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Intyg Transportöransvarsförsäkring 

Försäkringsnummer 25-0846942 

 
Trygg-Hansas åtaganden omfattar inte i något fall, vare sig gentemot försäkrad eller gentemot tredje man, annat 
än vad som framgår av vid varje tidpunkt gällande försäkringsavtalshandlingar. Försäkring enligt nedan är 
tecknad hos oss. Detta intyg utgör dock inget hinder för att försäkringen ändras eller annulleras.  

 

Försäkringstagare 
Uddevalla Lastbilscentral AB 
Organisationsnummer: 556630-6709 

Försäkringsperiod 
Försäkringen gäller fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-03-31 

Försäkringens omfattning  
Härmed intygas att ovan nämnda bolag har försäkrat sitt ansvar gentemot uppdragsgivare enligt  
nedan valda omfattning: 
 

 Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser, ALLTRANS 2007, för godstransporter på väg inom Sverige och 

mellan de nordiska länderna. 
 

 Försäkringen omfattar även det ansvar som försäkringstagaren påtager sig för gränsöverskridande 

vägtransport enligt CMR-konventionen. 
 

 Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser av den 1 juni 1998, NSAB 2000. 

 

 Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser 

för bohagsflyttning, BOHAG 2000/2010. 
 

 Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar enligt Svenska Åkeriförbundets allmänna 

bestämmelser för flyttning av kontorsinventarier, KONTOR 2003. 
 

 Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser 

för budbilstransport, ALLBUD 98 när försäkringstagaren avtalar med sin uppdragsgivare på dessa bestämmelser. 
 

För skada på gods under lyft med truck på försäkringstagarens försäkringsställe är försäkringsbeloppet 50 000 

kronor per skadetillfälle. 

För skada på gods under lyft med kranbil vid byggnationer är försäkringsbeloppet 300 000 kronor per 
skadetillfälle. 

Försäkringsbelopp 
Försäkringsgivarens ansvar är maximalt begränsat till 10 Mkr per skadetillfälle.                            
För tobaksvaror, sprit, mobiltelefoner, hemelektronik och datorer med tillhörande kringutrustning är ansvaret högst 
3 Mkr per skadetillfälle. 

 

ANSVARET ÄR DOCK ALLTID BEGRÄNSAT TILL NIVÅ I RESPEKTIVE LEVERANSVILLKOR 

 
Trygg-Hansa 
+46 (0)75 243 10 00 Email: cargo@trygghansa.se 

mailto:cargo@trygghansa.se

