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Villkorssammanfattning    
  Biltransportförsäkring

Skadehändelser 
   
Försäkringen gäller vid trafikolycka och stöld alternativt vid alla transportskador. Vilken omfattning som 
gäller för denna försäkring framgår av försäkringsbrevet/beviset. 

Försäkrad egendom 

Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet/beviset. 

Viktiga undantag och begränsningar    

Utan särskilt avtal gäller försäkringen inte för förlust eller skada på egendom förorsakad av självantänd-
ning, förruttnelse, avdunstning, kyla, värme, temperaturväxlingar, luftens inverkan eller av egendomens 
egenskap att lätt fördärvas. Försäkringen gäller inte heller för repor, skavning och andra ytliga skador 
som inte innebär att föremålet deformerats, såvida inte skadan är en direkt följd av händelse som om-
fattas av villkoret ”vid trafikolycka och stöld”. 

Ska försäkring avseende kyl- och värmetransporter även omfatta sådan förlust, minskning eller skada på 
egendomen som uppstått under transport som en direkt påvisbar följd av kyla eller värme utan samband 
med trafikolycka måste tilläggsförsäkring tecknas. 

Försäkringen gäller exempelvis inte för skada på egendom som förorsakats av eller består i: 
• Svinn
• Att egendomen före transportens början inte emballerats, packats, anordnats eller iordningställts på  
 ett för transporten ändamålsenligt sätt eller att egendomen, som inte varit tillfredsställande täckt,  
 utsatts för nederbörd. 

Notera att denna information endast är en kortfattad översikt. För komplett information hänvisas till 
fullständiga, aktuella försäkringsvillkor och definitioner. 

Säkerhetsföreskrifter 

Åsidosättande av säkerhetsföreskrift medför nedsättning av ersättningen. Vid allvarlig försummelse kan 
ersättningen till och med helt falla bort. 

Exempel på säkerhetsföreskrifter 

Fordonet ska vid uppehåll (kortare eller längre) inte lämnas obemannat utan iakttagande av tillbörliga 
krav på aktsamhet samt vidtagande av förebyggande insatser mot tillgrepp av fordon och/eller last. 

Till dessa krav hör bland annat: 
• Att fordonet parkeras på bevakad plats, när så kan ske. 
• Att fordonet, när det ej parkerats på bevakad plats, hålls under uppsikt. 
• Att startnyckel inte lämnas i fordonet. 

Vid sådant uppehåll som inte har samband med lastning eller lossning ska förarhytt och låsbara utrym-
men låsas samt tjuvlarm och andra befintliga säkerhetsanordningar inkopplas. 


