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Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna
Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna.
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av
• försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer och särskilda villkor
• detta villkor
• Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF
• Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL)
• övrig svensk rätt
Försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före
dispositiva lagregler. Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller
tolkningsföreträde i den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde
framför generella.
Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är
löpande.

Kursiv stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner – Förklaringar i
Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner – Förklaringar AB-DF
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I

Egendomsförsäkring

1.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom.

2.

När försäkringen gäller

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

Försäkringen gäller för sådan egendom som försäkringstagaren med i försäkringsbrevet angivet
fordon transporterar inom och mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge för egen räkning.
Försäkringen omfattar inte – såvida inte särskild överenskommelse träffats – varor som är avsedda att
försäljas under resan.
Med fordon förstås såväl bil som traktor jämte därtill kopplat släpfordon.

4.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller, med angivna undantag och begränsningar, mot trafikolycka och stöld alternativt
mot alla transportskador. Vilken omfattning som gäller för denna försäkring framgår av
försäkringsbrevet.

4.1

Mot trafikolycka och stöld

Vid försäkring på villkoret ”mot trafikolycka och stöld” gäller försäkringen,

4.1.1
för skada på den försäkrade egendomen som uppkommit såsom påvisbar direkt följd av
att transportmedlet varit utsatt för kollision, nedstörtning, vältning, sådan dikeskörning
som föranlett bärgning av transportmedlet, brand explosion,
åskslag, urspårning eller för brott på ram, hjul, hjulaxel eller dylikt.
Försäkringen gäller även för skada som under fordonets framförande enbart träffar
lasten såsom en följd av dennas kollision med föremål utanför fordonet.
Om transporten till någon del sker sjöledes omfattar försäkringen därjämte, 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 is, eller varit
utsatt för brand, explosion eller åskslag.
Försäkringen omfattar även bidrag i gemensamt haveri.

4.1.2
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,
att fordonet parkeras på bevakad plats, då så kan ske,
att fordonet, när det ej parkeras på bevakad plats, hålles under uppsikt samt
att startnyckel borttages.
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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 inkopplas.

4.2

Mot alla transportskador

Vid försäkring på villkoret ”mot alla transportskador” gäller försäkringen , enligt 4.1 samt
därutöver för varje annan transportskada som drabbat egendomen under försäkringstiden.

4.3

Undantag

Utan särskilt avtal gäller försäkringen inte för förlust eller skada på egendom som förorsakats
av självantändning, förruttnelse, avdunstning, kyla, värme, temperaturväxlingar, luftens inverkan
eller eljest av egendomens egenskap att lätt fördärvas samt repor, skavning och andra ytliga
skador, som inte innebär att föremålet deformerats, såvida inte skadan är en direkt följd av
händelse, som omfattas av villkoret ”mot trafikolycka och stöld”.
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. Försäkringen gäller
därvid under förutsättning att
• transporten utföres med fordon särskilt utrustade för kyl- respektive värmetransporter,
• transporten utföres i s k direkttrafik eller där tillgång finnes till direkt anslutande kyl- eller
varmvagnsförbindelser

5.

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet.

5.1

Undantag

Försäkringen omfattar dock inte – såvida inte särskild överenskommelse träffats och detta
anges i försäkringsbrevet
• pengar och värdehandlingar
• stöldbegärlig egendom
• växter
• flyttsaker
• postförsändelser
• levande djur,
• egendom av explosiv, brand- eller miljöfarlig beskaffenhet.
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IV Allmänna Avtalsbestämmelser
Med tillämpning av de Allmänna avtalsbestämmelserna, AB-DF, kap IV, i övrigt gäller följande tillägg.

6.

Allmänna undantag

Försäkring gäller inte heller för

6.7
tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad, ökning av
kostnader eller annan indirekt förlust,

6.8
skada på egendomen som förorsakats av eller består i
• normalt svinn,
• att egendomen före transportens början inte emballerats, packats, anoljats eller eljest
iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt eller att egendomen, som inte varit
tillfredsställande täckt, utsatts för nederbörd,
• 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,

6.9
skada på egendomen som uppkommit då fordonet av försäkringstagaren eller med hans
vetskap eller medgivande av annan person
• förts i terrängen eller på väg vilken är förbjuden för lastbilstrafik,
• 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,
• använts för olovlig forsling av egendomen eller brukats som hjälpmedel i samband med
brottslig gärning,

6.10
skada på egendomen när fordonet uthyrts eller utlånats till annan med rätt för denne att själv
köra eller att anställa förare av fordonet,

6.11
förlust eller skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt förorsakats av eller står i
samband med jordbävning, vulkaniskt utbrott, dammgenombrott, myteri, strejk eller lockout.

8.

Självrisk
8.1
Vid varje skada utgör den försäkrades självrisk SEK 2 000.

8.2
Försäkringstagaren står självrisk med SEK 8 000 då kollision föranletts av att fordonets höjd
inklusive last uppgått till 4,5 meter eller mera eller eljest överstigit den maximihöjd som finns
angiven på viadukter och andra fasta överbyggnader över väg eller gata eller på ledningar eller
dylikt.

9.

Åtgärder i samband med skada

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

10.
Försäkringstagaren skall vidta av omständigheterna betingade åtgärder för avvärjande och minskning
av skadan. Skäliga kostnader härför ersättes under försäkringen.
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11.
Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antagas komma att åligga tredje man skall
försäkringstagaren vidtaga erforderliga åtgärder för bevarande av Modernas regressrätt.

12.
Framställer ej försäkringstagaren begäran om ersättning inom 6 månader från det han fått kännedom
om sin fordran är Moderna fria från ansvarighet.

13. 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 medföres på
fordonet är Moderna ansvariga endast för så stor del av skadan, som svarar mot förhållandet mellan
försäkringsbeloppet och ovan nämnda totalvärde. Moderna är inte skyldiga att utbetala högre
ersättning än som erfordras för förlustens täckande.

14.
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
handeln utan handelsvinst och utan hänsyn till affektionsvärde eller annat särskilt värde, såvida inte
annat i försäkringsbrevet uttryckligen angivits. Utöver vad som stadgas i 4.1.2 lämnas inte ersättning
för särskilda kostnader i anledning av skada eller för värdeminskning, som kan kvarstå efter det
skadan avhjälpts genom fullgod reparation. Skadad del, för vilken full ersättning utbetalats, tillfaller
Moderna.

15.
Ersättning utbetalas senast en månad efter det att erforderlig utredning föreligger såvida inte hinder
utanför Modernas kontroll föreligger.

16.
När Moderna utbetalat ersättning för skada övergår på Moderna Försäkringar den rätt
försäkringstagaren kan ha att av annan kräva ersättning för skadan.

17.
Moderna 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.

18.
Då skada inträffat, har Moderna rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter
uppsägningen.
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