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      Ifylls av Nordeuropa 

   Skadenummer 

       

Nordeuropa Försäkring AB 
Box 2348 
10318 Stockholm 
Försäkringstagare  Organisationsnummer 

            
Adress Telefonnummer 

            
Post nummer Ort 

            
Kontaktperson / e-post adress 

      
Försäkrings nummer  PlusGiro nummer 

            
Bankgiro nummer Annat konto nummer 

            
Skadedatum Avsändarort Mottagningsort 

                  
Plats där skadan inträffade 

      
Vänligen bifoga följande handlingar: Faktura, fraktsedel, fraktfaktura samt kopia av reklamations-
skrivelse till transportören. 
Specificerat ersättningskrav 

Antal Artikel  
Leverantörens 
á-pris Belopp 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
Varuslag Leveransvillkor Antal kolli 

                  
Emballage Transportör / speditör 

            
Transportmedel Avgångsdatum Från 

                  
Via Ankomstdatum Till 

                  
Beskrivning av skadan samt trolig orsak till dess uppkomst 

      
      
Underskrift 
Ort Datum Namnteckning 

                  

Till                                                                Transport
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 Kontroll vid mottagning av gods 
Åtgärder vid skada  
Kontrollera godset och 
emballaget 

Undersök alltid godsets och emballagets tillstånd och kontrollera kvantiteten mot frakthandling, 
faktura eller följesedel. 

  
Kontrollera  
containers 

När godset kommer i container, se till att containern med tillhörande plombering undersöks 
omedelbart av ansvarig personal. 
 
Om containern är trasig eller utan plombering eller med brutna plomber eller med plomb av an-
nat slag än som anges i frakthandlingen, se till att detta blir antecknat i mottagningskvittot och 
behåll alla felaktiga eller falska plomber för senare identifiering. 

  
Underrätta Nordeuropa Vid skada eller förlust underrätta oss omedelbart. Försök att utröna skadeorsaken. 

 
Returnera inte, sälj inte, reparera inte skadat gods utan att först kontakta oss. 

  
Begränsa skadan Försök att begränsa skadan genom att vidta lämpliga åtgärder, vi ersätter skäliga kostnader för 

detta. 
  
Gör reklamation hos 
transportören 

Är godset skadat eller saknas gods måste ni göra en anmärkning på utlämningshandlingen eller 
fraktsedeln. 
 
Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid utlämningen från transportören eller senare, skriv till 
transportören och håll honom ansvarig. 
 
För kyl- och frysgods som transporterats i kylrum eller kylcontainer, begär bevittnat utdrag ur 
skeppsdagbok, kyljournal, kyllogg eller temperaturskrivare. 
 
Reklamation till transportören skall göras omgående om skadan är synlig, i annat fall gäller: 
 
Vid sjötransport (konossement) senast 3 dagar efter lossningen 
Vid landtransport (fraktsedel) senast 7 dagar efter mottagandet 
Vid flygtransport (fraktsedel) senast 7 dagar efter mottagandet 

  
Reklamationshandlingar Normalt erfordras leverantörsfaktura, frakthandling samt besiktningsutlåtande eller annan hand-

ling som styrker skadans storlek. Bifoga även kopia av reklamationsskrivelsen till transportören. 

  
Anmälan till  
polisen 

Har godset utsatts för stöld eller annan brottslig gärning som omfattas av försäkringen eller har 
samband med försäkrade händelse skall detta anmälas till polisen. Även brandskada bör anmäls. 

  
Begäran om ersättning Senast 6 månader från att kännedom erhållits om skadan eller förlusten skall begäran om ersätt-

ning ske.  
I annat fall kan rätten till ersättning gå förlorad. 
 
Är något oklart kontakta oss gärna.  
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