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Varuförsäkring-en introduktion

Som framgår omfattar Moderna TransOptimal även ett antal andra risker utöver de som hör till den 
traditionella varuförsäkringen. 
Moderna TransOptimal är en typ av allriskförsäkring, med vissa undantag, huvudregeln är att den 
omfattar skada på, och förlust av själva godset. 

Försäkringen gäller för transportkunden, som oftast är säljaren eller köparen i köpeavtalet, och främst för 
import-och exportföretag vars årsomsättning uppgår till högst 200 MSEK. 

Alla transportmedel omfattas. 
Försäkring kan tecknas för tre geografiska områden; Norden, övriga Europa och övriga Världen.

Moderna TransOptimal

Man kan säga att varuförsäkringen är ett slags ”vagnskadeförsäkring” för godset. 
Vid skada eller förlust lämnas ersättning oavsett om transportören är vållande eller ej. 
Transportörens försäkring kan man likna vid en ”trafikförsäkring” för godset. 
Ersättning lämnas endast när transportören är vållande, och då med begränsade belopp. 

Varuförsäkring behövs därför att transportörens ansvar alltid är begränsat. 
Det är inte ofta som transportkunden erhåller full ersättning från transportören och det finns 
skadehändelser för vilka transportören inte ansvarar alls. Som till exempel när något inträffar som 
transportören inte kunde förutse, och heller inte kunde förhindra. Särskilt riskfyllda är sjötransporter, vilka 
ofta förekommer vid trailertrafik till och från kontinenten, England med flera länder.

Försäkringen gäller under lastning, transport, lossning 0ch under 
sådan mellanlagring som utgör en naturlig del i transportkedjan. 
En beordrad lagring omfattas inte av försäkringen. För en sådan 
krävs att kunden tecknar en egendomsförsäkring för brand, 
inbrott och vattenledningsskada.

Försäkringen ersätter normalt varans fakturavärde, inklusive frakt. 

Försäkringen gäller som huvudregel för köpta eller sålda, 
emballerade handelsvaror som utgör en naturlig del av kundens 
varuflöde. Vissa varor är undantagna från försäkring eller kräver 
särskild uppmärksamhet. Uppgift om vilka dessa är lämnas av 
Moderna.

Premien beräknas av Moderna och baseras på företagets senaste 
årsomsättning samt geografiskt område. 
Minimipremien är SEK 2.500 per år. 
Årspremien betalas som helhet i förskott.

Moderna TransOptimal gäller med en självrisk på 20% av ett vid 
varje tillfälle gällande prisbasbelopp. 

Rabatt lämnas för högre självrisk. 
Väljer kunden ett halvt prisbasbelopp i självrisk, lämnas 20% rabatt. 
Vid en självrisk på ett prisbasbelopp, lämnas 30% rabatt.

Som huvudregel gäller ”Normalförsäkring” enligt Allmänna villkor 
för Transportförsäkring av Varor (Sjöassuradörernas Förening) eller 
dess engelska motsvarighet Institute Cargo Clauses (A).  
Dessa villkor används i tillämpliga delar. 

Krig- och Strejkförsäkring samt ett antal tilläggsklausuler ingår. 
Uppgift om dessa lämnas av Moderna.
Försäkringen omfattar i första hand en 

Försäkringen omfattar



•	 Varuförsäkring                SEK  5.000.000  första risk
•	 Köparens risk i säljarens lager vid köp Ex Works                 SEK  1.000.000  första risk
•	 Biltransportförsäkring, transport med egna bilar           SEK  5.000.000  första risk
•	 Utställningsförsäkring/mässförsäkring        SEK  1.000.000  första risk
      (Montrar mm ingår intill ett värde av SEK 100.000)
•	 Verktygsförsäkring             SEK        100.000  första risk
•	 Provkollektionsförsäkring               SEK       100.000  första risk
•	 Kranlyftförsäkring, traverslyft, trucklyftförsäkring         SEK        500.000  första risk
•	 Tilläggsförsäkring vid köp CIF eller CIP            SEK  5.000.000  första risk
•	 Skada eller förlust som orsakats av försening                    SEK  5.000.000  första risk
•	 Returtransporter, transport av begagnade varor                  SEK  2.000.000  första risk
•	 Borttransport och destruktion av skadad vara                   SEK        100.000 första risk
•	 Skada vid tillfälligt utlånad/uthyrd maskin/vara                   SEK  1.000.000  första risk

•	 I första hand en traditionell varuförsäkring som gäller under lastning, transport och lossning. 

•	 Köparens risk i säljarens lager vid köp gjorda på leveransvillkor Ex Works eller motsvarande.

•	 Varor som försäkringstagaren kör med egna bilar.

•	 Varor och mässutrustning vid deltagande i utställningar och mässor samt under transporter tur och 
retur.  

•	 Verktygsförsäkring  inom Sverige.

•	 Provkollektionsförsäkring inom Sverige.

•	 Kran eller traverslyft av varor i samband med lastning eller lossning.

•	 Trucklyft av annans egendom som vid lastning eller lossning måste flyttas på avgående eller 
ankommande transportenhet.

•	 Vid köp gjorda CIF eller CIP, gäller försäkringen till köparens lager på ”Nomalförsäkringsvillkor”.

•	 Skada på varor till följd av försening.

•	 Skada vid returtransporter eller transport av begagnade varor där ursprungstransporten har 
omfattats av denna försäkring,

•	 Kostnad för borttransport och destruktion av skadade varor.

•	 Tillfälligt utlånad/uthyrd maskin/vara under vissa förutsättningar.

•	 Mellanlagring av varor som sker under transport och utgör ett naturligt uppehåll i transportkedjan.

Försäkringsbelopp



Vill du veta mer?
Ring 0200-22 23 24 
eller mejla till foretag@modernaforsakringar.se

Du kan också gå in på vår hemsida
www.modernaforsakringar.se/foretag

Om olyckan 
är framme.
Moderna Försäkringars skadejour är  
redo att hjälpa dig dygnet runt.

Tel: 0200-21 21 20 
E-post: 
foretagsskador@modernaforsakringar.se

Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna 
företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även 
varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar. 
Läs mer på www.modernaforsakringar.se


