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VILKÅR TRANSPORT  

Gjelder fra 1. januar 2020 

  

I tillegg til disse vilkårene gjelder  
- Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter 
- Generelle vilkår  
- Lov om Forsikringsavtaler (av 16.juni 1989) 
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1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 

Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, samboer (felles adresse i Folkeregisteret), samt andre medlemmer av den faste 
husstand. Bokollektiv o.l. regnes ikke som en husstand. 

2.      HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 

Det fremkommer av forsikringsbeviset hvor forsikringen gjelder. 

3.  NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 

Innenfor den avtalte forsikringsperiode gjelder følgende: 
- Vårt ansvar begynner å løpe når det som skal transporteres settes i bevegelse for direkte ombordbringelse i det 

transportmiddel som skal benyttes for den forsikrede transport. 
- Vårt ansvar opphører når transportert gods er trygt avlesset fra det transportmiddel som brakte det til det 

oppgitte bestemmelsessted. 
- Forsikringen trer ut av kraft når transportert gods blir oppholdt på ett sted i mer enn 15 dager på grunn av 

sikredes forhold. Forsikringen gjeninntrer fra det øyeblikk det settes i verk fysiske tiltak for å igangsette eller 
gjenoppta transporten. 

4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 

Forsikringen omfatter verdien av de gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset. Arbeid og utgift til beregning, fremsetting 
og dokumentasjon av krav omfattes ikke av forsikringen. Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste  uansett årsak. 

 

4.1 A-VILKÅR 

Forsikringen omfatter alle farer de forsikrede varer blir utsatt for med unntak av tap som følge av 
- nedbør og overvann 
- kondens og temperatursvingninger 
- forsinket transport 

5. SKADEOPPGJØR 

5.1 FORSIKRINGSVERDIEN 

Hvis transportert gods er skadelidtes innbo skal skadeoppgjøret baseres på ordinære vilkår for innbo. For øvrig fastsettes 
forsikringsverdien til varenes markedspris. Vårt ansvar for et forsikringstilfelle er begrenset til den forsikringssum som er 
oppgitt i forsikringsbeviset. 

5.2 SELSKAPET KAN AVGJØRE OM SKADEN SKAL ERSTATTES VED 

- kontantoppgjør 
- reparasjon 
- gjenoppføring/gjenanskaffelse 
- selskapet skaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting 

 6. EGENANDEL 

Din egenandel pr skadetilfelle er 10 % av skadens størrelse, men ikke lavere enn kr 1.000 og ikke høyere enn kr 5.000. 
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