
Vad ingår i försäkringen?

Speditionsförsäkringen ersätter i speditionsverksamhet och Ter-
minalförsäkringen i förvars- och lagerverksamhet skador enligt 
följande:

 Försäkringarna ersätter upp till högst 500 000 euro sak- 
och förmögenhetsskador som förorsakats i den försäk-
rade verksamheten och för vilka företaget enligt Nordiskt 
Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) är 
ersättningsansvarigt. Maximiersättningsbeloppet är försäk-
ringsfallsspecifikt.

 Kostnader för skada som har förorsakats av att godset 
har sänts till fel ställe ersätts med högst 50 000 euro per 
försäkringsfall och försäkringsperiod.

 Försäkringarna ersätter även skäliga kostnader för att av-
värja och begränsa en skada.

 Vi utreder för din räkning, om ditt företag är ansvarigt för 
skadan och vi förhandlar med den som yrkar på ersättning.

 Vi sköter och ersätter en rättegång, om ersättningsärendet 
blir föremål för domstolsbehandling.

Speditionsförsäkringen ersätter också vid separat avtal en skada 
som exempelvis förorsakats av

•	 överlåtelse	av	gods	till	fel	mottagare

•	 försummad	indrivning	av	efterkrav

•	 att	en	avtalad	tillräcklig	transportförsäkring	inte	tecknats.

Terminalförsäkringen ersätter också vid separat avtal en skada 
som exempelvis förorsakats av

•	 produktionsmässiga	tilläggstjänster,	dvs.	exempelvis	i	
anslutning till montering eller installation

•	 för	hög	eller	för	låg	temperatur	i	lastade	fordon	med	tem-
peraturregleringsutrustning.

Vad ingår inte i försäkringen?

Speditions- och Terminalförsäkringen ersätter inte

 skador som förorsakats pengar, värdepapper eller 
smycken

 skador till följd av försummelse av bevakning

 skador till följd av försummelse att skydda gods

 försvinnande eller stöld, om stölden märks först vid en 
inventering

 skada som förorsakats av felaktig temperatur.

Speditionsförsäkringen ersätter inte heller

 ersättningsskyldighet enligt lagen om vägbefordringsavtal 
eller CMR-konventionen

 En mer omfattande skadeståndsskyldighet än i bestäm-
melserna i NSAB

 skador som förorsakas av böter eller myndighetsföreskrif-
ter

 skador som förorsakas av att den utlovade transporttiden 
överskrids.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

 I Speditions- och Terminalförsäkringen ingår inte en 
brand-, vatten- och inbrottsförsäkring för gods som lagras 
enligt vad som förutsätts i NSAB-bestämmelserna. Vid 
behov kan du sköta det här försäkringsbehovet genom att 
avtala om en separat egendomsförsäkring.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Speditionsförsäkringen är avsedd för företag som handhar spedition, transport och lagring av gods på en uppdragsgivares vägnar. Försäkringen er-
sätter sak- och förmögenhetsskador som förorsakats av speditionsverksamhet, för vilka företaget enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestäm-
melser (NSAB) är ersättningsansvarigt. Då det sker en skada sköter försäkringsbolaget också utredningen av ansvarsfrågorna i skadan. Det är möjligt 
att utvidga försäkringen med specialvillkor genom separat överenskommelse.

Terminalförsäkringen är avsedd för företag som idkar terminalverksamhet och lagring. Försäkringen ersätter skador som förorsakats gods som tagits 
för förvaring eller lagring och för vilka företaget enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) är ersättningsansvarigt. Då det sker 
en skada sköter försäkringsbolaget också utredningen av ansvarsfrågorna i skadan. Det är möjligt att utvidga försäkringen med specialvillkor genom 
separat överenskommelse.
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Speditionsförsäkringen gäller

 i terminal- och lagerverksamhet på det terminal- och lagerområde i Finland som antecknats i försäkringsbrevet

 inom annan spedition över hela världen.

Terminalförsäkringen är i kraft

 på det terminal- och lagerområde i Finland som antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


