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Biltransportförsäkring
(Ingår i försäkringsavtalet om man särskilt kommit överens därom 
och anteckning gjorts i försäkringsbrevet.)

Sakförsäkring
1 aLLmÄN bESKRIVNING
Med Biltransportförsäkringen kan man försäkra varor som för-
säkringstagaren äger eller som är i hans besittning mot skador 
under transport.

2 FÖREmÅL FÖR FÖRSÄKRINGEN
Föremål för försäkringen är varor som försäkringstagaren äger 
eller som är i hans besittning och som försäkringstagaren eller 
dennes företrädare utan ersättning transporterar med det i för-
säkringsbrevet angivna fordonet.

Följande egendom är föremål för försäkringen endast om man 
särskilt kommit överens därom och anteckning gjorts i försäk-
ringsbrevet 

pengar, andra betalningsmedel eller värdepapper  –

levande djur  –

data och program som ingår i adb-datamedier  –

varutransportemballage  –

presenningar. –

Föremål för försäkringen är inte:

motorfordon som används för transport eller delar av fordonet  –

övriga hjälpmedel som används vid transport  –

transporter mot vederlag. –

3 FÖRSÄKRINGENS GILtIGHEtSOmRÅdE OcH 
-tId

Försäkringen gäller i Finland, såvida parterna inte kommit över-
ens om ett större giltighetsområde och anteckning därom gjorts 
i försäkringsbrevet.

4 FÖRSÄKRINGSFaLL SOm ERSÄttS OcH bE-
GRÄNSNINGaR I aNSLutNING tILL dEm

4.1  Försäkringsfall som ersätts

4.1.1  Skador under transport
Försäkringen ersätter skada som den transporterade varan direkt 
åsamkats under transport 

då transportmedlet kolliderat med annattransportmedel  –
eller annat hinder 

då transportmedlet vält eller kört av vägen och inte kunnat  –
ta sig tillbaka till körbanan 

då bro eller väg rasat  –

vid fall från färja - –

vid slag utifrån av föremål som inte hör till bilen –

vid brand, explosion eller blixtnedslag. –

4.1.2 Transport på hav, järnväg eller inre vattenvägar
Om transportmedlet och dess last transporteras en del av resan på 
hav, järnväg eller inre vattenvägar, ersätter försäkringen skada som 
den transporterade varan direkt orsakats till följd av att 

det transporterande fartyget kolliderat –

fartyget kantrat -fartyget stött på grund eller sjunkit –

tåget råkat ut för en trafikolycka. –

 –
4.2  Skadefall som inte omfattas av försäkringen

4.2.1 Vägbefordringsavtal
Försäkringen ersätter inte skada som ersätts på basen av lagen om 
vägbefordringsavtal.

4.2.2 Framförande av fordon i berusat tillstånd
Försäkringen ersätter inte skada som beror på att fordonet framförts 
av försäkringstagaren själv eller av annan förare med försäkrings-
tagarens vetskap eller samtycke under inflytande av alkohol, andra 
rusmedel eller missbruk av läkemedel eller i överansträngt tillstånd 
eller utan giltigt körkort som utfärdats av myndighet.

4.2.3 Överlast eller lastningssätt som strider mot bestämmel-
serna
Försäkringen ersätter inte skada som beror på överlast, lastningssätt 
som strider mot bestämmelserna eller att lasten är för bred eller för 
lång.

4.2.4 Framförande av fordon utanför allmänna vägar
Försäkringen ersätter inte skada som beror på att fordonet framförts 
i väglös terräng, på väg där det är förbjudet att framföra det i för-
säkringsbrevet nämnda fordonet eller på is då det inte är frågan om 
allmän vinterväg eller förflyttats över vattendrag med färja, vars of-
ficiella bärkraft är mindre än det lastade fordonets bruttovikt.

4.2.5 Skador som orsakats av krig eller atomskada
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av krig, uppror, revolu-
tion, strejk eller annan liknande orsak eller av atomskada.

4.2.6 Inverkan av annan ersättningskälla
Försäkringen ersätter inte de skador som ersätts på basen av någon 
lag, garanti, förbindelse eller annan försäkring.

Skada som skall ersättas enligt dessa försäkringsvillkor, ersätts trots 
denna begränsning, om försäkringstagaren bevisar att den ersätt-
ningsskyldige inte förmår uppfylla sina förpliktelser.

5 ERSÄttNINGSbEStÄmmELSER

5.1  beräkning av ersättning för skada

5.1.1  Försäkringsbelopp
Med försäkringsbelopp avses det penningbelopp som antecknats 
i försäkringsbrevet för last som skall transporteras, och som mot-

Sakförsäkring
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svarar försäkringsvärdet hos den största förmodade lasten som 
transporteras.

5.1.2  Försäkringsvärde
Försäkringsvärdet är varans värde enligt fakturan, eller ifall en 
sådan inte finns, varans marknadsvärde. Bägge värden bestäms 
på basen av försändelseorten vid den tidpunkt då transporten 
börjar.
Försäkringsvärdet kan också vara annat än ovannämnda, om man 
kommit överens därom på förhand och anteckning gjorts i för-
säkringsbrevet.

5.2 Ersättningens omfattning

5.2.1  Direkt sakskada
Försäkringen ersätter direkt sakskada som till följd av försäkrings-
fallet drabbar lasten som är föremål för försäkringen.

Försäkringsgivaren ersätter för varans del också bidrag vid gemen-
samt haveri.

Försäkringen ersätter inte skada till den del skadan beror på:

tidsförlust, –

ränte- eller konjunkturförlust, –

förlust av marknad, –

ökade kostnader, –

annan indirekt förlust, –

förlust av antikvärde eller –

förlust av affektionsvärde. –

5.2.2  Övre gräns för ersättningsskyldigheten
Övre gräns för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är det 
försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet.

5.2.3  Självrisk
Försäkringstagaren står vid varje försäkringsfall för en i försäkrings-
brevet antecknad självrisk av skadebeloppet.

5.2.4 Mervärdesskatt
Om den försäkrade enligt lagen om mervärdesskatt är berättigad 
att dra av den skatt som ingår i skadans reparationskostnader el-
ler den skadade egendomens återanskaffningskostnader, utbetalas 
ersättningen minskad med beloppet för den mervärdesskatt som 
ingår i kostnaderna.

Ersättning utbetalas med avdrag för mervärdesskatt även då den 
försäkrade enligt lagen om mervärdesskatt eller lagen om omsätt-
ningsskatt har varit berättigad att dra av den skatt som ingått i 
anskaffningspriset för den förstörda eller förlorade egendomen.

6 ÅtGÄRdER dÅ FÖRSÄKRINGSFaLL INtRÄF-
Fat (SE ÄVEN dE aLLmÄNNa aVtaLSVILLKO-
REN, puNKt 10.1)

6.1  anmälan om skada till försäkringsgivaren

Skada skall utan dröjsmål anmälas till försäkringsgivaren och 
skriftlig skadeanmälan inlämnas.

6.2  tillvägagångssätt beträffande begränsning av skadan 
(se även allmänna avtalsvillkoren, punkt 6.2)

Den försäkrade skall vidta de åtgärder som situationen kräver för 
att begränsa skadan samt se till att skadade varor inte kommer 
åt att orsaka skada på den del av lasten som är oskadad. Skäliga 
kostnader som orsakats av dessa åtgärder ersätts även om försäk-
ringsbeloppet därmed skulle överskridas.

Den försäkrade skall ta hand om de skadade varorna ända tills 
försäkringsgivaren haft möjlighet att värdera skadan eller tills man 
kommit överens om annat.

Den försäkrade skall efterfölja de direktiv som örsäkringsgivaren 
eller dennes företrädare gett med anledning av skadan. 4.2.1 Dist-
ribution av sålda varor

7 SÄRSKILda bEStÄmmELSER

7.1 betalning av försäkringspremie

Försäkringspremien för varje försäkringsperiod skall betalas på 
förhand, dock senast vid den tidpunkt försäkringsgivaren med-
delat.

7.2 dokument för utredning av skada

Försäkringstagaren skall tillställa försäkringsgivaren, om denne 
så begär protokoll över polisutredning som gjorts om händelsen 
samt ifall händelsen leder till rättegång av åtals eller ersättnings-
grunder även protokoll och beslut som uppstått till följd av rät-
tegången.

Sakförsäkring
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Handelsagentens  
transportförsäkring
(Ingår i försäkringsavtalet om man särskilt kommit överens därom 
och anteckning gjorts i försäkringsbrevet)

1 aLLmÄN bESKRIVNING

Med handelsagents transportförsäkring kan man försäkra varor 
som skall transporteras och som är i försäkringstagarens ägo eller 
besittning för händelse av plötsliga och oförutsedda sakskador.

2 FÖREmÅL FÖR FÖRSÄKRINGEN

Föremål för handelsagents transportförsäkring är sådana varor 
som är i försäkringstagarens ägo eller besittning och som försäk-
ringstagaren eller dennes företrädare transporterar utan ersättning 
i fordon som anges i försäkringsbrevet.

Föremål för försäkringen är inte

pengar, andra betalningsmedel eller värdepapper  –

levande djur  –

data och program som ingår i adb-datamedier  –

varutransportförpackningar  –

presenningar –

3 FÖRSÄKRINGENS GILtIGHEtSOmRÅdE OcH 
-tId

3.1  Försäkringens giltighetsområde

Försäkringen gäller i Finland.

3.2  Försäkringens giltighetstid

Försäkringen träder i kraft vid den tidpunkt man kommit överens 
om, dock tidigast vid den tidpunkt då varorna som är föremål för 
försäkringen börjar transporteras från deras stadigvarande förva-
ringsplats och upphör senast då varorna transporterats tillbaka till 
den stadigvarande förvaringsplatsen. Skador som drabbar varorna 
under lastning eller lossning omfattas inte av försäkringen.

4 FÖRSÄKRINGSFaLL SOm ERSÄttS OcH bE-
GRÄNSNINGaR I aNSLutNING tILL dEm

4.1  Försäkringsfall som ersätts

Försäkringen ersätter skada som direkt drabbar föremålet för för-
säkringen till följd av plötslig och oförutsedd händelse.

4.2  Skadefall som inte omfattas av försäkringen

4.2.1  Distribution av sålda varor
Försäkringen ersätter inte skada vid distribution av sålda varor.

4.2.2  Försvinnande eller glömska
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av att egendom har 
försvunnit eller glömts kvar, och inte heller stöldskada, om händelsen 
inte kan preciseras.

4.2.3  Småningom uppkommen skada
Försäkringen ersätter inte skada som orsakas varorna genom slitage, 
rispor, nedsmutsning, frätning, förskämning eller motsvarande feno-
men, eller av att varorna utsatts för värme.

4.2.4  Förpacknings- eller transportsätt
Försäkringen ersätter inte skada som orsakats av förpackningssätt som 
inte lämpat sig för transporten eller transportsätt som inte lämpat sig 
för varan.

4.2.5  Skador som orsakats av vädrets påverkan
Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av vädrets påverkan på 
varor som finns utomhus.

4.2.6  Brottslig gärning
Försäkringen ersätter inte skada som orsakas av bedrägeri, försking-
ring eller motsvarande brott.

4.2.7  Inverkan av primär ersättningskälla
Försäkringen ersätter inte skada till den del skadan ersätts på basen 
av Biltransportförsäkringens villkor.

4.2.8  Ersättning från annan ersättningskälla
Försäkringen ersätter inte de skador som ersätts på basen av någon 
lag, garanti, förbindelse eller annan försäkring. Försäkringen ersätter 
dock skada, om försäkringstagaren bevisar att den ersättningsskyldige 
inte förmår uppfylla sina förpliktelser.

5 SÄKERHEtSFÖRESKRIFtER

5.1  betydelsen av säkerhetsföreskrifterna

Syftet med säkerhetsföreskrifterna är avvärja hotande faror och 
begränsa uppkomsten av skador.

om den försäkrade har försummat att efterfölja säkerhetsföreskrif-
terna medvetet eller genom oaktsamhet, som ej kan anses vara ringa, 
kan ersättningen nedsättas eller förvägras (se även de allmänna av-
talsvillkoren, punkt 6.1).

5.2  Skydd av försäkrad egendom

Försäkringstagaren eller dennes företrädare skall noggrant sköta 
och använda egendomen som är föremål för försäkringen.

Varorna skall under transporten skyddas så att sedvanliga åtgärder 
i anslutning till manövrering och kontroll av fordonet inte orsakar 
skada på varorna.

Varorna får inte transporteras eller förvaras i ett öppet utrymme, 
då vädret och andra förhållanden gör att varorna utsätts för up-
penbara risker.

5.3  Skydd mot inbrotts- och stöldskador

Förvaringsutrymmena för egendomen som är föremål för försäk-
ringen skall vara stängda på ett betryggande sätt mot stöld och 
inbrott.

Värdeföremål, optiska eller elektroniska anordningar får inte läm-
nas synliga då de förvaras i fordon. Det är förbjudet att förvara 
värdeföremål, optiska och elektroniska anordningar i fordon över 
natten.

Handelsagentens transportförsäkrin
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Egendom som förvaras i annat än på betryggande sätt stängt ut-
rymme skall övervakas.

6 FEL! HIttadE INGa INdExORd.SÄRSKILda 
bEStÄmmELSER

Vid inbrott och stöld skall en brottsanmälan göras hos polismyn-
digheterna och kopia av anmälan skall tillställas försäkringsgiva-
ren.

Försäkringstagaren skall ha en uppdaterad förteckning där va-
rorna specificerats och prissatts, och förteckningen skall förvaras 
på annat ställe än de försäkrade varorna.

Dessutom tillämpas de Allmänna avtalsvillkoren.

Handelsagentens transportförsäkrin
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