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Försäkringsbrev
Försäkringstagare
Rent a Mover Stockholm AB
C/O BROR PARSZYK
Backplan 4
SE-17852 Ekerö

Försäkringstyp
Försäkringsnummer
Org.nummer
Kundnummer

Transportöransvarsförsäkring
202641-1
556819-5282
555393

Försäkringsperiod
Detta försäkringskontrakt omfattar uppdrag som påbörjats under perioden 2017-12-04 - 2018-04-30, båda dagarna inkluderade.

Omfattning
• Försäkringen omfattar försäkringstagarens ansvar för vägtransport gentemot uppdragsgivare enligt Sveriges Åkeriföretags
Allmänna Bestämmelser (ALLTRANS 2007).

• Försäkringen omfattar försäkringstagarens ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser för Bohags yttning
(BOHAG 2000) / Allmänna Flyttbestämmelser för Konsument (BOHAG 2010).

• Försäkringen omfattar försäkringstagarens ansvar enligt Svenska Åkeriförbundets Allmänna Bestämmelser för yttning av
kontorsinventarier (KONTOR 2003).

• Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar vid s.k. manuell hantering. Med manuell hantering avses hantering av gods
som försäkringstagaren omhändertagit för yttning inom och eller mellan byggnader utan användande av bilar, truckar och
liknande.

•
•

•

Manuell hantering kan även ske i anslutning till transport och skall i så fall inte betraktas som lastning eller lossning. Försäkringen
omfattar inte skador på hjälpmedel som yttningen utförs med.
Försäkringen omfattar även försäkringstagarens bidrag i Gemensamt Haveri. Om bidraget till Gemensamt Haveri gäller
omhändertaget gods skall försäkringstagaren, innan godset lämnas ut till mottagaren, säkerställa försäkringsgivarens fordran mot
varuägaren eller den som slutligen skall betala bidraget.
Försäkringen omfattar även Skäliga merkostnader som kan uppkomma vid vidaretransport av gods till mottagaren när transporten
har avbrutits pga. tra kolycka, maskinhaveri eller tekniskt fel på fordonstillbehör. Skyddet omfattar även borttransport, destruktion
och skäliga bärgnings-, rengörings- och städkostnader på olycksplats/fordonet i samband med ersättningsbar godsskada. Detta
gäller under förutsättning att försäkringstagaren är lagligen skyldig att ersätta sådana kostnader och att skadan är ersättningsbar
under försäkringen och att den inte kan ersättas av annan försäkring.
Försäkringen har utökats att, även omfatta ansvar gentemot uppdragsgivare för uppdrag där försäkringstagaren brustit i att delge
uppdragsgivaren att uppdraget utförs enligt ALLTRANS 2007. Försäkringen gäller då som om ALLTRANS 2007 är avtalat.

Undantag
Försäkringen omfattar inte någon form av punktskatter eller liknande för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Sådan skatt kan
medförsäkras efter särskild riskbedömning och premieberäkning.
Försäkringen omfattar inte ansvar för gods där försäkringstagaren uppträder som redare och/eller charterer, d.v.s. hel- eller
delbefraktare av fartyg.
Försäkringen omfattar inte omhändertagna transportmedel eller lastbärare.

Geogra sk omfattning
Inom Sverige

Försäkringsvillkor (senaste version)
• Allmänna villkor för försäkring av transportörs ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser (ALLTRANS 2007)
• Villkor för försäkring av möbeltransportörers ansvar i anslutning till Allmänna Bestämmelser för Bohags yttningar (BOHAG 2000).
Inventarielista för deponerat bohag skall upprättas och vara tillgänglig under depositionstiden. Saknas inventarielista ersätter inte
försäkringen saknat bohag.

Försäkringsbelopp / maximal ersättning per skadehändelse
•

Transportöransvarsförsäkring

•

Manuell hantering

10 000 000 SEK
500 000 SEK
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•

Merkostnad

2 prisbasbelopp

•

Gemensamt Haveri

1 000 000 SEK

•

Stöldbegärlig egendom

3 000 000 SEK

Självrisk
•

Självrisk

0.2 prisbasbelopp

•

För ansvar för stöldbegärlig egendom gäller en självrisk på tre (3) prisbasbelopp om säkerhetsföreskrifterna inte följts.

•

Förhöjd självrisk: 1 basbelopp gäller vid Allmänna villkor för försäkringar av transportörs ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags
Allmänna Bestämmelser (ALLTRANS 2007) 5.2.
Vid samtidig skada på fordon och last, dras bara en självrisk, den högsta, om fordonet är försäkrat i Dina Försäkringar. Vid lika stor
självrisk så dras enbart självrisk på fordonets försäkring.

Särskilda försäkringsvillkor
Försäkringstagaren skall tillämpa de ansvarsbegränsningar som är tillåtna enligt gällande internationella konventioner, nationell
lagstiftning och för branschen gällande ansvarsbestämmelser. Försäkringstagaren skall kräva och kontrollera att anlitade speditörer
och transportörer innehar och upprätthåller speditör- / transportöransvarsförsäkring. Försäkringstagaren skall i förhållande till
underspeditörer, undertransportörer och andra agera på sådant sätt att möjlighet till eventuell regress ej avskärs.

Säkerhetsföreskrifter
Vid transport av särskilt stöldbegärliga eller särskilt känsliga varor, såsom läkemedel, tobaksvaror, starköl, vin och sprit samt datorer,
platta tv-skärmar, mobiltelefoner och liknande stöldbegärliga varor med ett värde över SEK 500 000 och högst SEK 3 000 000 gäller att
fordonet skall vara försett med skåp och inte lämnas obemannat utan iakttagande av tillbörlig aktsamhet och vidtagande av
förebyggande åtgärder mot tillgrepp av fordon och / eller last. Dessutom skall något av nedanstående krav vara uppfyllt:
- att fordonet förvarats i låst och larmad eller ständigt bevakad lokal eller byggnad.
- att fordonet parkerats på inhängnad och ständigt bevakad plats.
- att fordonet hållits under uppsikt av fordonets förare eller den han satt i sitt ställe.
- att fordonet hållits larmat med av Stöldskyddsföreningen godkänt larm eller larm av motsvarande kvalitet och att fordonet parkerats
inom hörhåll för fordonets förare eller den han satt i sitt ställe.
Vid lagring / terminalhantering av särskilt stöldbegärliga eller särskilt känsliga varor såsom läkemedel, tobaksvaror, starköl, vin och sprit
samt datorer, platta tv-skärmar mobiltelefoner och liknande stöldbegärliga varor med ett värde över SEK 500 000 och högst SEK 3 000
000 gäller att om godset lossas på natten när lagret / terminalen är stängd ska endast bevakningsföretag eller ansvarig arbetsledare
kunna låsa upp respektive låsa dörrar och portar. Lossning i s.k. nattfack dit era har tillträde är inte tillåtet. När ingen är i lokalerna skall
dessa var låsta med av Stöldskyddsföreningen godkända låsenheter i skyddsklass tre och larmade direkt till väktare eller polis. Är
lagret / terminalen öppen skall den vara bemannad när gods förvaras i den.
Om försäkringstagaren har försummat att följa föreskrift som utfärdats av myndighet eller av försäkringsbolaget gäller försäkringen
endast om den inträ ade skadan kan antas ha inträ at och har fått samma omfattning även om föreskriften hade iakttagits.
Om uppdraget lämnas vidare till en undertransportör ska motsvarande krav som nämns ovan ställas på dem.

Premie och premiebetalning
Premien utgör 0,5% av försäkringstagarens omsättning enligt årsredovisning, uppskattat till SEK 1 000 000. Årlig premie, inklusive
mäklarprovision beräknas till SEK 5 000. En preliminär premie erläggs i förskott, som regleras vid försäkringsperiodens slut när de nitiva
värden är kända. Slutlig reglering äger ej rum om skillnaden mellan preliminär och de nitiv premie är mindre än 10%.
Premien erläggs helårsvis.
Minimipremie SEK 4 000 per år.

Bakgrundsrätt och jurisdiktion
Beträ ande förhållanden som ej regleras av detta försäkringskontrakt gäller SPL 2006.

Upplysningsplikt och fareändring
De premiesatser och försäkringsvillkor som angivits i detta försäkringskontrakt är överenskomna med hänsyn till angivna varuslag och
transportmedel, geogra sk omfattning, normala transportförhållanden och transporter på normala transportvägar, samt övriga
uppgifter som lämnats av försäkringstagaren eller dennes ombud. Får försäkringstagaren kännedom om förändring av
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förhållanden/uppgifter (t.ex. leveransvillkor och destinationer) som legat till grund för denna försäkring åligger det försäkringstagaren
att omedelbart underrätta försäkringsgivaren. Vid ändrade förhållanden som innebär väsentlig ändring av de riskfaktorer, vartill hänsyn
tagits vid fastställandet av i försäkringskontraktet angivna premier och villkor, har försäkringsgivaren rätt att vidta därav motiverade
ändringar av premier och villkor. De ändrade premierna och villkoren tillämpas på berörda transporter från den dag försäkringstagaren
informerats därom.

Vid skada
Befarad eller inträ ad skada skall snarast möjligt aviseras nedan angiven adress.
Söderberg & Partners Claims AB
BOX 7785
10396 STOCKHOLM
Tel: +46-850111517
Mail: claims@soderbergpartners.se
www.soderbergpartners.se

Uppsägning
Avtalet förlängs automatiskt i perioder om ytterligare 12 månader i sänder, såvida ej skriftlig uppsägning sker från endera parten senast
1 månad före kontraktstidens utgång. Bägge parter har rätt att vid skadefall säga upp försäkringskontraktet med en uppsägningsperiod
av 30 dagar.
Mariehamn, 2017-12-04

Försäkringsaktiebolaget Alandia

Tony Karlström, VD
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