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Biltransportförsäkring
– Ej yrkesmässig trafik

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2016-01-01
Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor
för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett
enhetligt system. Detta medför att numreringen i villkoret inte alltid är löpande.
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Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och til�lägg.

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av försäkrad egendom.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.
Gjensidiges ansvar börjar dock då egendomen i och för den försäkrade transportens genomförande lämnar försäkringslokalen eller upplagsplatsen. Ansvaret upphör då egendomen införts i
den avsedda förvaringslokalen eller då egendomen disponerats på annat sätt av försäkringstagaren eller mottagaren.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendom som försäkringstagaren för egen räkning med eget, hyrt,
lånat eller leasat fordon transporterar inom och mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Med fordon förstås såväl bil som traktor jämte därtill kopplat fordon.

4. Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går
förlorat.

5. Vad försäkringen gäller för
Ersättning lämnas, med de undantag som framgår nedan, för plötslig och oförutsedda fysisk
skada på eller förlust av försäkrad egendom. Med försäkrad egendom avses varor, kunders
egendom, lagrad information och maskinerier.
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6. Vad försäkringen inte gäller för
6.1 Försäkringen gäller inte, om inte annat anges i försäkringsbrevet,
för skada på eller förlust av egendom
• Som är avsedd för försäljning under resan
• Bestående av
• Pengar och värdehandlingar
• Stöldbegärlig egendom
• Växter
• Flyttsaker
• Postförsändelser
• Levande djur
• Explosivt, brand- eller miljöfarligt ämne
• Begagnade eller redan skadade varor
• Varor i retur
• Varor under interna förflyttningar
Som förorsakas av eller består i
• Normalt svinn
• Att fordonet förslitits, underhållits bristfälligt eller överbelastats
• Att bredden på fordonet eller lasten eller fordonets hjultryck överskridit vad härom är allmänt stadgat eller för färdvägen särskilt föreskrivet
• Som uppkommit då fordonet av försäkringstagaren eller med hans vetskap eller medgivande av annan person framförts då föraren saknat för fordonstypen giltigt körkort eller då
denne gjort sig skyldig till rattfylleri eller varit straffbart påverkad av annat berusningsmedel än alkohol.

6.2 Försäkringen gäller inte för skada genom
Om inte annat framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen inte för skada genom
• kyla, värme eller temperaturväxlingar. I det fall temperaturreglerade transporter omfattas
av försäkringen, omfattas inte skada på eller förlust av varan om den försäkrade insett eller
bort inse att den försäkrade transporten skett med transportmedel, lastbärare eller mellanlagrats i lagerlokal som inte uppfyller de aktuella kraven för ”temperaturreglerad transport”.
• översvämning
• fukt, röta, mögel, svamp, eller vätska – som ej beror på vätska från ledningssystem med därtill anslutna anordningar
• skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen
• sprängarbete, pålning, spåntning, eller annat grundläggningsarbete
• stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott som begås av försäkringstagarens arbetstagare eller annan som för tillfället ansvarar för den försäkrade egendomen
• stöld av egendom som förvaras på öppet fordon, släpvagn eller takräcke.

6.3 Försäkringen gäller inte för skada som består i
Om inte annat framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen inte för skada som består i
• kontamination
• kostnader för uppoffring, bidrag och kostnader i gemensamt haveri
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7. Försäkringsbelopp
Försäkringen anges i försäkringsbrevet och gäller som första risk försäkring.

8. Säkerhetsföreskrifter
8.7 Säkerhetsföreskrifter - Transport
För att förhindra skada på eller stöld av egendom som transporteras i fordon ska
• egendomen emballeras, packas, stuvas eller i övrigt iordningsställas på ett för transporten
lämpligt sätt
• fordonet, vid kortare uppehåll, till exempel i samband med måltid eller vid i- och urlastning,
vara låst och fönster vara stängda. För stöldbegärlig egendom gäller dessutom att egendomen ska förvaras i insynsskyddat utrymme. Detta gäller även maskinerier som utgörs av
dator, kamera, kameratillbehör och mobiltelefon
I det fall temperaturreglerade transporter omfattas av försäkringen gäller att transportavtal
träffats om ”temperaturreglerad transport”, vilket innebär
• att den försäkrade transporten skall ske med transportmedel eller lastbärare med särskilt
utrymme avsett och konstruerat för transport av temperaturkänslig vara samt att detta
utrymme skall vara utrustat med aggregat/anordning för reglering, kontroll och registrering
av temperaturen.
• att avtalet innehåller instruktion om temperatur eller temperaturintervall för transporten.
Om varan vid omlastning eller i övrigt blir föremål för mellanlagring gäller motsvarande krav
för mellanlagringen.

8.7.1 Larm
Fordon ska vara försett med fordonslarm. Larmet ska vara aktiverat, i drift och fungerande
enligt tillverkarens eller anläggarfirmas rekommendation.

8.10.5 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift enligt ovan,
betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle
ha inträffat även om föreskriften hade följts. Vid allvarlig försummelse kan avdrag göras med
upp till 100% av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats. Avdrag görs inte
om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts, eller om den
som har tillsyn över att föreskriften följs inte kan lastas för att den åsidosatts.

4 (4)

