FÖRSÄKRINGSBEVIS
Länsförsäkringar Sak bekräftar härmed att vi utfärdat en försäkring till nedan angivna försäkringstagare med
försäkringstyp och försäkringsbelopp enligt nedan.
Detta försäkringsbevis varken utökar eller ändrar skyddet av nedan angivna försäkring.
Detta försäkringsbevis är endast utfärdat för information om försäkringen och tilldelar inte innehavaren av
försäkringsbeviset några rättigheter. Rättigheterna och skyldigheterna för parterna styrs endast av
originalförsäkringen inklusive de ändringar som beslutas från gång till gång.
Försäkringstagare:

Heby Städ & Flytt AB 556659-2241

Omfattning:

Ansvar enligt lag om inrikes vägtransporter och/eller CMR-konventionen.
Bohag 2010 (inom Sverige och övriga Norden)
NSAB 2000 exklusive §§6, 20 och 2 7 C 3 och
NSAB 2015 exklusive §§ 7 andra stycket samt 19 B och §25 stycke 2
ALLBUD 98 enligt villkor V 822
Alltrans 2007 punkt 1a.
Enligt villkor V822 i tillämpliga delar:
General Conditions for International Furniture Removal
Försäkringen omfattar den försäkrades ansvar vid separata
truck- och kranlyft, i första hand enligt punkt 1 c i
ALLTRANS 2007, i andra hand enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler, men enligt omfattningen som
framgår av villkor V 918.

Försäkringsbelopp:

SEK 6 000 000 per skadetillfälle

Geografiskt giltighetsområde:

EU/Efta

Försäkringstid:

2021-01-01 – 2021-12-31

Försäkringsnummer:

4043106

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ)
Business area Commercial and Reinsurance
Transport

Eva Hogg Sandberg
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Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

