
TRANSPORTFORSIKRING 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Landkreditt Forsikring AS Produkt: Transportforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen dekker tap som skyldes at de forsikrede varer i forsikringstiden er rammet av en fare som forsikringen omfatter. 

Hva dekker forsikringen?
For forsikringen kan det avtales et av følgende farefelt: 

A-vilkår, som omfatter alle farer de forsikrede varer 
blir utsatt for med unntak for tap som følge av nedbør 
eller overvann, smuss eller gnister som ikke medfører 
brann, last som forskyver seg under gange – med 
mindre tapet skyldes at de forsikrede varer går over 
bord, sammenblanding med eller utlekking fra den 
øvrige last, kondens eller temperaturinnvirkninger. For 
utdypende informasjon, les vilkår!

C-vilkår, Transportulykke, som omfatter følgende farer 
de forsikrede varer blir utsatt for som;

 at sjøtransportmiddelet har vært utsatt for 
sammenstøt, er sunket eller kantret, eller har vært 
utsatt for lignende alvorlig ulykke

 at landtransportmiddelet har vært utsatt for 
sammenstøt eller støting, velting, avsporing eller 
utforkjøring

 at lufttransportmiddelet har vært utsatt for 
sammenstøt eller støting, er styrtet eller har kjørt 
av rullebanen,

 brann, lynnedslag eller eksplosjon

 jordskjelv, vulkanutbrudd, jord- eller snøskred eller 
lignende naturkatastrofer

 Med unntak av tap som følge av nedbør eller 
overvann, smuss eller gnister som ikke medfører 
brann, last som forskyver seg under gange – med 
mindre tapet skyldes at de forsikrede varer går over 
bord, sammenblanding med eller utlekking fra den 
øvrige last, kondens eller temperaturinnvirkninger. 
For utdypende informasjon, les vilkår!

Tilleggsdekninger

 Messer

 Yrkesverktøy/varer i egen bil

Hva dekker ikke forsikringen?
 Alminnelig formuestap, herunder tidstap, 

konjunkturtap, markedstap, driftstap og lignende 
tap

 Ansvar som sikrede pådrar seg overfor tredjemann

Er varene forsikret som dekkslast og ført på dekk, 
svarer selskapet ikke for:

 Tap som følge av nedbør eller overvann 

 Tap som skyldes smuss eller gnister som ikke 
forårsaker brann

 Tap som følge av at last forskyver seg under gange, 
med mindre tapet skyldes at de forsikrede varer 
går overbord

 Tap som følge av sammenblanding med eller 
utlekking fra den øvrige last

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

 Om Sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan 
erstatningen bli satt ned ved skade

 For visse skader og visse objekter er 
erstatningsbeløpet begrenset

 For visse skader gjelder andre egenandeler



Hvor gjelder forsikringen?
 Forsikringen gjelder på forsikringssted og strekninger som er nevnt i forsikringsbeviset.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Landkreditt Forsikring tilstrekkelig informasjon om frakten ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å 
informere Landkreditt Forsikring om endringer som skjer. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, 
skal det meldes til Landkreditt Forsikring uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til eventuell 
oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap.

Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Er det en enkelttransport gjelder perioden nevnt i 
forsikringsbeviset.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1. ledd. 
Forsikringstakeren kan flytte forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap med en måneds varsel. Forsikringstakeren kan si 
opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringsperioden dersom selskapet varsles om dette innen forsikringstidens utløp. 
Oppsigelsen sendes skriftlig per e-post.
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