
Företag Datum för analys

Adress Postnummer och ort

Organisationsnummer Telefon

Mailadress Webbadress

ANALYSBLANKETT
TRANSPORTÖRANSVARSFÖRSÄKRING

Vilka ansvarsregler refererar ni till?

NSAB 2000  NSAB 2015   ALLTRANS 2007  ALLBUD 98  BOHAG 2010  KONTOR 2003   BULK 91  

Vilken typ av gods transporteras? Ange särskilt om stöldbegärligt eller särskilt känsligt gods såsom tobak, alkohol,  
läkemedel mobiltelefoner, datorer, hemelektronik, livsmedel,  temp.transporter och liknande hanteras.

Har ni egna fordon? Typ och antal

JA  NEJ  Tung lastbil Lätt lastbil Släp

Procentuell fördelning av godsslag och geografisk omfattning

Godsslag Inom Norden Inom EU/Efta Utanför EU/Efta

Grovkörslor

Distribution, lokala transporter med budbil eller tung lastbil

Övrigt styckegods

Special- eller tungtransporter och transporter av bilar, båtar,  
tyngre maskiner och liknande

Bohag- eller kontorstransporter

Temperaturreglerade transporter

VÄND >

Omsättning

Omsättning

Medförsäkrade bolag Omsättning



Kontrollerar ni alltid om undertransportörerna har och upprätthåller ansvarsförsäkring?

JA   NEJ  

Skadehistorik

År Antal skador Utbetalt i SEK Reserverat i SEK Självrisk

Övrigt t ex cabotage, internationella möbelflyttningar, andra speciella ansvarsåtaganden

Utförs lagringsuppdrag?

JA  NEJ  

Vid lagringsuppdrag ska inventeringsdifferens och BIV medförsäkras?

Inventeringsdifferens JA  NEJ  

Särskilda uppdrag såsom bearbetning, sortering, plockning med mera JA  NEJ  

BIV JA  NEJ  

Anlitar ni undertransportörer? Svenska och/eller utländska? Nationalitet? Har ni tillfälligt inhyrd personal?
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