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Sælger Køber

EXW
Alle transportmidler

FCA
Alle transportmidler

FAS
Skib

FOB
Skib

CFR
Skib

CIF
Skib

CPT
Alle transportmidler

CIP
Alle transportmidler

DAT
Alle transportmidler

DAP
Alle transportmidler

DDP
Alle transportmidler

Risiko Omkostninger Risiko Omkostninger



I forbindelse med køb/salg er det vigtigt forud 
for handelsaftalens indgåelse, at fastslå hvor-
vidt det er køber eller sælger, der bærer risiko 
og omkostninger i forbindelse med varetrans-
porten. Under hver af de 11 beskrevne leve-
ringsklausuler, er de relevante transportmidler 
anført.

Nærværende oversigt omhandler alene risiko-
overgang og omkostninger, hvorfor opmærk-
somheden henledes på Incoterms 2010 i sin 
fulde form for regulering af øvrige forhold i 
forbindelse med den enkelte klausul.

Ex works (named place) 
Risikoovergang sker, når sælger stiller godset til købers disposition på aftalt sted 
(ex fabrik, lager eller lignende).

Free carrier (named place) 
Risikoovergang sker med sælgers levering af godset til den af køber opgivne 
transportør på angiven plads/sted.

Free alongside ship (named port of shipment) 
Risikoovergang sker med godsets levering ved skibsside på den af køber opgivne 
kaj i angiven afskibningshavn

Free on board (named port of shipment) 
Risikoovergang sker i det øjeblik, at godset er leveret ombord på det af køber 
anviste skib i angiven afskibningshavn.

Cost and freight (named port of destination) 
Risikoovergang sker som ved FOB.

Cost, insurance and freight (named port of destination)
Risikoovergang sker som ved FOB. Sø- og Transportforsikring skal tegnes af sælger 
til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til bestemmelsessted på betin-
gelser, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (C) eller tilsvarende.

Carriage paid to (named place of destination) 
Risikoovergang sker med sælgers levering af godset til den første transportør.

Carriage & insurance paid to (named place of destination) 
Risikoovergang sker som ved CPT. Sø- og Transportforsikring skal tegnes af sælger 
til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til bestemmelsessted på betin-
gelser, der som minimum opfylder Institute Cargo Clauses (C) eller tilsvarende.

Delivered at terminal (named terminal/place) 
Risikoovergang sker, når godset stilles til købers disposition i en angivet termi-
nal i den angivne havn eller plads på bestemmelsesstedet.

Delivered at place (named place) 
Risikoovergang sker, når godset stilles til købers disposition på angivet 
bestemmelsessted (uaflæsset).

Delivered duty paid (named place of destination) 
Risikoovergang sker, når godset stilles til købers disposition på angivet 
bestemmelsessted (uaflæsset).

Risikoovergang

Incoterms 
2010



B401 · 3000 · 04.14 · Erhvervsforsikring

Alm. Brand er en af Danmarks større finansielle koncerner, der udover skade-
forsikring også omfatter liv- og pensionsprodukter samt bankvirksomhed.

Vi er Danmarks 4. største erhvervsforsikringsselskab og transportforsikring 
er et af vore specialer. Vi har et indgående kendskab til de nationale og inter-
nationale transportretslige problemstillinger, som kan opstå i forbindelse 
med skader, der rammer det transporterede gods.

Vi er naturligvis altid til rådighed med gode råd omkring valg af leverings-
betingelser samt den rigtige forsikringsdækning.

Når skaden sker, hvad enten det er i Danmark eller et hvilket som helst andet 
sted på jorden, og I har brug for hurtig og kompetent rådgivning samt skade-
regulering, er vi både før og efter en skade vores kunders partner, med en 
fælles interesse i at sikre en optimal forsikringsmæssig løsning.

Ring og få mere at vide på telefon 35 47 76 18 eller skriv til os på 
etst@almbrand.dk eller på nedenstående adresse. I kan også læse mere på 
almbrand.dk.

Alm. Brand Erhvervsforsikring  /  Midtermolen 7  /  2100 København Ø  /  almbrand@almbrand.dk  /  almbrand.dk
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