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DSV erbjuder skräddarsydda transport- och logistiklösningar till företag inom alla branscher. Med mångårig 

erfarenhet, kunnig personal och ett brett produktutbud kan vi i en dialog med dig som kund komma fram till den  

lösning som bäst passar dig och ditt företags behov. 

 

 
 

 
DSV Varuförsäkring, ditt skydd när olyckan är framme 

Skydda ditt företag från finansiell exponering till följd av fysisk förlust av eller skada på gods genom att teckna 
DSVs varuförsäkring vilken är en allriskförsäkring som även inkluderar riskskydd vid krig & strejk. 
Försäkringsvillkor: ICC (A). 

Tillsammans med vår globala försäkringspartner AIG erbjuder vi, genom DSV Insurance A/S, ett 
konkurrenskraftigt försäkringsskydd anpassat för dina behov och för nästan alla typer av gods. DSVs 
varuförsäkring kan tecknas antingen per sändning eller per år 
 
 
Varför ska godset försäkras? 
En varuförsäkring kompletterar, utökar och förstärker väsentligt det begränsade grundskydd som ingår i 
regelverken (t ex NSAB, CMR-konventionen, Hague-Visby reglerna samt Montreal konventionen). Utan 
varuförsäkring kan ersättningen bli betydligt lägre än värdet av den faktiska förlusten.  DSV hanterar allt gods 
med professionell omvårdnad men det kan ändå förekomma risker under en transport.  
 
 
Fördelar med DSV Varuförsäkring:    

• Full ersättning enligt handelsfaktura (plus frakt och upp till 10 % handelsvinst) d.v.s. ingen begränsning 

• Ingen självrisk  

• Försäkringspremien följer godsflödet - under en period med lågt godsflöde sänks premiekostnaden  

• Enkelt att beräkna kostnad per sändning, premien specificeras på fakturan 

• Spara administration, DSV är den enda instans du behöver reklamera till 

• Snabb ersättning, undgå 60 dagars väntetid vid saknat gods 

• Snabb skadereglering, svar inom 7 dagar 

• Täcker alla kostnader vid gemensamt haveri   

 
Så tecknar du en försäkring 
Vill du teckna en enstaka försäkring vid vägtransport, kan du bara kryssa i rutan för varuförsäkring när du 
bokar din transport via MyDSV. Vid andra former av bokning uppger du önskemål om varuförsäkring vid 
bokningstillfället. DSVs varuförsäkring kan även kompletteras med försäkring för konsekvenskostnader vid t ex 
försening. 
 
För mer information eller offert för löpande avtal, vänligen maila till SEInsurance@se.dsv.com eller vänd dig till 
din kontaktperson på DSV. 

Priser 
Premien sätts utifrån godsets värde, destination och transportsätt.   
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Premieberäkning 

 
Nedan finner du en tabell över premiesatser för samtliga transportsätt per godskategori och destination/zon. 
Försäkringen tecknas hos DSV Insurance A/S via edi-bokning eller genom din ordinarie kontakt på DSV. 
Försäkringsvillkor: ICC (A) 
 
Beräkningsexempel: Godsvärde: 220 000:- + frakt: 1 500:-  = 221 500:- 
221 500:- x 1,1 (handelsvinst) = försäkringsvärde* 243 650:-. Premie inom Europa: 243 650:- x 0,32% = 780 SEK 
 

Premien beräknas i % 
av försäkringsvärdet * 

Inrikes Zon 1: Zon 2: Ej försäkringsbara 

    

Europa, Nordamerika, 
Baltikum, Australien, Nya 
Zeeland, Mellanöstern, Kina, 
Hong Kong, Japan, Singapore, 
Malaysia, Sydkorea, Thailand, 
Taiwan, Mellan Östern, Asien 

Afrika, Central- och 
Sydamerika, 
Karibien, Ryssland, 
Vitryssland, Ukraina, 
Brasilien, Indien 
(hamn/flygplats) 

Iran, Afghanistan, 
Gaza, Liberia, Syrien 
och andra 
undantagsländer. 
Begär särskild 
kontroll vid 
osäkerhet.                  

1. Nya emballerade    
    handelsvaror                       
2. Begagnat samt   
    oemballerat gods 

0,22% 0,32% 0,64% x 

DSV Xpress / kurir transport för värden upp till 20 000:- är premien 1 %, minimum 150:-, därutöver standard enligt ovan.       

Om försäkring tecknas i samband med bokning av transport är minimipremien 100:- för försäkringsvärde* upp till 100 000:-, 
specialerbjudande för kategori 1. Minimipremie för kategori 2 är 150:- därutöver standard enligt ovan.  

 

3.  Högvärdigt, stöldbegärligt gods  
4.  Ömtåligt gods t ex möbler, glas, marmor                                                                                                         1,0% 
      Minimipremie 650:- 
 

5.   Personliga effekter, bilar, motorcyklar & båtar                                                                                              1,0% 

       Minimipremie 1 350:- 

*Försäkringsvärde = godsvärde + frakt + 10% handelsvinst.  
 

Snabbtabell - visar varuförsäkringspremie i SEK vid nedanstående försäkringsvärde (gäller för kategori 1 ovan): 
Försäkringsvärde* i SEK  

/premiesats i % 0,22 % 0,32 % 0,64 % 1,0 % 

- 50 000 100 100 100 600 

50 001 - 70 000 100 100 100 700 

70 001 - 90 000 100 100 100 900 

90 001 - 100 000 100 100 640 1 000 

100 001 - 150 000 330 480 960 1 500 

150 001 - 200 000 440 640 1 280 2 000 

200 001 - 500 000 1 100 1 600 3 200 5 000 

500 001 - 1 000 000 2 200 3 200 6 400 10 000 

1 000 001 - 1 500 000 3 300  4 800 9 600 15 000 

 
Kontakta försäkringsansvarig vid följande godstyper eller kategorier: 

•  Kategori 1-2 vid godsvärde över 1,3 miljoner och kategori 3-5 över 400 000:- 

•  Märkeskläder, klockor, smycken, vin, sprit, råtobak, datorer, elektronik, bil/mc, båtar samt flyttgods över 400 000:-  

•  Konst, antikviteter, sällsynta föremål, päls, mineraler, stålprodukter, cement, ädla metaller/stenar, flygplansdelar, 
mobiltelefoner, vapen oavsett värde 

•  Krigsdrabbade länder eller undantagsländer 

•  Offert årsförsäkring, lagring, försenings- eller mässförsäkring  
 

Följande kan inte försäkras: 
Avtal, pantbrev, värdepapper, design, ritningar, frimärken, manuskript, helikopter, levande djur, cigaretter.  
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