Kundeforsikring for opbevaring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Carl Schröter GMBH & Co KG
Produkt: Forsikring af gods
Fuldstændige prækontraktlige og kontraktlige oplysninger om produktet findes i et separat
faktablad, som findes på DSV Smarter Storage A/S hjemmeside.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Dit opbevarede gods er forsikret i tilfælde af skader eller tab, når det opbevares hos DSV Smarter
Storage A/S, som nærmere angivet i din lejeaftale med DSV Smarter Storage A/S.

Hvad dækker den?
Skader og tab af dit gods som følge af:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Brand, lyn, eksplosion
Jordskælv, storm, oversvømmelse,
Udslip af vand eller andre væsker fra ethvert apparat,
Tyveri med vold eller tvang, der inkluderer en falsk nøgle, hvad enten det er fysisk eller
elektronisk,
Sammensynkning,
Oprør og civil uro,
Forsætlig skade,
Påvirkning fra køretøjer, fly eller luftudstyr,
Skader fra skadedyr,
sammenbrud eller delvis sammenbrud af bygningen,
Skimmel og svamp.

Hvad dækker den ikke?










Tab og/eller skader forårsaget af en fare, der ikke er angivet ovenfor,
Tab og/eller skade forårsaget af din grove uagtsomhed eller forsæt,
Ethvert følgetab,
Tab og/eller skader forårsaget af dit opbevarede gods.
Penge, mønter, guldbarrer, skøder, obligationer, værdipapirer og lignende
Husdyr, planter og letfordærvelige varer af enhver
Sprængstoffer, skydevåben og brændbare stoffer, såsom meget brændbare gasser, væsker,
kemikalier og lignende
Tab af andre elektroniske dataregistre end omkostningerne ved materialer med tomme data
Biler, campingvogne eller andre køretøjer.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?





Denne forsikring dækker ikke gods, som opbevares i strid med din lejeaftale med DSV
Smarter Storage A/S
Du godtgøres ikke for tab under en selvrisiko på 1.860 kr.
Der gælder en maksimumsværdi på 148.800 kr. eller lavere i henhold til din erklæring
For smykker, ure, ædelsten, frimærker gælder en maksimumsværdi på 3.720 kr.
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For pelse, kunst, parfume, tobak, cigarer, cigaretter, øl, vin, spiritus og lignende gælder en
maksimumsværdi på 55.800 kr.
For elektroniske varer og mobiltelefoner gælder en maksimumsværdi på 74.400 kr.
Klausul om underforsikring: Hvis du oplyser en værdi, som er mindre end den reelle samlede
værdi af dit gods på tidspunktet for tabet, vil du kun være berettiget til at kræve den
forholdsmæssige del af tabet, som den oplyste værdi har af dit gods samlede værdi.
Klausul om nedskrevet værdi: Ethvert stykke gods, der bliver totalskadet af en af risiciene i
forsikringen, vil blive dækket med den værdi, det pågældende gods havde på skadestidspunktet
(se faktablad for principper til beregning af den nedskrevne værdi).
Klausul for par og sæt: Hvor et beskadiget stykke gods er en del af et par eller sæt, har du kun
ret til erstatningsværdien for det gods, som rent faktisk er mistet eller beskadiget. Der foretages
ingen betaling for det gods, der ikke er mistet eller beskadiget.
Klausul for opbevaring af dokumenter: I tilfælde af et erstatningskrav for beskadigede
dokumenter vil du få erstatning for de rimelige omkostninger ved genudskrivning og/eller de
rimelige omkostninger ved genudgivelse og/eller rekonstruering, herunder, hvor det er relevant,
ny forskning eller undersøgelse for at indhente væsentlige oplysninger.

Hvor er jeg dækket?
Dit gods er dækket, når det opbevares i dit opbevaringsrum hos DSV Smarter Storage A/S,
som nærmere angivet i din lejeaftale med DSV Smarter Storage A/S.

Hvilke forpligtelser har jeg?
−
−

−

Du skal acceptere og overholde betingelserne i faktabladet, Du må ikke opbevare gods med
en værdi der overstiger den oplyste erstatningsværdi, dvs. du ikke må underforsikre dit gods
Du skal anmelde tab/skade straks til DSV Smarter Storage A/S på +45 70 55 55 88, og
indsende dit krav inden 7 dage fra opdagelse af tabet/skaden og inden godset fjernes fra dit
opbevaringsrum.
Du skal undgå at slette spor efter omstændigheder ved evt. skade og indsamle beviser.Du
skal overholde de gældende lejevilkår og betingelser

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler dit forsikringsgebyr til DSV Smart Storage A/S sammen med lejen under lejeaftalen,
som en samlet faktura der skal betales månedvis forud den sidste hverdag i måneden.

Cus

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringsdækningen begynder på det tidspunkt, du har accepteret dette faktablad og dit
gods er opmagasineret i dit opbevaringsrum hos DSV Smarter Storage A/S, og ophører,
når godset er blevet fjernet fra dit opbevaringsrum eller når forsikringen opsiges af dig.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Insur

Com
damag

Du har ret til uden omkostninger at fortryde denne forsikring inden for 14 dage efter accept af
forsikringen.
Forsikringen opsiges automatisk, når du opsiger din lejeaftale.
Du kan til enhver tid opsige din forsikring uafhængigt af lejeaftalen til slutningen af
måneden ved at kontakte DSV Smarter Storage A/S på smarterstorageDK@dsv.com
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