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Biltransportförsäkring – Ej yrkesmässig trafik
Villkor: GJTR 810:2

Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor

5.1 Trafikolycka och stöld

för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett

Vid försäkring på villkoret ”mot trafik olycka och stöld” gäller

enhetligt system. Detta medför att numreringen i villkoret inte

försäkringen

alltid är löpande.
5.1.1 för skada på den försäkrade egendomen som uppkommit
Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller

såsom påvisbar direkt följd av att transportmedlet varit utsatt för

följande ändringar och tilllägg.

kollision, nedstörtning, vältning, sådan dikeskörning som föranlett

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

bärgning av transportmedlet, brand, explosion, åskslag, urspårning
eller för brott på ram, hjul, hjulaxel eller dylikt.

egendom.

Försäkringen gäller även för skada som under fordonets

2. När försäkringen gäller

kollision med föremål utanför fordonet.

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.
Ansvaret upphör senast 12 timmar efter det att varan lossats från
fordonet på den plats där transporten slutar.
Risken för försäkringsföremålets nedflyttning från eller uppställning
på fundament eller upp- eller nedmontering ingår inte i
försäkringen.

3. Var försäkringen gäller

framförande enbart träffar lasten såsom en följd av dennas

Om transporten till någon del sker sjöledes omfattar försäkringen
där jämte, under förutsättning av att varan alltjämt befinner sig på
fordonet, även skada på varan som förorsakats av haveri varmed
avses att fartyget gått totalt förlorat, uteblivit, sjunkit, kantrat,
strandat, kolliderat med fartyg eller annat föremål däri inbegripet i,
eller varit utsatt för brand, explosion eller åskslag.
Försäkringen omfattar även bidrag i gemensamt haveri.
5.1.2 för stöld under den tid varan befunnit sig på fordonet.
Med stöld förstås styrkt tillgrepp. Såsom uttrycklig förutsättning
för att ersättning för stöld skall utgå gäller att fordonet vid
uppehåll (kortare eller längre) inte lämnats obemannat utan
iakttagande av tillbörliga krav på aktsamhet och vidtagande av
förebyggande insatser mot tillgrepp av fordon och/eller last.
Till dessa krav hör bland annat,

Försäkringen gäller för egendom som försäkringstagaren för egen
räkning med eget, hyrt, lånat eller leasat fordon transporterar inom

-

att fordonet parkeras på bevakad plats då så kan ske,

och mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge.

-

att fordonet, när det ej parkeras på bevakad plats, hålles under

Med fordon förstås såväl bil som traktor jämte därtill kopplat

-

uppsikt samt
att startnyckel borttages.

fordon.

4. Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att

Vid sådant uppehåll som ej har samband med lastning eller
lossning skall även iakttagas att förarhytt och låsbara utrymmen
låses samt att tjuvlarm och andra befintliga säkerhetsanordningar

egendomens värde minskar eller går förlorat.

inkopplas.

5. Vad försäkringen gäller för

5.3 Tempererade transporter

Ersättning lämnas, om inte annat såsom t ex begränsad
omfattning (trafikolycka och stöld) framgår av
försäkringshandlingarna, för plötslig och oförutsedda fysisk skada
på eller förlust av försäkrad egendom. Med försäkrad egendom

Skall försäkring avseende kyl- och värmetransporter även omfatta
sådan förlust, minskning eller skada på egendomen som uppstått
under transport såsom en direkt påvisbar följd av kyla eller värme
utan samband med trafikolycka måste tilläggsförsäkring tecknas.

avses varor, kunders egendom, lagrad information och maskinerier.
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Försäkringen gäller därvid under förutsättning att

• fukt, röta, mögel, svamp, eller vätska – som ej beror på vätska

• transporten utföres med fordon särskilt utrustade för kyl-

• skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen

respektive värmetransporter,
• transporten utföres i s k direkttrafik eller där tillgång finnes till
direkt anslutande kyl- eller varmvagnsförbindelser.

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

från ledningssystem med därtill anslutna anordningar
• 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.

6.2 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

• Explosivt, brand- eller miljöfarligt ämne

7. Försäkringsbelopp

• Begagnade eller redan skadade varor

Försäkringen anges i försäkringsbrevet och gäller som första risk

• Varor i retur

försäkring.

• 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

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

• Som uppkommit då fordonet av försäkringstagaren eller med

• fordonet, vid kortare uppehåll, till exempel i samband med

hans vetskap eller medgivande av annan person framförts då

måltid eller vid i- och urlastning, vara låst och fönster vara

föraren saknat för fordonstypen giltigt körkort eller då denne

stängda. För stöldbegärlig egendom gäller dessutom att

gjort sig skyldig till rattfylleri eller varit straffbart påverkad av

egendomen ska förvaras i insynsskyddat utrymme. Detta gäller

annat berusningsmedel än alkohol.

även maskinerier som utgörs av dator, kamera, kameratillbehör

6.2 Försäkringen gäller inte för skada genom

och mobiltelefon

Om inte annat framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen

I det fall temperaturreglerade transporter omfattas av försäkringen

inte för skada genom

gäller att transportavtal träffats om ”temperaturreglerad

• 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
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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

10.3

gäller motsvarande krav för mellanlagringen.

Framställer ej försäkringstagaren begäran om ersättning inom 12

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.

9. Självrisk
9.1

månader från det han fått kännedom om sin fordran är Gjensidige
fria från ansvarighet.

11. Ersättningsbestämmelser
Det åligger försäkringstagaren att styrka befintligheten och värdet
vid skadetillfället av den försäkrade varan.
Om försäkringsbeloppet understiger totalvärdet av de varor som
vid skadetillfället medförs på fordonet, är Gjensidige ansvariga
endast för så stor del av skadan, som svarar mot förhållandet
mellan försäkringsbeloppet och ovan nämnda totalvärde.
Gjensidige är inte skyldiga att utbetala högre ersättning än som
erfordras för förlustens täckande.

11.1
Grundläggande för beräkningen av skadan är värdena omedelbart
före och efter skadans inträffande. Värdet av den försäkrade varan
skall anses motsvara det pris, som varan skulle betinga i allmänna

Vid varje skada utgör den försäkrades självrisk 2000 kr såvida inte

handeln utan handelsvinst och utan hänsyn till affektionsvärde

annat framgår av försäkringshandlingarna.

eller annat särskilt värde, såvida inte annat i försäkringsbrevet

9.2

uttryckligen angivits. Utöver vad som stadgas i 5.1.2 lämnas inte
ersättning för särskilda kostnader i anledning av skada eller för

Utöver gällande grundsjälvrisk gäller även tilläggssjälvrisk med

värdeminskning, som kan kvarstå efter det skadan avhjälpts

8000 kr då kollision föranletts av att fordonets höjd inklusive last

genom fullgod reparation. Skadad del, för vilken full ersättning

uppgått till 4,5 meter eller mera eller eljest överstigit den

utbetalats, tillfaller Gjensidige.

maximihöjd som finns angiven på viadukter och andra fasta
överbyggnader över väg eller gata eller på ledningar eller dylikt.

10. Åtgärder i samband med skada
Befarad eller konstaterad skada skall omedelbart anmälas till
Gjensidige. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning samt brand
skall dessutom anmälas till polismyndighet på den ort där skadan
inträffat samt bevis härom företes.

10.1
Försäkringstagaren skall vidta av omständigheterna betingade
åtgärder för avvärjande och minskning av skadan. Skäliga
kostnader härför ersättes under försäkringen.

10.2
Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antas komma att åligga
tredje man skall försäkringstagaren vidta erforderliga åtgärder för
bevarande av Gjensidiges regressrätt.
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11.2
Ersättning utbetalas senast en månad efter det att erforderlig
utredning föreligger såvida inte hinder utanför Gjensidiges kontroll
föreligger.

11.3
När Gjensidige utbetalat ersättning för skada övergår på Gjensidige
den rätt försäkringstagaren kan ha att av annan kräva ersättning
för skadan.

11.4
Gjensidige är, där inte särskilda omständigheter föranleder till
annat, fri från ansvarighet om försäkringstagaren efter inträffat
skadefall svikligen uppgivit, förtigit eller fördolt något förhållande
av betydelse för skadefallets bedömande.

11.5
Då skada inträffat, har Gjensidige rätt att säga upp försäkringen
att upphöra 14 dagar efter skadetillfället.
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

