Försäkring av varor under transport
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Företag: Försäkringsaktiebolaget Alandia, Finland

Produkt: Transportförsäkring av varor (Företag)

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Transportförsäkring av varor omfattar skada på eller förlust av gods under transport med lastbil, tåg, fartyg, flyg
eller på annat sätt med fristående fraktförare. Försäkringen kan tecknas antingen för en enstaka transport eller
som ett årsavtal för ett företags alla transporter.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER

Transportförsäkring för varor kan tecknas i tre nivåer.

–
–
–

1. Grundförsäkring omfattar skada på eller förlust av vara som
orsakats av nedan angivna händelser:
	Brand eller explosion.
	Transportmedlet drabbas av haveri eller trafikolycka.
	Händelse i samband med lossning i nödhamn.
	Grundförsäkring ersätter varuägarens andel av kostnader
vid gemensamt haveri.
2. Utvidgad grundförsäkring omfattar de händelser som omfattas av Grundförsäkring samt:
	Åskslag, jordbävning, jordskred, lavin eller vulkanutbrott.
	Att landtransportmedlet medan det är sjöburet kolliderar,
spårar ur eller välter.
	Att havs-, sjö- eller flodvatten tränger in i transportmedel,
container, lager eller upplagsplats och skadar godset.
	Att godset tappas vid lastning eller lossning och går helt
förlorat eller blir totalt förstört.
3. Helförsäkring omfattar de händelser som omfattas av Utvidgad grundförsäkring samt varje annan fara. Exempelvis stöld,
försvinnande, bräckage med mera. Det finns vissa undantagna
risker som framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren och
försäkringsbrevet.
Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet.

–

–
–

	Att lämna korrekta uppgifter vid försäkringens tecknande.
	Att i rätt tid betala premie.
	Att informera om förändrade förhållanden som inte var
kända vid försäkringens tecknande.
	Att snarast anmäla inträffad skada och hålla ansvarig
transportör ansvarig och kostnadsfritt bistå försäkringsgivaren med all nödvändig dokumentation, vittnesuppgifter, bevismaterial och annan information som
behövs för skaderegleringen.
	Att följa lagar, förordningar och myndigheters bestämmelser om transport, lastning, lastsäkring och liknande.
	Att följa säkerhetsföreskrifter som angivits i försäkringsbrevet.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA
När och hur premien ska betalas anges i försäkringsbrevet eller
i premiefaktura.
Vid dröjsmål med premiebetalning inträder försäkringsgivarens
ansvarighet först dagen efter premiebetalningen.
Skador som inträffar under den tid försäkringstagaren är i dröjsmål med premiebetalning är försäkringsgivaren inte skyldig att
ersätta.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
	Försäkringen gäller inom, i försäkringsbrevet, angivet geografiskt område med undantag för länder under FN:s, EU:s,
Storbritanniens eller USA:s handels- eller försäkringsrestriktioner
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	Att transportmedlet eller lastbäraren inte är lämpade för
en säker transport och den försäkrade eller dess anställda
borde känt till det.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN
GÄLLA?
Försäkringsskyddet börjar då godset tas ut från sin lagerplats i
direkt anslutning till transporten, gäller vid lastningen, fortsätter under transporten, vid normal mellanlagring och slutar efter
lossningen då godset placerats på sin lagerplats på bestämmelseorten.
Har den försäkrade tecknat försäkringen i egenskap av köpare
börjar försäkringen, om annat inte avtalats, att gälla när faran
övergår på köparen enligt köpeavtalet.

HUR KAN JAG SÄGA UPP AVTALET?
Årsförsäkringar kan skriftligen sägas upp senast en månad före
förfallodagen.
Bägge parter, försäkringstagaren och försäkringsgivaren, har
rätt att vid skadefall säga upp försäkringen.
Vid premiehöjning eller ändrade försäkringsvillkor vid riskökning kan den försäkrade säga upp försäkringen.

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?
	Transporter som inte påbörjats under den i försäkringsbrevet angivna försäkringsperioden.
	Transporter som inte utförs av fristående fraktförare.
	Transporter där den försäkrade köpt varan på CIF, CIP eller
liknade leveransvillkor enligt INCOTERMS där försäkringsplikt föreligger för säljaren.
	Transporter med hel- eller del befraktat fartyg som är äldre
än 15 år.
	Transporter med fartyg som inte innehar klass i enlighet
med 100A1 i Lloyds register eller motsvarande klass i annat
International Association of Classification Societess IACS
klassificeringssällskap.
	Försäkringen omfattar inte skada som den försäkrade eller
anställd i arbetsledande ställning orsakar med uppsåt eller
av grov vårdslöshet.
	Försäkringen omfattar inte olaglig handel, normalt svinn,
normalt slitage och/eller förslitning samt skadeståndsskyldighet mot tredje man,
	Försäkringen omfattar inte skada på grund av bruk av kärnstridsmedel, atomskada, radioaktivitet, cyberattack.
	Skada på grund av att varan inte iordningställts på ett ändamålsenligt sätt före transporten av den försäkrade eller dess
anställda.

Särskilda undantag, kan medförsäkras:
	Skada på grund av varans egen beskaffenhet, temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl- frys- eller värmeanläggning.
	Begagnade eller redan skadade varor, varor i retur, interna
transporter utan samband med köp eller försäljning.
	Kostnader för borttransport och destruktion av skadad
vara, kostnader för rengöring av transportmedel, lastbärare,
rengöring av plats där varan har lossats eller lagrats före
försäkringens upphörande.
	Skada på varans transportemballage.
	Kostnader som måste betalas för skadad vara såsom frakt,
omlastning och tull då den försäkrade står risken.
	Tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av marknad eller
annan indirekt förlust.
	Skada, förlust eller kostnad som har orsakats av att transportören eller den med vilken den försäkrade har slutit fraktavtal
eller förmedlare av sådant avtal på grund av obestånd eller
i brottslig eller sviklig avsikt har underlåtit att genomföra
transporten eller har orsakat att denna inte kommit till stånd.
	Skada på eller förlust av varan, eller kostnad, som orsakats
av försening av transporten även om förseningen orsakats
av en händelse som omfattas av försäkringen.
Undantag för krig, strejk, terrordåd m.m.
	Skador eller kostnader orsakade av krig, strejk, terrordåd
m.m. omfattas ej av försäkringen. Dessa risker, krig, strejk,
terrordåd m.m. kan medförsäkras särskilt.

FÖR FÖRSÄKRINGEN FINNS VISSA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.
!	Den försäkrade ska se till att varan iordningställts på ett
ändamålsenligt sätt och att transportmedlet är lämpat för
en säker transport.
! 	Det kan finnas annan särskild säkerhetsföreskrift som försäkringsgivaren meddelat.
! 	Grovt åsidosättande av en säkerhetsföreskrift kan medföra
att ersättningen kan jämkas till noll.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV VAD
FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
!	Det finns begränsningar avseende vad försäkringen täcker,
vilka risker som omfattas, försäkringsbelopp, inom vilka
geografiska områden försäkringen gäller, för vem försäkringen gäller med mera vilket framgår av försäkringsbrevet
och försäringsvillkoren.
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