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CMYK Process Colour
Dark blue C100, M66, K66
Light blue C80

PRODUKTINFORMATION

Leverans säkerhet. Skapar lugn och ro.

Kuehne + Nagel tar hand om allt som rör er transport
Enkelt. Bekvämt. Prisvärt.
Vi hanterar varje enskild sändning med största omsorg och uppmärksamhet, men transporter utsätts konstant för risken för oförutsedda händelser
som stormar, bränder och stölder. Det är därför Kuehne + Nagel erbjuder en exklusiv godsförsäkring som tagits fram tillsammans med NACORA, vår
egen försäkringsmäklare, och som backas upp av högt rankade försäkringsbolag.
KN Sure är särskilt framtagen för att skydda ert värdefulla gods under
hela transporten, för att ge er lugn och ro så att ni slipper oroa er för
transportrisker och lagen om gemensamt haveri - oberoende av
transportföretagets ansvarsskyldighet.
Eftersom en stor del av Kuehne + Nagels transporter försäkras genom
ett globalt fraktförsäkringsprogram kan vi erbjuda våra kunder
industrins bästa täckning i enlighet med de internationella villkoren ICC
(Institute Cargo Clauses) A (allrisk) villkor 1), till överkomliga priser och
med snabb skadereglering.

VÅRA PRODUKTALTERNATIV MED KN SURE
SPOT

En lösning för er som vill försäkra individuella
transporter mot oförutsedda händelser under transport.

FLEX

En försäkringslösning för planerade transporter med
Kuehne + Nagel som erbjuder er flexibilitet, minskad
administration och tidsbesparing.

FIX

Kontinuerlig årlig täckning för alla era transporter,
oavsett vilken speditör ni väljer .

KN Sure SPOT

KN Sure FLEX

KN Sure FIX

Typ av transport som täcks

En enda transport

Alla transporter

Alla transporter

Speditör

Endast Kuehne + Nagel

Endast Kuehne + Nagel

Alla speditörer

Antal transporter per år

< 25 transporter

≥ 25 transporter

≥ 50 transporter

Premieavgifter

KN Sure standard premieavgift

Möjlighet till rabatterade
premieavgifter vid åtagande av viss
volym

Möjlighet till rabatterade
premieavgifter vid åtagande av viss
volym

Gratis administration

Ja

Ja

Ja, för årlig täckning

ICC A “allrisk” täckning

Ja

Ja

Ja

Faktureringsalternativ för premier

Per transport, del av fraktfaktureringen

Per transport, del av
fraktfaktureringen

En premiebetalning, årlig justering

30 dagars löfte, snabb skadereglering

Ja, förutsatt att korrekt dokumentation
finns

Ja, förutsatt att korrekt
dokumentation finns

Ja, förutsatt att korrekt
dokumentation finns

Verktyg för E-försäkring
Online anmälan för godsförsäkring,
inklusive nedladdning av certifikat.

Nej

Nej

Ja, för kunder med en minsta årlig
premie på 10 000 EUR

www.kuehne–nagel.com
www.nacora.com

KN Sure innebär att ni inte behöver oroa er för risker, transportöransvar, viktbegränsningar eller lagen om gemensamt haveri.
TRANSPORTÖRANSVAR
Transportörernas ansvar kan vara begränsat oberoende av transportsätt
- till sjöss, i luften, på väg eller på järnväg. Lokala eller internationella
lagar och konventioner kan styra ert speditionskontrakt och exkludera
eller begränsa den kompensation ni erhåller. Ersättningen beror på den
saknade eller skadade lastens vikt, vilket innebär att ni endast har rätt
till en bråkdel av värdet på er last i kompensation. Speditören är
skadeståndsansvarig endast om vissa villkor uppfylls - vilket kan kosta
er både tid och pengar att bevisa. Dessutom bedöms vissa risker som
endast ägaren till lastens ansvar.

Så även om ert gods anländer oförstört säger lagen om gemensamt
haveri att du måste betala din del av kostnaderna. Varuägare utan
lämplig försäkring riskerar avsevärda finansiella förluster även om
värdet på deras egen last är relativt lågt. Exemplet nedan visar
potentiella kostnader en ägare till gods kan tvingas betala innan lasten
lossas. Det finns ingen bättre anledning att se till att ha lämplig
försäkrings-täckning, och ingen bättre anledning att investera i KN
Sure.
EXEMPEL PÅ GENERAL AVERAGE

Som kund hos KN Sure kommer du att kompenseras för hela värdet på
lasten, oberoende av dess vikt. Välj helt enkelt vilken av våra tre
lösningar som fyller dina behov bäst.
SJÖFRAKT - LAGEN OM GEMENSAMT HAVERI
Fraktägare är ofta omedvetna om lagen om gemensamt haveri, och de
potentiella risker och de omfattande ansvarsskyldigheter den medför.
Under denna lag är kaptenen behörig att vidta alla rimliga och
lämpliga åtgärder för att rädda ett skepp och dess last vid fara.
York-Antwerpenreglerna fastställer att du som ägare till godset är
skyldig att lämna en garanti och bidra till att täcka alla kostnader för
räddningsarbete.

Fartygets och den transporterade lastens totala värde
Godsets värde då det transporteras av ägaren
Proportion av det totala värdet
Anspråk gällande gemensamt haveri för uppoffringar
som gjorts för att rädda fartyg och last
Proportionella utgifter godsets ägare kan bli
ansvarsskyldig för (2% av 4 milj. EUR)

50 milj. EUR
1 milj. EUR
2%
4 milj. EUR
80 000 EUR

FÖRDELAR MED KN SURE
	Omfattande skydd mot risker, transportörsansvar,
viktbegränsningar och lagen om gemensamt haveri
	Kompensation upp till hela det försäkrade värdet på ert
gods, oberoende av orsak eller vem som bär ansvaret
Täckning från dörr till dörr, inklusive lastning och avlastning
Flexibel risktäckning i enlighet med era behov

Tar hand om alla era behov av frakt och försäkring under ett
och samma tak
Konkurrenskraftiga premieavgifter från de bästa 		
försäkringsbolagen
Inga administrationsavgifter för kunder hos Kuehne + Nagel
(SPOT/FLEX)
Snabb ersättningshantering och snabb utbetalning för alla
giltiga fordringar

För ytterligare information, kontakta oss via e-post info.sweden@nacora.com,
ring oss på +46 8 54581180 eller besök www.nacora.com
KN Sure är en produkt som utvecklats av NACOR A Insurance Brokers. NACOR A Insurance Brokers är medlem av Kuehne + Nagel Group. Innehållet i denna produktinformation är endast informativt. Vi rekommenderar att man söker professionell rådgivning vid specifika frågor gällande individuella försäkringsalternativ. www.nacora.com

