
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:

 3 Skador på eller förlust av varor/gods som 
inträffar under transport samt lastning och 
lossning.  Försäkringen gäller oavsett 
leveransvillkor. I försäkringsavtalet anges ett 
högsta försäkringsbelopp, dock är högsta värdet 
man kan försäkra i StröMax 2 miljoner kronor.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan följer exempel på sådant som inte omfattas 
av försäkringen.

 2 Ersättningsskyldighet 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 indi
rekt beror på normalt svinn, bruk av kärnstrids
medel eller atomskada.

 2 Skadeståndsskyldighet mot tredje man.
 2 Skada till följd av att varan möglar eller ruttnar.
 2 Indirekta kostnader som förseningsböter, förlust 

av marknad etc.
 2 Skada, förlust eller kostnad som orsakats av varans 

egen beskaffenhet, klimatbetingad temperatur
påverkan eller temperaturpåverkan p.g.a. drift
avbrott i kyl, frys, eller värmeanläggning.

 2 Redan skadat gods.
 2 Kostnader för borttransport och destruktion av 

skadad vara, samt rengöring av transportmedel, 
olycksplats och/eller transportemballage.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?
 1 Försäkringen täcker inte skador som inträffat 

innan eller efter avtalets ingående eller upphö
rande. Försäkringen tecknas för enstaka trans
porter och gäller från det att varan lämnar sin 
plats där transporten enligt försäkringsavtalet 
ska börja och upphör då varan anlänt till den i 
försäkringsavtalet angivna bestämmelseorten.
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Försäkring  
StröMax

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen StröMax kan vi erbjuda till företag och privatpersoner som vill försäkra en enstaka transport med ett godsvärde upp till 2 miljoner 
kronor. Försäkringen gäller under förutsättning att en fristående transportör anlitats för transporten. Se villkoren och försäkringsbrev för 
kompletterande information.

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 5020109681   Produkt: StröMax 
Se för och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information.



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, även om premien inte erlagts, och gäller till och upphör då varan anlänt till den i försäkringsavtalet angivna 
 bestämmelseorten. 

Var gäller försäkringen?
 3 Försäkringen gäller för transport av varor/gods mellan de i försäkringsavtalet angivna geografiskt områdena. StröMax  
kan endast tecknas med geografisk omfattning: EU/EFTA, USA, Kanada, Asien, Australien och Nya Zeeland. Undantag gäller 
om handelssanktion skulle utfärdats för landet av av FN, USA, Storbritannien eller EU enligt Svensk Försäkrings klausul 90 
Klausul för begränsning av sanktioner och undantag. Vid inrikes transporter i Sverige och till Nordiska länder tillämpas 
svenska villkor. Vid övrig export tillämpas internationella villkor som till stor del liknar de svenska. 

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas innan transporten påbörjats om inte annat avtalats. Försäkringspremien ska betalas senast  
14 dagar efter en av Länsförsäkringar utskickad premieavi.

Vilka är mina skyldigheter?
För att kunna teckna försäkringen krävs att: 
 • Följa säkerhetsföreskrifter och författningar.
 • Boka ett lämpligt transportmedel eller lastbärare för en säker transport.
 • Se till att godset är skyddat/emballerat på ett ändamålsenligt sätt vid transport och lagring.
 • Lämna information om vilka risker som finns för varor/gods under transport.
 • Uppge rätt försäkringsvärde.
 • Vid skada omedelbart underrätta Länsförsäkringar eller angiven haveriagent.
 • Lämna de uppgifter Länsförsäkringar behöver för att sätta rätt pris. Premien beror på godsslag, värde och  

geografisk omfattning.  

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen upphör efter transporten eller efter avtalad period. 


