Försäkring
Varuförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681 Produkt: Varuförsäkring för enstaka
transporter. Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
En varuförsäkring för enstaka transporter kan vi erbjuda privatpersoner som köper eller säljer varor och som under någon del av transporten
står risken för godset enligt leveransvillkor eller avtal. En varuförsäkring ger ersättning för hela varans eller godsets värde om det skadas eller
försvinner. Försäkringen kan tecknas med tre olika villkorsnivåer där grundnivån är ett katastrofskydd och den högsta nivån ett Allrisk-liknande
skydd. I alla tre nivåer ingår försäkring för Gemensamt haveri som varuägare riskerar att behöva bidra till vid sjötransporter. Se villkoren och
försäkringsbrev för kompletterande information.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:
33 Varuförsäkringar skräddarsys för att passa
behovet. Försäkringen gäller för skador på
eller förlust av varor /gods under förutsättning
att företaget står risken för godset under
transporten. Försäkringen omfattar även
transporter när åtagande gjorts att försäkra
för annans räkning som vid leveransvillkor där
det ingår försäkringsplikt. I avtalet anges ett
högsta försäkringsbelopp.
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Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
11 Försäkringen täcker inte skador som inträffat
innan eller efter avtalets ingående eller upp
hörande. Försäkringen tecknas för enstaka
transporter och gäller från det att varan lämnar sin
plats där transporten enligt försäkringsavtalet
ska börja och upphör då varan anlänt till den i
försäkringsavtalet angivna bestämmelseorten.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan följer exempel på sådant som inte omfattas
av försäkringen.
22 Ersättningsskyldighet som uppkommit till följd av
uppsåt eller grov vårdslöshet av den försäkrade
eller den försäkrades anställda i ledande ställning.
22 Skada, förlust eller kostnad som direkt eller
indirekt beror på normalt svinn, bruk av kärnstridsmedel eller atomskada.
22 Skada, förlust eller kostnad som direkt eller
indirekt har orsakats av personer, som deltar i
arbetsmarknadskonflikter, upplopp, kravaller,
terrordåd etc*.
22 Skadeståndsskyldighet mot tredje man.
22 Skada till följd av att varan möglar eller ruttnar.
22 Varor som skadas till följd av krig, embargo och
andra krigsrelaterade omständigheter*.
22 Indirekta kostnader som förseningsböter, förlust
av marknad etc*.
22 Skada, förlust eller kostnad som orsakats av
varans egen beskaffenhet, klimatbetvingad temperaturpåverkan eller temperaturpåverkan p.g.a.
driftavbrott i kyl-, frys, eller värmeanläggning*.
22 Begagnade eller redan skadade varor, varor i
retur eller varor under interna förflyttningar*.
22 Kostnader för borttransport och destruktion av
skadad vara, samt rengöring av transportmedel,
olycksplats och/eller transportemballage*.
* Möjlighet finns till tilläggsförsäkring.

Var gäller försäkringen?
33 Försäkringen gäller för transport av varor/gods mellan de i försäkringsavtalet angivna geografiska områdena. Undantag
gäller för länder där handelssanktioner utfärdats av FN, USA, Storbritannien eller EU enligt Svensk Försäkrings klausul 90
-Klausul för begränsning av sanktioner och undantag. Vid inrikes transporter i Sverige och till Nordiska länder tillämpas
svenska villkor. Vid övrig export tillämpas internationella villkor som till stor del liknar de svenska.

Vilka är mina skyldigheter?
Försäkringstagaren är skyldig att bl.a.:
•• Följa säkerhetsföreskrifter och författningar.
•• Boka ett lämpligt transportmedel eller lastbärare för en säker transport.
•• Se till att godset är skyddat/emballerat på ett ändamålsenligt sätt vid transport och lagring.
•• Lämna information om vilka risker som företaget har för godset under transport.
•• Lämna de uppgifter Länsförsäkringar behöver för att sätta rätt pris. Premien beror på flertalet orsaker som t.ex. varuslag,
emballage, transportmedel, geografiskt område.
•• Överskrides högsta försäkringsbelopp ska rapportering ske före transportens början.
•• Vid skada omedelbart underrätta Länsförsäkringar eller angiven haveriagent.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas innan transporten påbörjats om inte annat avtalats. Försäkringspremien ska betalas senast 14 dagar
efter en av Länsförsäkringar utskickad premieavi.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen är en korttidsförsäkring som gäller för en specifik transport. Försäkringen börjar att gälla vid början av avtalad
försäkringstid, även om premien inte erlagts, och gäller till och upphör då varan anlänt till den i försäkringsavtalet angivna bestämmelseorten.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen upphör efter transporten eller efter avtalad period.

