ALLMÄN N A BESTÄMMELSER
FÖR TRAN SPORTFÖRSÄKRIN G AV VAROR
Rekom m end erad e av Sjöassurad örernas förening
Gälland e från 2000-04-01 (justerad e 2006-01-01)
D essa allmänna bestämmelser är antagna av Sjöassuradörernas förening och är
endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger dock för försäkringsgivare
och försäkringstagare att avtala om andra bestämmelser.

1

Vem försäkringen gäller för/
transporter som omfattas av försäkringen
Försäkringen gäller, m ed d e begränsningar som följer ned an sam t av
försäkringsvillkoren, för försäkringstagaren när d enne enligt köpeavtal står risken
för varan und er transporten eller för den försäkrade när försäkringsplikt åligger
försäkringstagaren enligt avtal som träffas före transportens början.
Med försäkringstagare avses d en som ingått avtal m ed en försäkringsgivare.
Med den försäkrade avses, utöver försäkringstagaren, d en vars intresse försäkrats
m ot skad a.

2

Varutransporter som inte omfattas av försäkringen
Försäkringen gäller inte, om inte annat avtalats,
a) vid transport som inte påbörjats und er d en i försäkringsbrevet an givna
försäkringsperiod en.
b) vid transport som inte utförs av självständ ig fraktförare;
c) vid fortsättningstransport om huvud transporten inte om fattas av försäkrin gen;.
d ) vid transport när försäkringstagaren köpt varan CIF, CIP eller på liknand e
leveransvillkor (enligt gälland e Incoterm s) d är försäkringsplikt för säljaren ingår i
köpeavtalet;
e) vid transport m ed hel- eller d elbefraktat fartyg som är äld re än 15 år.
Fartyget anses hel- eller d elbefraktat när köparen eller säljaren eller om bud för
d essa har ingått certeparti eller liknand e avtal m ed bortfraktaren.
Fartygets åld er räknas från utgången av d en m ånad d å fartyget levererad es. Kan
leveransm ånad en inte fastställas räknas tid en från d en 1 januari leveransåret.
f) vid transport m ed fartyg som inte innehar klass i enlighet m ed 100 A1 i Lloyd ’s
Register eller m otsvarand e klass i annat klassificeringssällskap som är m ed lem
eller associerat m ed International Association of Classification Societes (IACS).

3

Upplysningsplikt och fareändring
De prem iesatser och försäkringsvillkor som anges i försäkringsbrevet är
överenskom na m ed hänsyn till angivna varuslag och transportm ed el, geografisk
om fattning, norm ala transportförhålland en och transporter på norm ala transportvägar, sam t övriga uppgifter som läm nats av försäkringstagaren.
Får försäkringstagaren känned om om föränd ring av förhålland en/ uppgifter (t ex
leveransvillkor och d estinationer) som legat till grund för försäkringen åligger d et
honom att om ed elbart und errätta försäkringsgivaren.
Vid änd rad e förhålland en som innebär väsentlig änd ring av d e riskfaktorer, vartill
hänsyn tagits vid fastställand et av i försäkringsbrevet angivna prem ier och villkor,
har försäkringsgivaren rätt att vid ta d ärav m otiverad e änd ringar av prem ier och
villkor. De änd rad e prem ierna och villkoren tilläm pas på berörd a transporter från
d en d ag försäkringstagaren inform erats d ärom .
Transporteras varan m ed linjefartyg vars åld er överstiger 25 år har försäkringsgivaren rätt att d ebitera tilläggsprem ie. Transport m ed såd ant fartyg skall i förväg
anm älas till försäkringsgivaren, såvid a inte annat avtalats.
Om försäkringstagaren inte god känner prem ie- eller villkorsänd ring skall d enne
om ed elbart und errätta försäkringsgivaren. End era parten har d ärvid rätt att säga
upp försäkringen att upphöra 14 d agar efter uppsägningen.
Om försäkringen är förm ed lad genom m äklare ansvarar d enne för att all
inform ation av betyd else för försäkringsskyd d et vid arebeford ras m ellan
försäkringstagaren och försäkringsgivaren.

4

Premien
Prem ien skall betalas senast på förfallod agen.
Försäkringsgivarens ansvar inträd er vid försäkringstid ens början, även om
prem ien inte har betalats. Detta gäller und er föru tsättning att prem ien betalas
inom 14 d agar efter d et att försäkringsgivaren skickat ut prem ieavin.
Betalas inte prem ien inom d enna tid föreligger d röjsm ål och försäkringsgivarens
ansvar inträd er först från d agen efter betalningen.
Prem ien för förnyad försäkring skall betalas senast på d en nya försäkringens
begynnelsed ag. Prem ien behöver d ock inte betalas tid igare än 30 d agar efter d et
att försäkringsgivaren skickat ut prem ieavin.
Betalas prem ien senare föreligger d röjsm ål och försäkringsgivarens ansvar
inträd er först från d agen efter betalningen.

5

Uppsägning vid skada
Båd e försäkringsgivaren och försäkringstagaren har rätt att vid skad efall säga upp
försäkringen att upphöra 30 d agar efter uppsägningen.

6

Krigs- och strejkrisk
Om fattar d enna försäkring krigs- och strejkrisk gäller försäkringen för d essa risker
m ed för varje tid punkt fastställd a prem ier och m ed 48 tim m ars öm sesid ig uppsäg ningsrätt.

7

D äckslast
Däckslast är - om inte annat avtalats - försäkrad enligt alternativet
Grund försäkring i Allm änna villkor för transportförsäkring av varor (av d en 1
april år 2000) , exklusive förlust över bord (1.15 i d e allm änna villkoren). Varor i
om slutand e container på fartyg avsett för containerlast betraktas ej som d äckslast.

8

Försäkringstagarens redovisningsskyldighet
Försäkringstagaren åtar sig att på överenskom m et sätt registrera och red o visa alla
transporter som om fattas av försäkringen. Åsid osätter försäkrings tagaren d etta
åtagand e har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till om ed elbart
upphörand e.

9

Rätt till kontroll av redovisning
Försäkringsgivaren har rätt att genom auktoriserad revisor ta d el av
försäkringstagarens böcker och hand lingar i d en m ån d essa står i sam band m ed
försäkringstagarens åtagand en enligt d enna försäk ring.

10 SPL
Beträffand e förhålland en som ej regleras av d essa allm änna bestäm m elser eller av
försäkringsvillkoren gäller för försäkringen Allm än Svensk Sjöförsäkringsplan av
år 2006.

KRIGSUTBROTTSKLAUSUL
Skulle efter utbrott av ett krig, som är ägnat att i väsentlig grad beröra svenskt
näringsliv, Sveriges norm ala förbind elser m ed and ra länd er avbrytas, kom m er en
av sam tliga svenska sjöförsäkringsbolag bild ad organisation benäm nd Svenska
Transportförsäkringspoolen, att träd a i verksam het vid en tid punkt, som fastställes
av Statens Krigsförsäkringsnäm nd .
Inträffar d etta und er kontraktstid en, sättes d etta kontrakt tem porärt ur kraft och
d ärund er falland e försäkringar, som är i risk vid ifrågavarand e tid punkt, överföres
autom atiskt till Svenska Transp ortförsäkringspoolen. Försäkringar, för vilka risken
börjar efter d et att Svenska Transportförsäkringspoolen trätt i verksam het anm äles
till poolen antingen d irekt eller genom und ertecknat försäkringsbolag. För att
såd an försäkring skall bliva gälland e, m åste anm älan d ärom göras och av poolen
fastställd prem ie erläggas före riskens början.
Då efter bered skapstillstånd s upphörand e försäkringsgivarens norm ala
verksam het kan återupptagas, träd er d etta kontrakt åter i kraft.

