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Tilläggsbestämmelser till
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR
S 1. Transporter med egen bil
1
1.1

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar av försäkringstagaren ägd vara under transport med försäkringstagarens egen eller hyrd bil. Försäkringen gäller även
under lastning och lossning i samband med transporten. (anm. med bil avses även tillkopplad släpvagn.)

1.2

Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp som en förstariskförsäkring.

1.2

Utöver vad som gäller enligt villkoret ”Normalförsäkring” i rubricerade villkor gäller försäkringen med följande undantag och särskilda bestämmelser

2
2.1

Självrisk
I försäkringsbrevet angiven självrisk gäller för varje enskild skadehändelse.

3

Undantag

3.1

Försäkringen gäller inte,
- om skadan eller förlusten uppkommit genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
- om fordonet varit olämpligt för aktuell transport, bristfälligt eller överbelastat.
- om föraren, i samband med transport av varan, varit rattonykter eller påverkad av narkotika eller inte innehaft gällande körkort av rätt körkortsklass.
- om fordonet i samband med transport av varan framförts utanför allmän eller enskild väg.
- om skadan eller förlusten orsakats av bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
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Särskilda bestämmelser

4.1

För att förebygga stöld av varan skall följande skyddsåtgärder följas
- Varan får inte förvaras på öppet flak eller flak med kapell när fordonet lämnas utan uppsikt. Med uppsikt menas ständig tillsyn med undantag för
kortare uppehåll för måltider, lastning och lossning
- Startnyckeln till fordonet skall vara borttagen.
- När varan förvaras i fordonet skall täckta lastutrymmen (t.ex. skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material) och förarutrymme vara låsta.
- Om fordonet lämnas utan uppsikt för längre parkering och nattparkering skall fordonet vara larmat med av försäkringsbranschen godkänd larmutrustning
eller så skall parkeringen ske på av vaktbolag ständigt bevakad plats eller i enskilt låst garage.
Vid åsidosättande av ovanstående skyddsåtgärder görs utöver självrisk ett avdrag med 20% av skadeersättningen.
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Preskription
Framställs inte ersättningsanspråk inom sex månader från det att försäkringstagaren fått kännedom om sin fordran, är bolaget fri från ansvarighet.

