Fine art
High tech
Objektforsikring

Nedenfor kan du læse en sammenfatning
af, hvad din objektforsikring kan omfatte. For yderligere information – læs de
fuldstændige vilkår.
Hvad er en objektforsikring?
En objektforsikring er en forsikring af gods mod skade, som
opstår under transport med lastbil, tog, skib eller fly. Den
der transporterer dit gods, har normalt et begrænset ansvar for transportskader. Din objektforsikring erstatter det
forsikrede gods. Länsförsäkringar afgør derefter, om det er
muligt at rette skadeserstatningskrav mod transportøren.

Tænk på!
Undersøg altid, om godset eller emballagen er
beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager
eller har mistanke om skader, skal du skriftligt
informere den person, der udleverer godset til dig.

Hvad gælder objektforsikringen?
Forsikringen gælder fra det øjeblik, hvor godset i forbindelse med transporten har forladt opbevaringslokalet, under
lastning, transport og losning, frem til at godset placeres i
opbevaringslokalet.

Tænk på!
Hvis du har købt godset, gælder forsikringen fra
det sted, hvor sælgerens forsikring ophører. Dette
bør være anført i købsaftalen.
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Hvad er forsikret?
Det er selve godset, varen, der er forsikret. Emballagen er
til for at beskytte godset. Dette erstattes normalt ikke ved
skade.

Hvordan er godset forsikret?
Dette angives altid i din police eller i anden bekræftelse.

Hvilke typer skader erstatter objektforsikringen?
Denne forsikring erstatter de fleste typer skader. Det kan
være vandskader, brækageskader, tyveri eller at godset er
bortkommet eller blevet tabt ved losning eller lastning.
Objektforsikringen erstatter også naturskader, brand- eller
eksplosionsskader, samt skader der opstår ved udskridning, kæntring, flystyrt eller afsporing.
Læs venligst de fuldstændige vilkår for at få mere
detaljerede oplysninger.

Hvad er ikke forsikret?
Normalt svind eller slid
Skader der er forårsaget af normalt svind eller normalt slid,
erstattes ikke. Ved håndtering af visse typer last er det
normalt, at en del forsvinder under transporten. Dette gælder for eksempel for væsker, som fordamper under lastning
og transport.

Skader på grund af godsets egen beskaffenhed
Disse skader erstattes ikke. Dette gælder for eksempel
ferske varer, der bliver dårligere med tiden.

Fortsættelse på næste side.
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Fortsættelse fra foregående side.

Skader på grund af klimaforandringer
Godset kan få fugtskader, hvis det indpakkes i et varmt og
fugtigt klima. Dette erstattes ikke af forsikringen. Rådfør
dig med transportøren om, hvordan du kan undgå denne
type skader.

Skade eller udgifter ved forsikring
Forsikringen gælder, hvis godset forsinkes, men skader
som opstår alene på grund af forsinkelsen, erstattes ikke.
Hvis godset forsinkes mere end 60 dage på grund af en
hændelse, som forsikringen dækker, har du ret til at kræve
erstatning for totaltab.

Tænk på!
I vilkårene fra forsikringsselskabet angives
samtlige undtagelser.

Hvilke forpligtelser har du?
Sørg for at kende dine forpligtelser. Erstatningen
kan blive sat ned, hvis du ikke opfylder kravene.
• Sørg for at godset bliver pakket, emballeret og
klargjort på passende vis
• Sørg for, at transporten sker med et passende
transportmiddel
• Følg eventuelle krav/instruktioner fra forsikrings
selskabet

Tænk på!
Kontakt transportøren og diskuter dig frem til,
hvordan godset skal klargøres og behandles.

Hvis godset kan repareres, erstattes udgifterne til reparationen. Hvis det ikke er muligt at reparere godset, beregnes
erstatningen efter den værdireduktion der er sket.

Hvad skal du gøre, hvis transporten afbrydes?
Hvis transporten af dit gods bliver afbrudt, inden godset
er kommet frem til slutdestinationen - kontakt omgående
forsikringsselskabet.

Hvad skal du gøre, hvis godset er forsvundet?
Hvis dit gods er forsvundet - kontakt omgående forsikringsselskabet eller din kontaktperson på modtagelsesstedet. Indgiv reklamation og hold altid transportøren
ansvarlig i skriftlig form, så snart du får en meddelelse om,
at godset er forsvundet. Der skal altid ske en politianmeldelse, hvis godset er stjålet.

Tænk på!
Læs om dine forpligtelser - hvis disse misligholdes, kan erstatningen blive sat ned.

Hvad skal du gøre, hvis godset er beskadiget?
Kontakt omgående forsikringsselskabet, hvis du opdager
skader på godset. Indgiv reklamation og hold altid transportøren ansvarlig i skriftlig form, så snart du opdager, at
godset er beskadiget.

Tænk på!
Du er altid forpligtet til at træffe foranstaltninger
for at hindre eller begrænse skade, hvis dette ikke
sker, kan erstatningen blive sat ned.

Hvad erstattes af forsikringen?

Hvad er en reklamation?

Hvis du har købt godset, beregnes godsets værdi i henhold
til fakturaen. Andet gods beregnes ud fra godsets markedsværdi, når forsikringen træder i kraft. I begge tilfælde
løber der fragtomkostninger på.

En reklamation er en skriftlig anmærkning til transportøren
om, at godset er beskadiget eller savnes. Dette anføres
normalt på det dokument, som transportøren beder dig
kvittere på ved aflevering af godset.

MTAB transporterer, håndterer og opbevarer skrøbelige og
værdifulde genstande med mindst mulig påvirkning på såvel
genstande som miljø.
Som Nordens førende transportør af kunst- og udstillings
genstande kan vi tilbyde specialtilpassede løsninger vedrørende
emballering, opbevaring og installation af udstillinger.

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