FORSIKRINGS
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Fragtføreransvarsforsikring af udenlandske undervognmænd

Forsikring for speditører og vognmænd
ITD Servicepartner® tilbyder i samarbejde med sine mangeårige internationale partnere en enestående
forsikringsløsning, som giver speditører og vognmænd mulighed for at forsikre de benyttede udenlandske
fragtførere inden for Vesteuropa via en såkaldt undervognmandspolice. Du kan enten tegne en fuld forsikring eller et tillæg til din eksisterende forsikring.
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Forsikringen er for speditører og vognmænd, som regelmæssigt benytter sig af kontraherende udenlandske fragtførere, såkaldte undervognmænd.
Den ordregivende speditør eller vognmand kan sikre, at der ikke opstår
manglende dækning, og at der ydes en ensartet forsikringsbeskyttelse
i henhold til vestlig standard og inden for rammerne af CMR-loven.
Via denne dækning kan også vognmænd fra de nye EU-lande/Østeuropa forsikres, forudsat at der foretages en behørig udvælgelse og
kvalitetssikring.

Hvad er forsikret? – Fragtførers ansvar!
Forsikret er speditørens/vognmandens fragtføreransvar i henhold til
CMR-lovens regler om ansvar. Dækningens omfang er individuel og kan
for eksempel omfatte:
•	Almindelig fragtføreransvarsforsikring af undervognmænd – og/eller som subsidiær dækning
• Mulighed for trailerforsikring
• Undervognmænd inden for hele EU kan medforsikres
• Forsikring i henhold til CMR-loven
•	
Transporter med ADR-gods, kølegods, højværdivarer, almindelig
stykgods o.a.
•	Dækning gælder inden for EU og kan udvides til at omfatte lande, der
grænser op til EU
•	Undervognmændene er ikke forpligtet til at tegne egen fragtfører
ansvarsforsikring
Hvem er forsikret? – Fragtfører!
Speditøren/vognmanden er forsikringstager. Den kontraherende
fragtfører, som udfører transporten ad landevej – mod betaling –
er forsikret via Fragtføreransvarsforsikring (CMR) af udenlandske undervognmænd.
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