforsikringsproduktet. Selve forsikringen tegnes 
gennem CODAN FORSIKRING A/S. Den forsikring, du tegner, er altid underlagt CODANs vilkår og betingelser. Indholdet i denne folder 
er kun vejledende, og informationerne er derfor ikke fyldestgørende, men er blot til for at give dig et overordnet indblik. 

YOUR PERSONAL LINK TO GLOBAL 
TRANSPORTATION AND LOGISTICS

Normanton
Don  Pedro Avenue
Normanton 
WF6 1TD
UK

P: +44 (0) 1924  921 300
E: contact.uk@leman.com

Heathrow
Falcon House
Central Way, Feltham 
TW14 0UQ   
UK  
 
P: +44 (0) 208 893 1006
F: +44 (0) 208 890 0704
E: heathrow@leman.com

Milwaukee, WI
1860 Renaissance Blvd
Sturtevant, WI 53177  
USA
                                  

P: +1(262) 884-4700 
F: +1(262) 884-4690 
E: contact.us@leman.com

Miami, FL
8200 NW 52nd Terrace
Suite 108
Miami, FL 33166
USA

P: +1 (305) 468 8540
F: +1 (305) 468 8570
E: miami@leman.com

New York NY
67 Walnut Avenue
Suite 301
Clark, NJ 07066
USA

P: +1 (848) 628-1000
F: +1 (848) 628-1010
E: newyork@leman.com

Los Angeles, CA 
21221 S. Western Ave
Suite 210
Torrance, CA 90501
USA

P: +1 (310) 641-3776
F: +1 (310) 641-3786
E: losangeles@leman.com

Chicago, IL
747 N Church Rd
Suite E3
Elmhurst, IL 60126
USA

P: +1 (630) 860-1870
F: +1 (630) 860-5726
E: chicago@leman.com

Greve (HQ) 
Ventrupvej 6
DK-2670 Greve 
Denmark

P: +45 33 43 42 00 
F: +45 33 43 42 10 
E: kontakt.dk@leman.com

Herning
Kærvej 3-5
DK-7400 Herning
Denmark

P: +45 99 28 29 50
F: +45 99 28 29 60
E: herning@leman.com

Aalborg
Vardevej 1 
DK-9220 Aalborg Ø
Denmark

P: +45 96 35 41 00
F: +45 98 15 18 50
E: aalborg@leman.com

Taulov
Nordensvej 17
DK-7000, Fredericia
Denmark

P: +45 79 23 23 70
F: +45 70 33 71 33 
E: taulov@leman.com

Helsingborg
Strandbadsvägen 15
252 29 Helsingborg
Sweden

P: +46 042 26 65 50
E: kontakt.se@leman.com 
 

Göteborg
Fiskhamnsgatan 2
414 58 Göteborg
Sweden

P: +46 031 58 01 00
E: goteborg@leman.com 

Stockholm
E: stockholm@leman.com

Turku
Huolintakatu 5
FI-20200 Turku
Finland

P: +358 9 3424 810
F: +358 9 34248199 
E: turku@leman.com

Helsinki
Hakamäenkuja 11 A
FI-01510 Vantaa
Finland

P: +358 9 3424 810
F: +358 9 3424 8199
E: yhteystiedot@leman.com

Drammen
Tomtegata 80
3012 Drammen
Norway 

P: +47 32 26 74 50
F: +47 32 26 74 55
E: kontakt.no@leman.com

Vestby
Stormåsan 30
1540 Vestby
Norway

P: +47 64 98 32 50
E: kontakt.no@leman.com

Atlanta, GA  
611 Hwy 74 South
Suite 102
Peachtree City, GA 30269
USA

P: +1 (770) 515-0210
F: +1 (770) 515-0215
E: atlanta@leman.com

Glasgow
Suite 2/3
Avondale House
Strathclyde Business Park 
Bellshill
ML4 3NJ, UK
P: +44 (0) 1236 449614
F: +44 (0) 1236 435849
E: contact.uk@leman.com

Kotka
Merituulentie 424
FI-48310 Kotka
Finland

P: +358 44 570 2204

Nuuk  
Ilivinnguaq 18
P.O Box 986
GL-3900 Nuuk

P: +299 52 53 54


