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Allmänna villkor för försäkring av
stuveris ansvar enligt SVERIGES HAMNARs
terminalbestämmelser 1989

1. Försäkringens omfattning

krigsliknande operationer, vare sig krig förklarats eller inte, inbördeskrig,
myteri, revolution, uppror, upplopp, strejk, lockout eller åtgärd av den som
obehörigen skaffat sig makten.

1.1 Denna försäkring omfattar, med i punkt 3 angivna undantag, försäk
ringstagarens ansvar gentemot uppdragsgivaren i enlighet med SVERIGES
HAMNARs terminalbestämmelser 1989.

3.3 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som uppkommit till
följd av att försäkringstagaren befordrat eller lagrat gods som denne i en
lighet med lokal lagstiftning eller föreskrift inte får befordra eller lagra.
Detta undantag gäller under förutsättning att försäkringstagaren känt till
eller borde ha känt till åsyftad lagstiftning eller föreskrift.

1.2 Försäkringsgivaren åtar sig dessutom att:
a) vid skadeståndskrav utreda om ersättningsskyldighet föreligger och
härvid för försäkringstagarens räkning förhandla med den som kräver
ersättning och
b) vid rättegång föra försäkringstagarens talan i enlighet med vad som i
punkt 5.7 nedan anges samt betala kostnaderna för rättegången.
c) betala skadestånd utan att SVERIGES HAMNARs terminalbestämmelser
kan åberopas. Ersättningen är begränsad till vad som skulle ha utgått om
bestämmelserna hade åberopats. En förutsättning för ersättning är att:
– försäkringstagaren lagligen är tvungen att utge ersättning;
– skadeståndet avser skada på, förlust eller minskning av gods eller
dröjsmål;
– bestämmelserna skulle ha varit en naturlig del i avtalet;
– försäkringstagaren har en traditionell företagsförsäkring;
– annan försäkring inte omfattar skadeståndet.

3.4* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings
skyldighet avseende:
a) kontanter, värdepapper och dyrbarheter varmed avses obligationer,
reverser och andra värdehandlingar, bearbetade och obearbetade ädla
metaller, ädelstenar, pärlor, juveler samt föremål med högt konstnärligt
värde eller samlarvärde,
b) växter och levande djur,
c) personligt lösöre,
d) postförsändelser.
3.5* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings
skyldighet som uppkommit till följd av att försäkringstagaren försummat
att teckna försäkring för uppdragsgivarens räkning.

2. Högsta ersättning

2.1 Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är vid varje skadetillfälle
begränsad till de i försäkringsavtalet angivna försäkringsbeloppen. Dess
utom ersätts i punkt 1.2 nämnda rättegångskostnader.

3.6 Försäkringen omfattar inte skadeståndsskyldighet som grundar sig
på särskilt träffat avtal/tilläggsavtal som innebär ett åtagande utöver
SVERIGES HAMNARs terminalbestämmelser.

2.2 Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är under alla omständig
heter begränsad till de i försäkringsavtalet angivna högsta försäkrings
beloppen.

3.7* Försäkringen omfattar inte skada på fartyg.

3. Undantag

3.8* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings
skyldighet för förlust, skada eller kostnad till följd av nederbörd om godset
inte varit skyddat på ett fackmannamässigt sätt.

( * = kan medförsäkras)
3.1 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som uppkommit till
följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av försäkringstagaren eller dennes
arbetsledning.

3.9 Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings
skyldighet för sådan förlust, skada eller kostnad som omfattas av eller
skulle kunna omfattas av gällande Allmänna villkor för företagsförsäkring
eller motsvarande utländska villkor, vad avser brand, vatten, eller inbrott.
Begränsningen gäller dock endast de skadehändelser som har orsakats
av brand, vatten, eller inbrott och som omfattas av sakförsäkring.

3.2 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet vars uppkomst eller
omfattning direkt eller indirekt förorsakats av eller står i samband med
jordbävning, vulkanutbrott, atomkärnreaktion, radioaktivitet, krig, invasion,
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3.10* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings
skyldighet för förlust, skada eller kostnad vid lagring om försäkringstagaren
enligt skriftligt avtal med uppdragsgivaren helt eller delvis övertagit den
lagerfunktion som uppdragsgivaren normalt själv ombesörjer i sin verksam
het och därmed sammanhängande arbetsuppgifter såsom bearbetning,
installation, sortering, plockning, omfördelning, prismärkning av gods samt
fakturering eller andra administrativa funktioner i samband med sådant
särskilt lagringsavtal. Försäkringen omfattar således inte ersättning för
s.k. inventeringsdifferens, dvs. när gods saknas vid inventering av lager
eller annan kontrollräkning och orsaken till förlusten inte kan fastställas.

5.6 Framställer inte försäkringstagaren begäran om ersättning inom sex
månader från det han mottagit kravet från uppdragsgivaren, är försäkrings
givaren fri från ansvarighet.
5.7 Föranleder skadan skiljedomsförfarande eller rättegång, åligger det
försäkringstagaren att utan uppskov underrätta försäkringsgivaren därom
och, om denne så kräver, överlåta sakens rättsliga utförande åt försäkrings
givaren eller åt rättegångsombud som anvisats av denne. Har försäkrings
givaren inte framfört sådant krav, är försäkringstagaren likväl skyldig att
följa de anvisningar som försäkringsgivaren kan ha lämnat. Sedan dom
avkunnats och försäkringstagaren mottagit rättegångshandlingar, skall
de omedelbart tillställas försäkringsgivaren, så att prövning kan ske om
domen bör överklagas.

4. Självrisk

a) Med undantag för vad som anges nedan är självrisken – om inte annat
avtalats – 20 % av basbeloppet, varvid uträknat belopp avrundas nedåt
till jämnt 100-tal kronor. Med basbelopp avses det belopp som fastställs
enligt lagen om allmän försäkring och som gällde i januari månad det
år skadan inträffade. Endast ett självriskbelopp dras av för skador som
uppkommit av samma orsak och vid samma skadetillfälle.
b) Om något av momenten nedan medförsäkrats, skall självrisken för det
medförsäkrade undantaget vara 1 basbelopp. Detta är tillämpligt om
förlusten, skadan eller kostnaden har orsakats av att/har samband med:
– särskilda varuslag enligt punkt 3.4;
– försäkringstagaren har försummat att teckna försäkring för uppdrags
givarens räkning enligt punkt 3.5;
– skada på fartyg enligt punkt 3.7;
– godset har varit bristfälligt skyddat enligt punkt 3.8;
– försäkringstagaren träffar särskilt avtal med uppdragsgivaren om
lagerfunktionen enligt punkt 3.10.
c) Vid stöld från fordon är självrisken 1 basbelopp. Om försäkringstagaren
emellertid kan visa att följande krav är uppfyllda, skall självrisken istället
vara 20 % av basbeloppet:
– att fordon vid annat uppehåll än då lastning och lossning pågår – om det
inte parkerats på uppställningsplats med särskild bevakning – hållits
låst och under uppsikt av fordonets förare eller den han satt i sitt
ställe eller
– att fordonets lastutrymme utgörs av låst skåp samt
– att i övrigt med hänsyn till omständigheterna tillbörlig aktsamhet
iakttagits och skäliga åtgärder att förebygga tillgrepp av fordon
och/eller last vidtagits.
d) Utgår ersättning enligt punkt 1.2 c ovan, är självrisken 1 basbelopp.

5.8 Om försäkringstagaren inte iakttar vad som ovan angivits kan domen
inte åberopas som grund för fastställande av försäkringsgivarens ersätt
ningsskyldighet. I sådant fall betalas inte rättegångskostnad.

6. Ersättningsbestämmelser

6.1 Ersättning utbetalas senast en månad efter det att erforderlig utredning
framlagts, såvida inte hinder utanför försäkringsgivarens kontroll föreligger.
6.2 Har försäkringstagaren anmält befarad eller konstaterad skada till
försäkringsgivaren äger denne själv eller genom befullmäktigat ombud
ta del av erforderliga handlingar hos försäkringstagaren.
6.3 Har försäkringsgivaren utbetalat ersättning för skada, övergår från
försäkringstagaren till försäkringsgivaren den rätt han kan ha att av annan
kräva ersättning för skadan.

7. Dubbelförsäkring

Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan
försäkring och finns i detta förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma
förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas därvid mellan
försäkringarna enligt försäkringsavtalslagen (FAL) § 43 I övrigt gäller FAL
§§ 41 och 42, eller motsvarande regler i ny lagstiftning.

8. Premie och försäkringstid

8.1 Avser försäkringsavtalet minst ett år och sker ej uppsägning från endera
partens sida senast en månad före avtalstidens utgång, förlängs avtalet
ett år i sänder.

5. Åtgärder vid skada

5.1 Befarad eller konstaterad skada skall omedelbart anmälas till försäkrings
givaren. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning, brand samt trafikolycka
skall dessutom anmälas till polismyndighet på den ort skadan inträffat samt
bevis härom företes på begäran av försäkringsgivaren.

8.2 Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande försäkringsår med
tre månaders varsel, vidta ändringar av premier och villkor. Godkänner
inte försäkringstagaren höjning av premien eller ändringar av villkoren,
skall han utan dröjsmål meddela detta till försäkringsgivaren. Försäkringen
upphör i så fall att gälla en månad efter det försäkringstagaren erhållit
meddelande om ändringen.

5.2 Försäkringstagaren skall om försäkringsgivaren så önskar medverka
till uppgörelse i godo med den skadelidande.

8.3 Vid inträffad skada har båda parter rätt att säga upp försäkringen.
Försäkringen upphör i så fall 14 dagar efter uppsägningen.

5.3 Försäkringstagaren skall vidta av omständigheterna betingade åtgärder
för avvärjande och minskning av skadan. Skäliga kostnader härför ersätts
under försäkringen med den begränsning som framgår av punkt 2.1.

9. Förfarande vid tvist

Tvist mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren skall, om försäk
ringstagaren inte begär att fallet skall underställas skiljenämnd, hänskjutas
till allmän domstol för avgörande.

5.4 Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antagas komma att åligga
tredje man skall försäkringstagaren vidta erforderliga åtgärder för bevarande
av försäkringsgivarens regressrätt.
5.5 Försäkringstagaren får inte utan försäkringsgivarens tillåtelse medgiva
att ersättningsskyldighet föreligger, ej heller godkänna begärd ersättning.
Om så likväl sker är försäkringstagarens åtgärder bindande för försäkrings
givaren endast i den mån denne är ersättningsskyldig enligt dessa villkor.
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10. Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt försäkringsavtalslagen eller motsvarande
ny lagstiftning.
Skulle efter utbrott av ett krig, som är ägnat att i väsentlig grad beröra
svenskt näringsliv eller Sveriges normala förbindelser med andra länder
avbrytas, kommer en av samtliga svenska sjöförsäkringsbolag bildad
organisation, benämnd Svenska Transportförsäkringspoolen, att träda i
verksamhet vid en tidpunkt som fastställs av Statens Krigsförsäkrings
nämnd.
Inträffar detta under kontraktstiden, sätts detta kontrakt temporärt
ur kraft och därunder fallande försäkringar, som är i risk vid ifrågavarande
tidpunkt, överförs automatiskt till Svenska Transportförsäkringspoolen.
Försäkringar, för vilka risken börjar efter det att Svenska Transport
försäkringspoolen trätt i verksamhet, anmäls till poolen antingen direkt
eller genom undertecknat försäkringsbolag. För att sådan försäkring skall
bli gällande, måste anmälan därom göras och av poolen fastställd premie
erläggas före riskens början.
Då efter beredskapstillståndets upphörande, försäkringsgivarens
normala verksamhet kan återupptas, träder detta kontrakt åter i kraft.
Dessa Allmänna villkor är utarbetade av Länsförsäkringar AB som också
innehar upphovsrätten. Villkoren får inte kopieras, bearbetas eller användas
utan tillstånd av Länsförsäkringar AB.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00
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