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§ Før ændring Efter  ændring Kommentar

1

Uanset enhver bestemmelse der henvises til i 

denne forsikring, som dækker fysisk skade på og 

tab af de forsikrede genstande forvoldt af 

terrorister eller personer, som handler ud fra 

politiske motiver, er dækningen begrænset til kun 

at dække forsikringsbegivenheder, der indtræffer 

under transportens almindelige forløb og ophører 

under alle omstændigheder

Uanset enhver bestemmelse, der henvises til i

denne forsikring, som dækker 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

aktiviteter rettet imod at styrte eller påvirke

lovlige eller ikke-lovlige regeringer, 

er dækningen begrænset til kun at dække

forsikringsbegivenheder, der indtræffer under

transportens almindelige forløb og ophører under

alle omstændigheder

enten

Teksten er justeret og fremkommer mere 

læsebar. I pkt. 1) er indsat "ideologiske 

eller religiøse motiver" for at undgå 

fortolkningsproblemer. Se tillige 

kommentar under Udv. Bet. Pkt. 6.3

1.2

når de forsikrede genstande indgår i modtagers 

pakhus eller andet endeligt pakhus eller lager på 

det for forsikringen gældende bestemmelsessted 

når den forsikrede genstand efter aflæsning i 

direkte forbindelse hermed placeres i bygning 

eller ved lager på det for transporten gældende 

bestemmelsessted

eller

Ændret så den stemmer overens med Udv. 

Bet. (se kommentar Pkt. 7.1.1)

1.3

når de forsikrede genstande indgår i andet pakhus 

eller lager, enten før eller på det for forsikringen 

gældende bestemmelsessted, som den forsikrede 

vælger at benytte til op-lagring, der ikke er et led 

i transportens almindelige forløb eller til 

distribution 

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

Ændret så den stemmer overens med Udv. 

Bet. (se kommentar Pkt. 7.1.2)
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Ny 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

Ændret så den stemmer overens med Udv. 

Bet. (se kommentar Pkt. 7.1.3)

Gl. 1.4 -> Ny 1.5

senest 60 dage efter, at de forsikrede genstande 

er losset fra det søgående skib i 

bestemmelseshavnen 

senest 60 dage efter, at de forsikrede genstande 

er losset fra det søgående skib i 

bestemmelseshavnen,

hvad der først måtte indtræffe.

Gl. 1.5
senest 30 dage efter, at de forsikrede genstande 

er losset fra flyet i bestemmelseslufthavnen 

Slettet for at skabe overensstemmelse 

med Udv. Bet. (§ 7.1.4)
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