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Hvilken forsikring er dette?
Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for forsikring av varer under transport.

Hvilken type forsikring?
Forsikringen gjelder for varer under transport slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Basert på ditt behov kan du velge mellom ulike dekninger. Det er to typer forsikring: Enkeltforsikring som tegnes for det enkelte transport og omsetningsforsikring som omfatter alle transporter
i løpet av året.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
	Skade på dekkslast som følge av nedbør, overvann, smuss eller gnister som ikke forårsaker

C-vilkår
	Sammenstøt
Sunket skip

brann
	Skade på dekkslast som følge av varer som forskyver seg under gange eller tap som følge av

Kantret skip

sammenblanding med, eller lekkasjer fra andre

Grunnstøtning

varer

Velting, avsporing og utforkjøring

Skader som skyldes varenes egenskaper eller

Styrtet lufttransportmiddel

tilstand ved transportens begynnelse

Kjørt av rullebanen

Skade som skyldes normalt svinn

Brann, lynnedslag eller eksplosjon

K
 rig, med mindre dette er avtalt spesielt og

Naturkatastrofer

fremgår av forsikringsbeviset

Felleshavarikostnader

Kondens og andre temperaturinnvirkninger

B-vilkår
Utover C-vilkår inngår også:
Varer over bord

Er det noen begrensninger i dekningen?

Flom i transittlager

V
 ed brudd på sikkerhetsforskriftene kan

Lasting og lossing Nødhavn

erstatningen ved skade bli redusert eller falle
helt bort

A-vilkår
Utover B-vilkår inngår også:
Tyveri
Alle farer

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet).
Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Storebrand Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du
å informere Storebrand Forsikring om endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til
erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter eller fra og med en senere avtalt dato kl. 00:00. Forsikringen
gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner,
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jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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