TRANSPORTFÖRSÄKRING genom Färg Möbler och Interiör
(FMI) i samarbete med Söderberg & Partners
En unik förmån
Branschorganisationen FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR (FMI) har tillsammans med Söderberg & Partners
tagit fram denna unika förmån som endast får utnyttjas av dig som är medlem i FMI. Vi har tagit fram
branschens ledande försäkring där vi valt Länsförsäkringar som ny försäkringsgivare. Omfattningen är mycket
bra samt premien är pressad tack vare volymen inom FMI.
Skadehantering
Skadehanteringen är viktig och vi har lagt ner mycket tid för att skapa ett för branschen anpassat system vid
hantering av skador. Allt för att förenkla för våra kunder, minimera administrativa kostnader, bygga statistik
samt skapa en bra struktur för att kunna regressa skador mot ansvariga transportörer/speditörer för det fall
det blir aktuellt.
Förebyggande arbete
Vi tar ett helhetsgrepp inom möbelbranschen för att förebygga transportskador. Den statistik och övrig
information som vi får in i vår databas kommer användas för att skapa kunskap om skademönster, vilket vi kan
använda i vårt risk- och skadeförebyggande arbete. Med gemensamma krafter kan vi på så sätt nå förbättringar.
Omfattning
Försäkringens grundomfattning:
•
Inkommande transporter där ni bär risken under transport enligt leveransklausul (Incoterms)
•
Utgående transporter där ni bär risken under transport enligt leveransklausul (Incoterms)
•
Försäkringsbelopp, SEK 500 000.
•
Geografisk omfattning, transporter inom Europa
•
Alla transportmedel inklusive egna/leasade eller lånade fordon.
•
Gemensamt haveri
•
Returtransporter
•
Borttransport och destruktion.
Tilläggsförsäkring
Som tilläggsförsäkring erbjuds:
•
Geografisk omfattning, hela världen samt förhöjt försäkringsbelopp till SEK 1 milj.
•
Utställningsförsäkring samt mässor
•
Trucklyftsförsäkring
Självrisk alternativ
Vi erbjuder följande självriskalternativ;
•
SEK 2 500
•
SEK 5 000
•
SEK 10 000
•
Vi kan även erbjuda andra självriskalternativ
För mer information samt offert
Kontakta Söderberg & Partners för mer information om denna förmånliga försäkring samt för en offert.
Ansvarig förmedlare är;
Mikael Henningsson
Tel. 070 818 48 87
mikael.henningsson@soderbergpartners.se

