Flytning fra Grønland
Huskeliste - transportforsikring
Nedenfor finder du en række praktiske oplysninger samt
henvisninger til formularer, der skal udfyldes ved flytning fra
Grønland.
Bopælsattest:
» Hvis du har boet i Grønland i over et år, skal vi bede om en
kopi af bopælsattesten - til Blue Water Greenland (BWG) - ved
indlevering af godset. Bopælsattesten kan de få hos kommunen. Herudover skal vi bede om en kopi af tilmeldingen til det
danske folkeregister.
» Har du boet i Grønland under et år, bedes dette oplyst til
BWG ved booking af forsendelsen. Tilmed skal vi bede om en
kopi af eksportdokumentet (en udførsel fra godset blev sendt
til Grønland). Venligst vær opmærksom på, at der pålægges
told og moms på nyindkøbte varer ved indførsel til Danmark.
Hvis du har ejet varerne i mere end 6 måneder undgås opkrævning af told og moms i Danmark.
Forsendelse af flyttegods:
» Venligst udfyld vedlagte pakkeliste*. Denne afleveres til BWG
ved indlevering af flyttegodset. Venligst vær opmærksom på,
at alle kolli er mærket med afsenders og modtagers adresse.
Indførsel af våben:
» Ved forsendelsen skal vedlægges et udfyldt og godkendt
ansøgningsskema om tilladelse til indførsel af våben/ammu-

nition fra Grønlands Politi. Ansøgningsskema samt jagttegn
fremsendes til politiet i Danmark. Indførselstilladelsen skal
være original og foreligge ved indlevering af våben/ammunition.
Grønlandsk proviant:
» Fryse- og kølegods skal indleveres separat. Jf. bekendtgørelsen om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer
må der ifølge §41 (privat indførsel) indføres følgende:
		-Højst 10 kg. kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter
-Højst 20 kg. fiskeprodukter eller én hel fisk hvis vægten af
fisken overstiger 20 kg.
» Pakkeliste påført afsender og modtager skal medfølge.
Vedr. udlevering på modtagerdestination:
» Her vil du blive kontaktet af Blue Water Shipping i Aalborg,
når godset er klar til udlevering. Har du spørgsmål vedr. udleveringen, er du selvfølgelig velkommen til selv at kontakte os
på tlf.: +45 79134750 eller via e-mail: sea_aal_gl@bws.dk. Vi
leverer gerne flyttegodset til din adresse.
Forsikring:
» Blue Water kan forestå transportforsikring af dit flyttegods.
Kontakt venligst dit lokale Blue Water-kontor for yderligere
info.

Når alle papirer er klar, bedes du venligst sende dem pr. mail eller aflevere dem ved indlevering af godset.
Blue Water Shipping A/S | Nukappiakuluk 2 | 3905 Nuussuaq | flyt_nuuk@bws.dk
* Se næste side for pakkeliste
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Pakkeliste
Afsender
Navn:
Adresse:

Telefon:

Post nr. / By:

E-mail:

Modtager
Navn:
Adresse:

Telefon:

Post nr. / By:

E-mail:

Godsinformation
Antal kolli:
Volume:

Kasse nr. Indhold

Vægt:

Anslået værdi (i DKK)
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Pakkeliste
Kasse nr. Indhold

Forsikringbetingelser:

Anslået værdi (i DKK)

Forsikringen dækker på Udvidede Danske Betingelser. Krigsog strejkedækning (inkl. terror) er inkluderet, men kan opsiges
med 7 dages varsel. Ved vareværdi over DKK 4.000.000 venligst henvend dig til din daglige kontaktperson ved Blue Water
Greenland.

forsikringssum.
Varer med en værdi over Dkk 5.000,- skal nævnes særskilt på
pakkelisten.
Værdier på over DKK 50.000,- skal nævnes særskilt på pakkelisten og skal informeres særskilt til Blue Water, idet emnerne
skal opgives særskilt til forsikringsselskabet.

Pakning/surring/stuvning:

Selvrisiko:

Forsikringsselskabet anbefaler at flyttegods og personlige
effekter pakkes, stuves og surres af professionelt pakkefirma.
I de tilfælde hvor forsikrede selv pakker, og det konstateres at
skaden skyldes utilstrækkelig pakning, surring eller stuvning,
dækker forsikringen ikke skader, der kan henføres hertil. Dette
skal meldes til egen indboforsikring.

Pakkeliste:

Ved transportens påbegyndelse skal der foreligge en pakkeliste med specificeret værdiangivelse for de enkelte genstande. Værdien for malerier, kunstgenstande, glas, porcelæn,
smykker og lignende må ikke overstige 15 % af den samlede

For forsikringen gælder der en selvrisiko på DKK 2.500,- per
skadestilfælde.

Forsikringssummens beregning:

Forsikringssummen beregnes ud fra dagsværdien på afsendelsestidspunktet med tillæg af fragt samt 10 % imaginær avance.

NSAB2015:

Alle opgaver udføres i henhold til NSAB2015 (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser af 2015).
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