Försäkring
Godsförsäkring för
transporter med Bussgods
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681 Produkt: Godsförsäkring för transporter med Bussgods
Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
En godsförsäkring för enstaka transporter som erbjuds privatpersoner eller företag som skickar gods med Bussgods och som under någon del
av transporten står risken för godset enligt leveransvillkor eller avtal. Godsförsäkringen ger ersättning för hela varans eller godsets värde om
det skadas eller försvinner. Försäkringen tecknas med ett Allrisk-liknande skydd. Se villkor och försäkringsbrev för kompletterande information.
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Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:
3 Skada på eller förlust av försäkrad egendom
genom plötslig, oförutsedd och utifrån
kommande händelse, som inträffar från att
godset lämnats till Bussgods tills att godset
tagits emot av mottagaren/kvitterats ut dock
senast 30 dagar från försäkringens startdatum.
3 Försäkringen ersätter skadan/förlusten samt
eventuell fraktkostnad om den inte är medräknad i försäljningspriset.
3 Försäkrad egendom är sådan egendom som
försäkringstagaren bokat frakt och Godsförsäkring för via Bussgods.
3 I samband med tecknandet av försäkringen
anges ett högsta försäkringsbelopp enligt
nedan alternativ:
- Godsvärde upp till 20 000 kr
- Godsvärde upp till 50 000 kr

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
1 Försäkringen täcker inte skador som inträffat
innan eller efter avtalets ingående eller upp
hörande. Försäkringen tecknas för enstaka
transporter och gäller från att godset lämnats
till bussgods tills att godset tagits emot av mottagaren/kvitterats ut dock senast 30 dagar från
försäkringens startdatum.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan följer exempel på sådant som inte omfattas
av försäkringen.
2 Skada, förlust eller kostnad som uppkommit
till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av den
försäkrade eller den försäkrades anställda i
ledande ställning.
2 Skada, förlust eller kostnad som direkt eller
indirekt beror på normalt svinn, bruk av kärnstridsmedel eller atomskada.
2 Indirekta kostnader som förseningsböter, förlust
av marknad etc.
2 Skada, förlust eller kostnad som orsakats av varans/godsets egen beskaffenhet (till exempel
blommor som vissnar), klimatbetingad temperaturpåverkan eller temperaturpåverkan på grund
av driftavbrott i kyl-, frys, eller värmeanläggning.
2 Kostnader för borttransport och destruktion av
skadad vara, samt rengöring av transportmedel,
olycksplats och/eller transportemballage.

Var gäller försäkringen?
3 Försäkringen gäller för transport av varor/gods som transporteras av Bussgods, mellan de i fraktsedeln angivna orterna
inom Sverige eller från Sverige till Finland.

Vilka är mina skyldigheter?
Försäkringstagaren är skyldig att bland annat:
• Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som framgår av försäkringsvillkoren, till exempel se till att godset är
skyddat/emballerat på ett ändamålsenligt sätt vid transport och lagring.
• Välja rätt försäkringsbelopp.
• Följa säkerhetsföreskrifter och författningar.
• Vid skada omedelbart underrätta Bussgods och Länsförsäkringar. Skadeanmälan finns på www.bussgods.se
• Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen
och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.

När och hur ska jag betala?
Detta är en korttidsförsäkring för Enstaka transport och betalning gäller enligt nedan:
• För konsument gäller att försäkringen ska betalas när frakten bokas och betalas.
• För företag som köper transport och försäkring och betalar via faktura till Bussgods gäller att försäkringen
ska betalas senast vid sista betalningsdatum som är angett i fakturan.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen är en korttidsförsäkring som gäller för en specifik transport. Försäkringen börjar att gälla vid början av
avtalad försäkringstid, tidigast från det att godset/varan lämnats till Bussgods. Försäkringen upphör då varan anlänt till
den i försäkringsavtalet angivna bestämmelseorten och kvitterats ut, dock senast 30 dagar från försäkringens startdatum .

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen upphör efter transporten eller efter att godset tagits emot av mottagaren/kvitterats ut dock
senast 30 dagar från försäkringens startdatum . Försäkringen upphör utan uppsägning.

