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Vareforsikring – Terrorismeklausul vedrørende forsikringsdækningens 

begyndelse og ophør 2010 

Forsikring & Pension skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejleden-

de. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsik-

ringstageren aftaler, at andre vilkår skal gælde for aftalen. 

 ____  

 

Følgende klausul tilsidesætter enhver bestemmelse (dækning, betingelser, klau-

suler etc.) i denne forsikring, som måtte være i uoverensstemmelse hermed. 

§ 1 Uanset enhver bestemmelse, der henvises til i denne forsikring, som dæk-

ker fysisk skade på og tab af de forsikrede genstande enten forvoldt 

 

1) af personer, som handler ud fra politiske, ideologiske eller religiøse 

motiver 

 

eller    

 

2) ved terrorisme udført af personer, som handler på vegne af eller i 

forbindelse med organisationer, som ved magt eller vold udfører akti-

viteter rettet imod at styrte eller påvirke lovlige eller ikke-lovlige re-

geringer,  

 

er dækningen begrænset til kun at dække forsikringsbegivenheder, der 

indtræffer under transportens almindelige forløb og ophører under alle 

omstændigheder 

 

 enten 

 

1.1  i henhold til forsikringens bestemmelser om forsikringsdækningens begyn-

delse og ophør 

 

 eller 

 

1.2 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte forbindelse hermed 

placeres i bygning eller ved lager på det for transporten gældende be-
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Side 2 

stemmelsessted 

 

 eller 

 

1.3 når den forsikrede genstand efter aflæsning i direkte forbindelse hermed 

placeres i anden bygning eller ved andet lager før eller på andet end det 

for transporten gældende bestemmelsessted, og som den forsikrede eller 

dennes ansatte vælger at benytte enten til oplagring, der ikke er et led i 

transportens almindelige forløb, eller til distribution 

 

 eller 

 

1.4 når den forsikrede eller dennes ansatte vælger at benytte transportmidlet 

eller containere til oplagring, der ikke er et led i transportens almindelige 

forløb 

 

 eller 

 

1.5 senest 60 dage efter, at de forsikrede genstande er losset fra det søgåen-

de skib i bestemmelseshavnen, 

  

 hvad der først måtte indtræffe. 

 

§ 2 Såfremt bestemmelser i forsikringen særskilt udvider dækningen til at om-

fatte videretransport efter ophold på pakhus eller lager eller efter ophør 

som nævnt ovenfor, genindtræder dækningen for videretransporten, ved-

varer under transportens almindelige forløb og ophører i henhold til oven-

nævnte pkt. 1. 

 

§ 3 For forsikringen gælder samme retsgrundlag og værneting som øvrige be-

tingelser i denne forsikring. 

 


