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VAD ÄR FÖRSÄKRAT?

Flyttgods och personliga föremål, inklusive - om så krävs - privata personbilar, motorcyklar, 
vattensportsfordon och liknande, utgör försäkringsföremål.

VAD OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN?

• DTV-godsförsäkringsvillkoren 2000 i versionen 2008 (DTV-Güter 2008) full täckning
• Strejk- och upprorsklausul (DTV-Güter 2008)
• Krigsklausul för försäkring vid sjö- och lufttransporter i trafik med utlandet (DTV-Güter 2008)
• Krigsverktygsklausul (DTV-Güter 2008)
• Täckning för krigsrisk i enlighet med krigsklausulen för försäkring av sjö- och lufttransporter i 

trafik med utlandet (DTV-Güter 2008) övertas, endast om det uttryckligen anges i de aktuella 
anmälningsformulären;

• Isotopklausul (DTV-Güter 2008)
• Klassificerings- och åldersklausul (DTV-Güter 2008)
• Sanktionsklausul
• Skrivna villkoren i SCHUNCK mover-web försäkringsbrev

 
VILKA TÄCKNINGSVARIANTER FINNS DET?

• Full täckning: DTV-Güter 2008 – DTV-Güter 2008 – full täckning, inklusive ersättningsklausul 
(överstiger återanskaffningspriset för nya saker av samma typ och kvalitet på bestämmelseorten 
försäkringsvärdet, ersätter försäkringsbolaget ett högre belopp på upp till 25 % över det ursprungliga 
försäkringsvärdet). 

VAD ÄR INTE FÖRSÄKRAT?

Förutom de undantag av DTV-Güter 2008 ersätter försäkringsbolaget inte:

• Skador som härrör från flyttgodsets beskaffenhet eller dess bristfälliga skick, exempelvis lossade 
limfogar, sprucket eller nött lack, skador på stoppade möbler på grund av lättförstörda material, 
lukter som fastnat, inre förstörelse, trådbrott ochvätskor som runnit ut, utom om de är en direkt 
följd av en händelse som är försäkrad enligt DTV-Güter 2008 – begränsad täckning.

• Mekaniska, elektriska eller elektroniska störningar, utom om de är en direkt följd av en yttre, fysisk 
skada.

• Brott, tryckmärken, repor och splittermärken på föremål som ägaren eller den försäkrade har packat 
själv.

SCHUNCK MOVER-WEB
INFORMATION GÄLLANDE FÖRSÄKRINGSBREVET

Denna sammanfattning gäller endast informationen i grova drag. Försäkringsskyddet utgår uteslutande 

från den under-liggande SCHUNCK mover-web-policyn samt överenskomna bestämmelser.
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NÄR BÖRJAR OCH NÄR SLUTAR FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen börjar gälla när flyttfirman övertar flyttgodset och upphör vid leveransen. Förutsättningen för att 
ned-tagning och uppsättning, nedmontering och montering samt packning och uppackning ska innefattas är 
att de utförs av flyttfirmans personal.

VAD ÄR FÖRSÄKRINGENS VÄRDE?

• Nyvärde
    Försäkringsvärdet är återanskaffningspriset för nya varor av samma typ och kvalitet på den   
    avsändningsort, där varorna packades. Avdrag för ålder och slitage görs inte.

• Försäkringssumman är maximalt SEK 2.580.000,00 upp till värdet av ditt flyttgods.
• Ett personligt affektionsvärde kan inte försäkras.

HUR HÖG ÄR SJÄLVRISKEN?

Som regel avtalas ingen självrisk. Endast för personbilar, motorcyklar och vattensportsfordon gäller en 
självrisk på SEK 1.030,00 per skadefall.

VAR BESTÅR FÖRSÄKRINGSSKYDDET?

Det består ett världsomspännande försäkringsskydd.

SCHUNCK MOVER-WEB
INFORMATION GÄLLANDE FÖRSÄKRINGSBREVET

Denna sammanfattning gäller endast informationen i grova drag. Försäkringsskyddet utgår uteslutande 

från den under-liggande SCHUNCK mover-web-policyn samt överenskomna bestämmelser.


