Fine art
High tech
objektforsikring

Nedenfor ser du en oversikt over hva
objektforsikringen din kan omfatte. Les
de fullstendige vilkårene for mer informasjon.
Hva er en objektforsikring?
En objektforsikring er en forsikring av gods mot skader
som oppstår under transport med lastebil, tog, båt eller fly.
Den som transporterer godset har normalt et begrenset ansvar for transportskader. Objektforsikringen gir erstatning
for det forsikrede godset. Länsförsäkringar avgjør deretter
om det er mulig å reise krav om skadeerstatning mot
transportøren.

Husk!
Undersøk alltid om godset eller emballasjen
er skadet ved mottak. Hvis du oppdager eller
mistenker skader, skal du skriftlig informere
den som leverer godset til deg.

Hvor gjelder objektforsikringen?
Forsikringen gjelder fra tidspunktet godset i forbindelse
med transporten forlater oppbevaringsstedet, under lasting, transport og lossing, og til godset er på plass på nytt
oppbevaringssted.

Husk!
Hvis du har kjøpt godset, gjelder forsikringen fra
det stedet der selgerens forsikring opphører. Dette
bør være med i kjøpsavtalen.
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Hva er forsikret?
Det er selve godset, varen, som er forsikret. Emballasjen
er til for å beskytte godset. Denne erstattes normalt ikke
ved skade.

Hvordan er godset forsikret?
Dette er alltid angitt i forsikringsbrevet ditt eller i en annen
bekreftelse.

Hvilke typer skader dekker objektforsikringen?
Denne erstatningen dekker de fleste typer skader. Dette
kan være vannskader, brekkasje, tyveri eller at godset blir
borte under lasting eller lossing. Objektforsikringen dekker
også naturskader, brann- og eksplosjonsskader samt skader som oppstår på grunn av avkjøring, velt, flystyrt eller
avsporing under transporten.
Les de fullstendige vilkårene for mer detaljert informasjon.

Hva er ikke forsikret?
Normalt svinn og slitasje
Skader som er forårsaket av normalt svinn eller slitasje
dekkes ikke. Ved håndtering av visse typer last er det
normalt at en del av lasten forsvinner under transporten.
Dette gjelder for eksempel væsker som fordamper under
lasting og transport.

Skade på grunn av godsets egenskaper
Slike skader dekkes ikke. Dette gjelder for eksempel ferskvarer som over tid blir dårligere.

Fortsetter på neste side.
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Fortsettelse fra forrige side.

Skade på grunn av klimaforandringer

Hva skal du gjøre dersom transporten avbrytes?

Godset kan få fuktskader dersom det emballeres i et varmt
og fuktig miljø. Dette dekkes ikke av forsikringen. Rådfør
deg med transportøren om hvordan du kan unngå denne
typen skader.

Dersom transporten blir avbrutt før godset er fremme på
den endelige destinasjonen, må du kontakte forsikringsselskapet umiddelbart.

Skade eller kostnader grunnet forsinkelser
Forsikringen gjelder dersom godset er forsinket, men skader som har oppstått utelukkende på grunn av forsinkelsen
dekkes ikke. Dersom godset er mer enn 60 dager forsinket
på grunn av en hendelse som forsikringen dekker, har du
rett til å kreve erstatning for det totale tapet.

Hva skal du gjøre dersom godset blir borte?
Dersom godset forsvinner, må du umiddelbart kontakte
forsikringsselskapet eller kontaktpersonen din på mottaksstedet. Opprett en reklamasjon og hold transportøren
skriftlig ansvarlig så snart du har fått beskjed om at godset
er borte. Dersom godset er stjålet må du anmelde forholdet
til politiet.

Husk!

Husk!

Alle unntak er beskrevet i vilkårene fra forsikringsselskapet.

Bli kjent med hvilke plikter du har. Dersom du ikke
oppfyller pliktene dine, kan dette føre til at erstatningsbeløpet reduseres.

Hvilke plikter har du?
Sørg for å ha oversikt over hvilke plikter du har. Erstatningen kan bli redusert dersom du ikke har oppfylt kravene.
• Sørg for at godset pakkes, emballeres og klargjøres på
egnet vis
• Sørg for at transporten skjer med egnet transportmiddel
• Følg eventuelle krav/anvisninger fra forsikringsselskapet

Husk!
Kontakt transportøren og bli enige om hvordan
godset skal klargjøres og behandles.

Hva skal du gjøre dersom godset blir skadet?
Hvis du oppdager skade på godset, må du kontakte forsikringsselskapet umiddelbart. Opprett en reklamasjon og
hold den siste transportøren skriftlig ansvarlig så snart du
oppdager at godset er skadet.

Husk!
Du har alltid plikt til å gjennomføre tiltak for å
hindre eller begrense skaden. Dersom du unnlater
å gjøre dette, kan det føre til at erstatningsbeløpet reduseres.

Hva dekkes av forsikringen?

Hva er en reklamasjon?

Hvis du har kjøpt godset, blir verdien beregnet på grunnlag
av fakturaen. Annet gods beregnes med utgangspunkt i
godsets markedsverdi på tidspunktet forsikringen begynner å gjelde. Fraktkostnadene tilkommer i begge tilfeller.

En reklamasjon er en skriftlig anmerkning til transportøren
om at godset er skadet eller forsvunnet. Dette gjøres normalt på dokumentet som transportøren ber deg kvittere på
når godset leveres.

Dersom godset kan repareres, dekkes kostnaden for reparasjonen. Hvis godset ikke kan repareres, beregnes erstatningen på grunnlag av verdireduksjonen som har oppstått.

MTAB transporterer, håndterer og oppbevarer ømfintlige og
verdifulle gjenstander med minimal påvirkning på både gjen
standene og miljøet.
Som Nordens ledende transportør av kunst- og utstillings
gjenstander tilbyr vi spesialtilpassede løsninger for emballering,
lagring og installasjon av utstillinger.

Regular road transports to / from Berlin, London and Paris to all of Scandinavia
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