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Riskbedömning
Transportförsäkring

Försäkringstagare

Import

Export

Inrikes Transport

Företagets namn

Adress

E-post

Organisationsnummer Telefon

Bokföringsår Kontaktperson

Land/Område Transportmedel  
(Bil, båt m.m.)

Värde/år i egen risk Värde/år i annans risk Skall försäkras subsidiärt 
(Ja/Nej)

Norden

Övriga Europa

Övriga Världen

Land/Område Transportmedel  
(Bil, båt m.m.)

Värde/år i egen risk Värde/år i annans risk Skall försäkras subsidiärt 
(Ja/Nej)

Norden

Övriga Europa

Övriga Världen

Ange in- eller utlev-
erans, Tur och Retur

Transportör Värde/år i egen risk Värde/år i annans risk Skall försäkras subsidiärt 
(Ja/Nej)
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Varuslag - varuslag i den normala verksamheten

I egen risk eller annans risk avgörs oftast av vald leveransklausul. Riskbärandet kan också avgöras enligt särskilt avtal 
mellan säljare och köpare, tecknat före riskens början. Subsidiärt innebär att denna försäkring skall gälla i andra hand, 
om inte någon annan försäkring finns gällande.

Transporter i egna fordon

Kranar/Traverser

Provkollektioner

Verktygsutrustning som medförs på resor

Truckar ägda eller leasade av kunden

Antal Inom Norden Inom Europa Högsta varuvärde per fordon

Antal kranar Högsta varuvärde per kran/lyft Antal traverser Högsta varuvärde per travers/lyft

Antal kollektioner                        Inom område Högsta varuvärde per kollektion   

Antal utrustningar/resande           Inom område Högsta varuvärde per utrustning   

Antal truckar Högsta varuvärde per truck/lyft
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Utställningar - av mässkaraktär

I Sverige Antal/år Högsta värde per utställning

I Övriga Norden Antal/år Högsta värde per utställning

I Övriga Europa Antal/år Högsta värde per utställning

I Övriga Världen Antal/år Högsta värde per utställning
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