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Standard dækningsomfang
Vi har som eneste danske transportør forhøjet vor CMR/fragtføreransvarsforsikring, således vort 
transportansvar er forhøjet op til DKK 750.000*) pr. køretøj. 

Dækningen er på sædvanlige CMR/fragtføreransvarsvilkår.

For biler med en værdi højere end DKK 750.000*), er det muligt at tilkøbe en forhøjet sum på 
CMR/Fragtføreransvarsvilkår jf. nedenstående skema.

*)  Summen kr. 750.000 udgør det maksimale loft for erstatning, incl. Skatter afgifter og andre 
omkostninger.

Tillægsforsikring for biler med en værdi højere end DKK 750.000
Pris DKK 1.450 pr. påbegyndt DKK 1.000.000 i ekstra dækningssum (udover DKK 750.000 i grunddækning). 

Eksempler:

Bilens værdi Dækning Kundens pris
DKK 600.000 Bilen er dækket af vores standardbetingelser DKK 0,00
DKK 1.200.000 Der skal tegnes ”én” tillægsforsikring DKK 1.450,00
DKK 2.000.000 Der skal tegnes ”to” tillægsforsikringer DKK 2.900,00

• Udvidelsen tegnes pr. transport. En transport defineres som en transport fra A til B. Skal køretøjet 
fragtes retur, er der tale om en ny transport – uanset opholdets varighed.

• En transport regnes fra det øjeblik køretøjet læsses på et af DAL’s køretøjer til det er aflæsset igen.
• Det er altid kundens eget ansvar at afgøre behovet for evt. forhøjelse af sum. 
• Dansk Auto Logik informerer deres forsikringsselskab om tilkøbet vedr. dette specifikke køretøj, 

hvorfor forsikringen skal være tegnet og betalt før transporten udføres. 
• Forsikringen dækker som udgangspunkt, hvis transportøren er ansvarlig for skader sket under 

transport af køretøjet. Fragtføreransvaret er reguleret iht. CMR lovgivningen – som bl.a. kan læses 
her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172937

• I lighed med den almindelige fragtførerforsikring, dækker forsikringen bl.a. ikke ved røveri, brand 
samt evt. påkørsel af andet motorkøretøj – de nævnte årsager er langtfra udtømmende.

• Der er en selvrisiko på DKK 8.000 pr. skade. (2018)
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