
Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen ersätter skador som förorsakas egendom under 
transporten högst upp till det försäkringsbelopp som antecknats i 
försäkringsbrevet. Skador ersätts enligt den valda omfattningen, 
dvs. enligt helskyddet eller grundskyddet samt enligt eventuella 
utvidgningar.

 Helskyddet – ersätter skador som förorsakats av en plötslig 
och oförutsedd yttre händelse.

 Grundskyddet – ersätter skador som förorsakats av 
brand, explosion, åsknedslag, sjö-, trafik- eller flygolycka, 
lämpning eller sköljning överbord, jordbävning, jord- eller 
snöskred, tornado eller vulkanutbrott. Dessutom ersätter vi 
kostnader för gemensamt haveri samt skador i nödhamn.

• Utvidgningar av grundskyddet – ersätter skador som föror-
sakas av bräckage, försvinnande, stöld, inbrott, rån, manko, 
läckage, fukt eller felaktig transport- eller lagringstempera-
tur

• Krigsskyddet – ersätter skador som förorsakas av civila 
oroligheter, krigsredskap eller kapning, beslag, kvarstad 
eller annan motsvarande åtgärd av krigförande makt.

• Strejkskyddet – ersätter sakskador som förorsakas av 
personer som deltagit i strejk, lockout, upplopp, civila oro-
ligheter, plundring, terrorism eller sabotage.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis

 kostnader för försening

 förlust av marknad eller täckningsbidrag

 avtalsviten

 slitage, repning eller skavning

 skada som förorsakats av bristfällig förpackning eller av 
ett olämpligt transportfordon

 skador som förorsakats av att fukthalten varierat

 skador på pengar, värdepapper, konstverk och djur, om 
inte annat avtalats.

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.

 Försäkringen gäller endast som Grundskydd, om försäk-
ringsobjekt är vidaretransport av import, bulkvara, gods 
som lastats på öppet transportmedel eller däckslast.

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?
En varutransportförsäkring ersätter i enlighet med den omfattning som du valt skador på din egendom som du själv transporterar och som är på 
egendomsägarens ansvar. Du kan välja antingen ett helskydd eller ett grundskydd och om du vill kan du med ett separat avtal utvidga det skydd som 
du valt. Med försäkringen kan du exempelvis försäkra inrikes sälj- och köptransporter, import- och exporttransporter, transporter mellan verksam-
hetsställen eller underleverantörs-, service-, garanti-, reparations- och utställningstransporter. Du kan teckna försäkringen antingen som fortlöpande 
försäkring för alla dina transporter eller som en engångstransportförsäkring för endast en bestämd transport.
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Var gäller försäkringen?

 Försäkringen gäller enligt avtalet antingen i Finland, Norden, Europa eller hela världen.

 Krigsskyddet gäller endast vid sjö-, flyg- och posttransporter.

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?

- Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, exempelvis uppgift om det årliga värdet på transporter.

- 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. Engångstransportförsäkringen gäller endast under den avtalade 
transporten och inträder från den stund då man börjar flytta godset. Engångstransportförsäkringen upphör när varan har lossats på 
destinationsorten. En fortlöpande försäkring upphör när försäkringstagaren säger upp försäkringen. Också försäkringsbolaget har i 
vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


