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Fortsättning på nästa sida.

Nedan kan du läsa en sammanfattning 
av vad din objektförsäkring kan om-
fatta. För vidare information – läs de 
fullständiga villkoren. 

Vad är en objektförsäkring?
En objektförsäkring är en försäkring av gods mot skador 
som uppstår under transport med lastbil, tåg, fartyg eller 
flyg. Den som transporterar ditt gods har normalt ett be-
gränsat ansvar för transportskador. Din objekt försäkring 
ersätter det försäkrade godset. Länsförsäkringar avgör 
därefter om det är möjligt att ställa skadeståndskrav mot 
transportören.

TäNK på!
Undersök alltid om godset eller förpackningen är 
skadat vid mottagandet. Om du upptäcker eller 
misstänker skador ska du skriftligen informera 
den som lämnar ut godset till dig. 

Var gäller objektförsäkringen?
Försäkringen gäller från det att godset i samband med 
transporten lämnat förvaringslokalen, under lastningen, 
transporten och lossningen, fram till det att godset place-
rats i förvaringslokalen.

TäNK på!
Om du köpt godset gäller försäkringen från den 
plats där säljarens försäkring upphör. Detta bör 
stå med i köpeavtalet. 

Vad är försäkrat?
Det är själva godset, varan som är försäkrat. Emballaget 
är till för att skydda godset. Detta ersätts normalt inte vid 
skada. 

Hur är godset försäkrat?
Detta anges alltid i ditt försäkringsbrev eller i annan be-
kräftelse. 

Vilka typer av skador ersätter objektförsäkringen?
Denna försäkring ersätter de flesta typer av skador. Det 
kan vara vattenskador, bräckageskador, stöld eller att 
godset förekommit eller tappats vid lossning eller lastning. 
 Objektförsäkringen ersätter även naturskador, brand- eller 
explosionsskador samt skador som uppkommer vid dikes-
körning, kantring, att flygplan störtar eller urspårning. 
Var vänlig läs de fullständiga villkoren för mer detaljerad 
information. 

Vad är inte försäkrat?

Normalt svinn eller förslitning
Skador som orsakats av normalt svinn eller normal för-
slitning ersätts inte. Vid hantering av vissa typer av laster  
är det normalt att en del försvinner under transporten. 
Detta gäller exempelvis vätskor som förångas under last 
och transport.

Skador på grund av godsets egen beskaffenhet
Dessa skador ersätts inte. Detta gäller exempelvis 
färskvaror som över tid blir sämre.
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Regular road transports to / from Berlin, London and Paris to all of Scandinavia

MTAB transporterar, hanterar och förvarar ömtåliga och värdefulla 
föremål med minsta möjliga påverkan på såväl föremål som miljö. 

Som Nordens ledande transportör av konst- och utställnings-
föremål erbjuder vi specialanpassade lösningar för emballage, 
lagring och utställningsinstallation. 
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Fortsättning från föregående sida.

Om godset kan repareras, ersätts kostnaden för repara-
tionen. Går det inte att reparera godset beräknas ersätt-
ning på den värdeminskning som skett.

Vad ska du göra om transporten avbryts?
Om transporten av ditt gods avbryts innan godset kommit 
fram till slutdestination - kontakta omgående försäkrings-
bolaget. 

Vad ska du göra om godset försvunnit?
Om ditt gods försvunnit - kontakta omgående försäk-
ringsbolaget eller din kontaktperson på mottagningsorten. 
Reklamera och håll alltid transportören skriftligen ansva-
rig så snart du får ett meddelande om att godset försvun-
nit. Polisanmälan ska alltid göras om godset stulits.

TäNK på!
Läs på om dina skyldigheter - om dessa underlåts 
kan ersättningen sättas ned. 

Vad ska du göra om godset skadats?
Kontakta omgående försäkringsbolaget om du upptäcker 
skada på godset. Reklamera och håll alltid den siste trans-
portören skriftligen ansvarig så snart du upptäcker att 
godset är skadat.

TäNK på!
Du är alltid skyldig att vidta åtgärder för att 
hindra eller begränsa skada, görs inte detta kan 
ersättningen sättas ned. 

Vad är en reklamation?
En reklamation är en skriftlig anmärkning till transpor-
tören att godsets skadats eller saknas. Detta görs normalt 
på den handling som transportören ber dig kvittera vid 
godsets avlämnande.

Skada på grund av klimatförändringar
Godset kan få fuktskador om det förpackas i ett varmt  
och fuktigt klimat. Detta ersätts ej av försäkringen. 
 Rådgör med transportören om hur du kan undvika denna 
typ av skador. 

Skada eller kostnad av försening
Försäkringen gäller om godset försenats, men skador som 
uppkommit enbart på grund av förseningen ersätts inte. 
Försenas godset mer än 60 dagar på grund av en  händelse 
som försäkringen täcker, har du rätt att begära ersättning 
för totalförlust.

TäNK på!
I villkoren från försäkringsbolaget anges samtliga 
undantag.

Vilka skyldigheter har du?
Se till att ta reda på dina skyldigheter. Ersättningen  
kan sättas ned om du inte uppfyllt kraven.
•	 Se	till	att	godset	packas,	emballeras	och	iordningställs	 

på lämpligt sätt
•	 Se	till	att	transporten	sker	med	lämpligt	transport	medel
•	 Följ	eventuella	krav/instruktioner	från	försäkrings

bolaget

TäNK på!
Kontakta transportören och diskutera er fram till 
hur godset ska iordningställas och behandlas.

Vad ersätts av försäkringen?
Om du köpt godset beräknas godsets värde enligt fak tu-
ran. Annat gods beräknas med utgångspunkt från godsets 
marknadsvärde när försäkringen börjar gälla. I båda fallen 
tillkommer fraktkostnaden.


