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Kontakt Gjensidige Forsikring

Om Gjensidige Forsikring

Servicecenter

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber,

Tlf.: 70 10 90 09
info@gjensidige.dk, for police, service og salg.

Skadecenter
auto@gjensidige.dk, hvis du vil anmelde en skade eller har
spørgsmål til en skadesag.
Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk
Forsikringsbetingelser R33513E
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.

Udvidet dækning for køle-/frysetransporter
Betingelser R33513E

Dækningen er et tillæg til Danske Køle/frysebetingelser, som
ligeledes skal være tegnet og i kraftværende i selskabet.
I det omfang transporten foregår i rum med køle-/fryseanlæg
tilsluttet, er punkterne 15, 16.2 og 16.6 i Danske Køle/
frysebetingelser ændret til at gælde følgende:

15
Under forudsætning af at de forsikrede genstande er i god og sund
stand ved transportens begyndelse, dækker forsikringen - med de
undtagelser der følger af Danske Køle/frysebetingelser - tab af,
forringelse af eller skade på forsikrede genstande, som opstår under
transporten.

16
I tillæg til de i Danske Køle/frysebetingelser nævnte undtagelser jf.
punkt 16 dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger
som følger af:
Uanset ovennævnte dækker forsikringen ikke forringelse af eller
skade på de forsikrede genstande, hvis perioden fra varens første
nedkøling/-frysning til forsikringsdækningens begyndelse overstiger
60 dage.

16.2
Dybdeforrådnelse (bone taint), salmonella og infektion opstået i
eller påført de forsikrede genstande før transportens begyndelse.
Endvidere dækker forsikringen ikke skade, tab eller omkostninger,
der er en følge af fejl eller forsømmelse ved de forsikrede
genstandes forberedelse, nedkøling/-frysning samt emballering og/
eller pakning.

16.6
Tab af marked
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