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FAKTABLAD FÖR TIPTAPP 
TRANSPORTFÖRSÄKRING 
 

Produkt: Tiptapp Transport av egendom. Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet 
finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet. 
 
Vilken typ av försäkring handlar det om? Tiptapps försäkring täcker kostnader för skada, stöld eller 
förlust som inträffar under transport av egendom. Försäkringen kan tecknas av Tiptapps användare.   

 

 
Vad ingår i försäkringen? 

- Plötslig och oförutsedd skada på transporterad egendom, 
- förlust av transporterad egendom, 
- stöld av transporterad egendom, 
- ersättning för självrisk om skada, förlust eller stöld av egendomen omfattas av annat försäkringsskydd, 

t ex hemförsäkring. 
 

Maximal ersättning per försäkringspaket: 
- Tiptapp Liten: 1 500 kr per skadetillfälle 
- Tiptapp Mellan: 5 000 kr per skadetillfälle 
- Tiptapp Stor: 10 000 kr per skadetillfälle 

  

 
 

Vad ingår inte i försäkringen? 
- Mindre repor eller normalt förekommande slitage som inte påverkar egendomens användbarhet, 
- transport av vapen eller delar till vapen, smycken, klockor flygfarkoster, levande djur, tobak, alkohol, 

kontanter eller värdepapper, 
- transport av redan skadat gods, 
- skada som var känd vid försäkringens tecknande. 

  

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker? 

- Försäkringen omfattar endast skador som inträffar under transporteringstiden. 
- Försäkringen gäller endast om premien är betald. 
- Försäkringen gäller som längst 24 timmar från att transporten har inletts. 

  

 
Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark och Norge. 

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

- Följa den lagstiftning och andra bestämmelser som gäller på området. 
- Betala försäkringspremien i tid. 
- Lämna riktiga och fullständiga uppgifter. 
- Anmäla skadehändelser till Omocom så snart som möjligt. 
- Skicka in nödvändiga dokument till Omocom. 

  

 
När och hur ska jag betala? 
Försäkringen betalas innan transporten påbörjas. 

  

 
När börjar och slutar försäkringen gälla?  
Försäkringen gäller under transporteringstiden om premien är betald. Den upphör att gälla när transporten är 
slutförd, dock längst 24 timmar från att transporten har inletts. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet?  
Om du inte önskar försäkringen betalar du inte premien. 

  
 

Försäkringsförmedlare: Omocom AB, org. nr. 559097-2377 
Försäkringsgivare: W. R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, av W. R Berkley Europe AG, registrerad i 
Lichtenstein.  


