
VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

 Att vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och 
som överstiger självrisken:

 Utreda om ersättningsskyldighet föreligger och för den för-
säkrades räkning förhandla med den som kräver ersättning.
 Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfaran-
de samt betala kostnaderna för rättegången eller skiljeförfa-
randet.
 Upp till försäkringsbeloppet betala det skadestånd som den 
försäkrade är ansvarig för. 
 Ersätta den försäkrades förhöjda och oförutsedda kostna-
der för åtgärder vidtagna vid felsändning av gods även om 
skada inte inträffat. Ersättningen begränsas i dessa fall till 
dröjsmålsreglerna för avtalat transportsätt. 
 Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN

 Försäkringen gäller inom, i försäkringsavtalet, angivet geo-
grafiskt område med undantag för länder under EU:s, FN:s, 
Storbritanniens eller USA:s handels- eller försäkringsrestrik-
tioner.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER

–  Att lämna korrekta uppgifter vid försäkringens tecknade.
–  Att i rätt tid betala premie.
–  Att informera om förändrade förhållanden som inte var 

kända vid försäkringens tecknande.

–  Att snarast anmäla inträffad skada och kostnadsfritt bistå 
försäkringsgivaren med all nödvändig dokumentation, 
vittnesuppgifter, bevismaterial och annan information som 
försäkringsgivaren behöver för skaderegleringen.

–  Att vid skada hålla skadevållare ansvarig.
–  Att följa lagar, förordningar och myndigheters bestämmel-

ser samt följa säkerhetsföreskrifter i försäkringsbrevet.
–  Att när en skadehändelse inträffar eller kan befaras vara 

omedelbart förestående efter förmåga vidta åtgärder för att 
förhindra eller minska skadan. Skäliga räddningskostnader 
ersätts ur försäkringen.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA

När och hur premien ska betalas anges i försäkringsbrevet eller 
i premiefaktura. 

Om inget annat avtalats ska premien betalas i förskott eller 
i vart fall senast första dagen i den eller de betalningsperioder 
som överenskommits.

Vid dröjsmål med premiebetalning inträder försäkringsgivarens 
ansvarighet först dagen efter premiebetalningen. 

Skador som inträffar under den tid försäkringstagaren är i dröjs-
mål med premiebetalning är försäkringsgivaren inte skyldig att 
ersätta.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN 
GÄLLA?

Under förutsättning att premien betalatas i rätt tid börjar 
försäkringen att gälla på avtalad begynnelsedag och upphör på 
förfallodagen om den inte förnyats.  

Försäkring av speditörs ansvar 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Företag: Försäkringsaktiebolaget Alandia, Finland Produkt: Speditöransvarsförsäkring 

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret. Komplett information om försäkringen 
framgår av försäkringsbrevet, villkor och övrig dokumentation.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Speditöransvarsförsäkring är en försäkring som omfattar den försäkrade speditörens ansvar gentemot uppdrags-
givare enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB (NSAB 2000 alt. NSAB 2015).
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HUR KAN JAG SÄGA UPP AVTALET?

Försäkringsavtalet kan skriftligen sägas upp senast en månad 
före förfallodagen.

Bägge parter, försäkringstagaren eller försäkringsgivare, har rätt 
att vid skadefall säga upp försäkringen.

Vid premiehöjning eller ändrade försäkringsvillkor på grund av 
riskökning kan den försäkrade säga upp försäkringen.

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN? 

 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som 
uppkommit till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av den 
försäkrade eller den försäkrades anställda i ledande ställ-
ning. 
 Försäkringen omfattar inte skada som orsakats av naturka-
tastrof, atomkärnreaktion, radioaktivitet, terrordåd, cyberat-
tack, krig eller strejk. 
 Försäkringen omfattar inte, om annat inte avtalats, ersätt-
ningsskyldighet för punktskatter avseende alkohol och 
tobak. Försäkringen omfattar ej heller, om annat ej avtalats, 
kontanter, värdehandlingar, smycken, konst och liknande. 
Det gäller även växter, levande djur och flyttgods.
 Försäkringen omfattar inte lagringsförsäkring enligt NSAB 
2000 § 27 stycke 3 eller NSAB 2015 § 25 A stycke 2.
 Försäkringen omfattas ej heller tidslöfte enligt NSAB 2000 
§ 20 B eller NSAB 2015 § 19 B. 
 Det finns ytterligare undantag av vilka en del kan medför-
säkras. Vad som gäller för det enskilda försäkringsavtalet 
framgår av försäkringsbrev och försäkringsvillkor.

FÖR FÖRSÄKRINGEN FINNS VISSA 
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

!  Gods ska hanteras med hänsyn till dess art, värde, stöldbe-
gärlighet samt förhållandena i övrigt och lämpliga åtgärder 
ska vidtas för att förhindra att godset skadas eller förloras.

!  Vid transport och lagring ska godset vara skyddat på ett 
fackmannamässigt sätt. 

!  Temperaturturkänsligt gods ska transporters med fordon 
konstruerade för tempererade transporter. Motsvarande 
gäller för lagring av tempererat gods.

!  När fordon lämnas ska förarhytt och andra utrymmen i for-
don vara låsta och nyckeln får inte lämnas kvar i fordonet. 

!  Vid lastning och lossning ska fordonet hållas under uppsikt 
om det är olåst. 

!  Om andra säkerhetsföreskrifter gäller för det enskilda 
försäkringsavtalet framgår det av försäkringsbrevet och 
försäkringsvillkoren.

!  Brott mot en säkerhetsföreskrift medför förhöjd självrisk. 
!  Grovt åsidosättande av en säkerhetsföreskrift kan innebära 

att ersättningen jämkas ända till noll.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV VAD 
FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?

!  Det finns begränsningar avseende vad försäkringen täcker, 
vilka risker som omfattas, försäkringsbelopp, inom vilket 
geografiskt område försäkringen gäller, för vem försäkring-
en gäller med mera vilket framgår av försäkringsbrevet och 
försäkringsvillkoren.
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