
Responsum nr. 3420 af 2. juni 2008 

 

 

Sagen vedrører dækningsomfanget på en kaskoforsikring til trailer i relation til skader opstået under 

transport.  

 

 

Spørgsmål 1: 

"En kaskoforsikring af trailere indeholder en bestemmelse af følgende ordlyd: "Dækning er generelt 

udelukket, hvis skaden på eller bortkomsten af lejegenstandene er en følge af på- eller aflæsning på en 

færge/godstog eller opstår under farten med en færge/et godstog." 

 

Forsikring & Pension bedes oplyse, om en sådan bestemmelse er sædvanlig i en kaskoforsikring af 

trailere." 

 

Forsikring & Pensions svar 

Den omhandlede bestemmelse er ikke sædvanlig i en kaskoforsikring af trailere.  

 

Spørgsmål 2: 

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om det er sædvanligt at undtage skade under transport på færge fra 

dækningen i henhold til en kaskoforsikring af en trailer."  

 

Forsikring & Pensions svar 

Det er ikke sædvanligt at undtage skade under transport på færge fra dækningen i henhold til en 

kaskoforsikring af en trailer.  

 

Spørgsmål 3: 

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om et forsikringsselskab ved tegning af kaskoforsikring af trailere 

ifølge god skik bør indhente oplysning om den påtænkte brug af trailere, såfremt brugen har betydning 

for dækning under policen." 

 

Forsikring & Pensions svar 

Praksis i selskaberne er forskellig.  

 

Spørgsmål 4:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om en kunde normalt med rimelighed kan forvente, at skade under 

transport på færge er omfattet af dækningen i henhold til en kaskoforsikring af en trailer. Spørgsmålet 

bedes besvaret dels under forudsætning af, at forsikringsselskabet er bekendt med den påtænkte brug af 

trailere og dels under forudsætning af, at forsikringsselskabet ikke er bekendt med den påtænkte brug af 

trailerne."  

 

Forsikring & Pensions svar 

I den foreskrevne situation kan kunden uanset selskabets kendskab med rimelighed forvente, at skade 

under transport på færge er omfattet af dækningen i henhold til en kaskoforsikring af en trailer.  

 

Det påhviler dog altid kunden at undersøge dækningsomfanget af en tegnet forsikring.  

 

 

Spørgsmål 5:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om et forsikringsselskab ifølge god skik ved tegning af 

kaskoforsikring af trailere, hvis forsikringen fra dækningen undtager skade under transport på færge, 

særskilt bør oplyse kunden herom. Spørgsmålet bedes besvaret dels under forudsætning af, at 



forsikringsselskabet er bekendt med den påtænkte brug af trailere og dels under forudsætning af, at 

forsikringsselskabet ikke er bekendt med den påtænkte brug af trailerne." 

 

Forsikring & Pensions svar 

Såfremt forsikringsselskabet er bekendt med den påtænkte brug af trailere vil det være sædvanligt, at 

underrette kunden om undtagelsesbestemmelsen.  

 

Såfremt forsikringsselskabet ikke er bekendt hermed, kan kunden ikke forvente at blive gjort særskilt 

opmærksom herpå.  

 

Spørgsmål 6:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om det er kutyme, at en kaskoforsikring af en trailer dækker skade 

også under transport på færge."  

 

Forsikring & Pensions svar 

Det er kutyme, at en kaskoforsikring dækker skader under transport, herunder transport på færge. 

 

Spørgsmål 7:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, 

 

- om og i hvilke henseender der ved tegning af kaskoforsikring for trailere sondres mellem 

kaskoforsikring af trailere ved transport af trailere med færge og kaskoforsikring for søtransport af 

trailere i øvrigt, samt i bekræftende fald,  

- hvilke kriterier sondringen mellem transport med færge og anden søtransport er baseret på."  

 

Forsikring & Pensions svar 

Der sondres ikke mellem kaskoforsikring af trailere ved transport af trailere med færge og 

kaskoforsikring for søtransport af trailere i øvrigt.  

 

Spørgsmål 8:  

"Forsikring & Pension bedes oplyse, om der i henseende til transportforsikringer i andre tilfælde end de 

under 7. omhandlede sondres mellem færger og skibe i øvrigt."  

   

Forsikring & Pensions svar 

Der sondres ikke mellem færger og skibe i øvrigt. 

 


