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1.  Inledande bestämmelser

1.1 Vem försäkringen gäller för:
Den försäkrade vars intresse försäkrats mot skada.

1.2 Vad försäkringen gäller för:
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom 
 orsakad av plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse. 
 
1.3 Försäkringen gäller med de begränsningar som följer nedan för den 
försäkrade när den enligt avtal står risken för godset under transporten. 
Det ska föreligga ett försäkringsbart intresse för den försäkrade. Kan inte 
säljare/köpare/avsändare/mottagare komma överens om vem som stod 
risken för godset under transporten gäller Köplagen.

2.  Godstransporter som är undantagna  
i försäkringen

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som direkt eller 
indirekt har orsakats av eller kan hänföras till;
2.1 att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställning har 
förfarit med uppsåt eller grov vårdslöshet,
2.2 olaglig handel,
2.3 normalt svinn i frågan om vikt och/eller volym,
2.4 normalt slitage och/eller förslitning,
2.5 skadeståndsskyldighet mot tredje man,
2.6 bruk av kärnstridsmedel,
2.7 atomskada, varmed menas;
2.7.1 skada som orsakas av radioaktiva egenskaper hos atombränsle, 
 Radioaktiv produkt eller av radioaktiva egenskaper i förening med giftiga, 
explosiva eller andra farliga egenskaper hos bränslet eller produkten,
2.7.2 skada som orsakas av joniserande strålning från annan strålnings
källa i en atomanläggning eller atomreaktor än atombränsle eller radioak
tiv produkt. För begreppen atombränsle, radioaktiv produkt, atomreaktor 
och atomanläggning gäller definitionerna i atomansvarighetslagen 
(1968:45). Skulle annan bestämmelse i dessa villkor stå i strid med 2.6 eller 
2.7 skall 2.6 och 2.7 äga företräde.
2.8 skada, förlust eller kostnad som har orsakats av,
2.8.1 godset egen beskaffenhet,
2.8.2 temperaturpåverkan på grund av driftavbrott i kyl, frys eller 
 värmeanläggning.
2.9 att godset före transportens början inte har emballerats, packats, 
 stuvats, anoljats eller på annat sätt iordningställts för transporten på ett 
ändamålsenligt sätt, när sådan utförts av den försäkrade och/eller dennes 
anställda.
2.10 att transportmedlet eller lastbäraren inte är lämpade för en säker 
transport av godset, när den försäkrade och/eller dennes anställda haft 
 eller borde haft kännedom om detta.

3.  Försäkringen omfattar inte;
3.1 kostnader för borttransport och destruktion av skadat gods,
3.2 kostnader för rengöring av transportmedel eller lastbärare,
3.3 kostnader för rengöring av plats där godset har lossats eller lagrats
före försäkringens upphörande enligt 8.3,
3.4 skada på godsets transportemballage i annat fall än som avses i 2.1.7,
3.5 skada på eller förlust av godset, eller kostnad, som har orsakats av
försening av transporten. Detta gäller även om förseningen har orsakats
av en händelse som omfattas av denna försäkring.

4.  Undantag: Krig, embargo m.m.
Vid krigshändelser gäller särskilda villkor, Svenska Transportförsäkrings
poolens gällande Krigsförsäkringsvillkor för varor,

5.  Strejk, terrordåd m.m.
Försäkringen omfattar skada på eller förlust av varan/godset som direkt 
har orsakats av personer, som deltar i
 strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter,
 upplopp, kravaller eller liknande oroligheter,
  terrordåd eller liknande handlingar, dikterade av politiska eller 

religiösa motiv.
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har orsakats
av att arbetskraft inte fanns att tillgå till följd av strejk, lockout eller andra
arbetsmarknadskonflikter, upplopp, kravaller eller liknande oroligheter.

6.  Försäkringsform
Försäkringen gäller som förstariskförsäkring. 

Med förstariskförsäkring avses att viss del av egendomens värde är före
mål för försäkring. Försäkringen täcker maximalt upp till det försäkrings
belopp den försäkrade valt.

7.  När försäkringen gäller och upphör
7.1 Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen 
varit i kraft. Försäkringen inklusive eventuellt utökat försäkringsbelopp 
måste ha beställts hos Bussgods innan transport av den försäkrade egen
domen har påbörjats från avreseadressen.
7.2 Försäkringen gäller inom Sverige och från Sverige till Finland.
7.3 Försäkringen börjar gälla då godset lämnats till Bussgods.
7.4 Försäkringen fortsätter under normal transport samt därmed 
 sammanhängande lastning, omlastning och lossning.
7.5 Försäkringen upphör när godset tagits emot/kvitterats ut av mot
tagaren dock senast inom 30 dagar från försäkringens startdatum.

8.  Åtgärder vid skada
8.1 När skada har inträffat eller när uppenbar risk för skada föreligger ska 
den försäkrade vidta skäliga åtgärder för att avvärja eller begränsa 
 skadan. Skäliga kostnader ersätts under försäkringen även om försäk
ringsbeloppet överskrids.
8.2 Den försäkrade ska omedelbart underrätta försäkringsgivaren. 
8.3 Stöld och brottslig gärning som omfattas av försäkringen och som 
har samband med försäkrad händelse ska av den försäkrade polisanmälas.
8.4 Den försäkrade är skyldig att ta emot varan om den är skadad.
8.5 Åtgärder vidtagna av den försäkrade eller försäkringsgivaren i avsikt 
att rädda, skydda eller återvinna varan inverkar inte på någondera partens 
rättigheter eller skyldigheter under försäkringen.
8.6 Det är viktigt att den försäkrade handlar med tillbörlig skyndsamhet i 
alla situationer över vilka denne har kontroll eller som denne kan påverka.
Görs inte detta kan rätten till ersättning gå helt eller delvis förlorad.
Anm. Se avsnitt 12 i SPL av år 2006. Vid underlåtelse att vidta ovan före
skrivna åtgärder kan nedsättning av ersättning ske.

9.  Försäkringsvärdets beräkning
9.1 Vid försäljning ersätts försäljningspriset. Säljaren av godset får 
 ersättning för fraktkostnaden om den inte redan är medräknad i 
försäljnings priset. Vid övriga transporter marknadsvärdet som godset 
hade när transporten började samt fraktkostnaden.
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10.  Ersättningsbestämmelser
10.1 Försäkringen gäller som förstariskförsäkring. Med förstariskförsäk
ring avses att viss del av godsets värde är föremål för försäkring. 
10.2 Om försäkringsbeloppet är högre än försäkringsvärdet lämnas 
 ersättning efter försäkringsvärdet. Anm. Se avsnitt 3 i SPL av år 2006.
10.3 Vid skada på vara/gods som har anlänt till bestämmelseorten beräk
nas ersättning på följande sätt:
10.3.1 Värdeminskning uttrycks i procent av varans/godsets värde  
i enlighet med 9.1. Ersättning lämnas med motsvarande del av försäkrings
värdet. Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet lämnas er
sättning med motsvarande del av försäkringsvärdet dock max upp till valt 
försäkringsbelopp.
10.3.3 Kan skadan avhjälpas genom fullgod reparation eller genom an
bringande av fullgod del ersätts den försäkrades kostnader. I sådant fall
övertar försäkringsgivaren inte leverantörsutfästelser avseende varan.
10.3.4 Har försäkringsgivaren i samband med totalförlust till fullo ersatt
det skadade eller förlorade godset övergår äganderätten till försäkrings
givaren om denne så begär.
10.5 Ersättning för totalförlust utgår, om varan inte har ankommit till 
 bestämmelseorten inom 60 dagar efter beräknad ankomsttid.

11.  Dubbelförsäkring
Är varan försäkrad även hos annan försäkringsgivare och har denne träf
fat förbehåll, enligt vilket han ska vara helt eller delvis fri från ansvar om 
varan har försäkrats mot samma händelse hos annan försäkringsgivare, 
ska motsvarande förbehåll gälla för denna försäkring. Anm. Se avsnitt 3  
i SPL av 2006.

12.  Tredje mans intresse
Försäkringen gäller inte till förmån för transportör eller annan som har 
vård om varan eller åtagit sig uppdrag som hänför sig till transporten av 
varan. Anm. Se avsnitt 14 i SPL av 2006.

13.  Tvist
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut (SCC). 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade 
värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår 
till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Det omtvista
de värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt 
 genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. 

Begränsningen i fråga om en skiljemans nationalitet i SCC:s skilje
reglemente ska inte tillämpas. Skiljenämnden ska svara för att skiljedo
men snarast efter domens Givande översänds till Svensk Försäkrings 
 Sjöutskott. Skiljeförfarandets säte ska vara [Göteborg/Stockholm]. 
 Språket för förfarandet ska vara Svenska. Svensk lag ska tillämpas på 
tvisten.

14.  SPL och FAL
14.1 När näringsidkare tecknat försäkringen gäller vid förhållanden som 
inte regleras av dessa villkor Allmänna villkor för transportförsäkring av 
varor V824:4 samt Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av år 2006.
14.2 När privatperson/konsument tecknat försäkringen gäller vid förhål
landen som inte regleras av dessa villkor Svensk lag, Försäkringsavtals
lagen.

15.  Definitioner
15. 1 Försäkringsbart intresse:
Varje lagligt intresse som kan uppskattas i pengar och som omfattas av
försäkringsavtalet.
15.2 Försäkringsbelopp:
Det belopp som den försäkrade anger vid försäkringens tecknande.
15.3 Försäkringstagare:
Hänvisning till definitioner och förklaringar i SPL/FAL.

Vid försäkringsfrågor kontakta Länsförsäkringar Transport 
transport@lansforsakringar.se
Transport 08588 413 10

Vid skadefrågor kontakta Länsförsäkringar Transportskador 
marineclaims@lansforsakringar.se
Transport 08588 410 05

lansforsakringar.se

LF
 11

60
1 u

tg
 0

0 
N

or
di

c 
M

or
ni

ng
 2

01
9

06


	1. �Inledande bestämmelser
	2. �Godstransporter som är undantagna 
i försäkringen:
	3. �Försäkringen omfattar inte;
	4. �Undantag: Krig, embargo m.m.
	5. �Strejk, terrordåd m.m.
	6. �Försäkringsform
	7. �När försäkringen gäller och upphör
	8. �Åtgärder vid skada
	9. �Försäkringsvärdets beräkning
	10. �Ersättningsbestämmelser
	11. �Dubbelförsäkring
	12. �Tredje mans intresse
	12. �Tvist
	14. �SPL och FAL
	15. �Definitioner

