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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV KREDITGIVARES INTRESSE 
 

  
 
 
  
 
1. Försäkringens omfattning  
Försäkringen omfattar händelse som inträffar under 
försäkringstiden i enlighet med detta försäkringsavtal och 
som föranleder 
 

a) verklig eller konstruktiv totalförlust eller 
 
b) partiell skada på fartyget 

 
För ersättning till försäkringshavaren under denna 
försäkring förutsättes  
 

att ersättning inte utgår ur fartygets kaskoförsäkring 
(civil/krig), 
 
att dispasch eller dom meddelats och vunnit laga kraft 
samt 
 
att anledning till betalningens uteblivande är en annan 
än kaskoassuradörens (civil/krig) konkurs eller 
betalningsinställelse. 

 
2. Ägarbyte  
Övergår fartyget till ny ägare upphör denna försäkring att 
gälla. 
 
3. Försäkringsersättningen 
Vid försäkringsfall äger försäkringshavaren rätt till 
ersättning motsvarande den uteblivna kaskoförsäkrings- 
ersättningen, dock med högst i detta försäkringsbrev 
angivet försäkringsbelopp och i intet fall mer än det vid 
försäkringens utbetalande utestående kreditbeloppet jämte 
ränta och utlägg på grund av krediten. 
 
4. Försäkringsgivarens regress 
Vid utbetalning av ersättning enligt denna försäkring till 
försäkringshavaren inträder försäkringsgivaren i dennes 
rätt gentemot kredittagaren. 
 
5. Kaskoförsäkring 
Det ankommer på försäkringshavaren enligt denna 
försäkring att utöva kontroll över att kaskoförsäkringarna 
(civil/krig) för fartyget inte upphör att gälla t ill följd av att 
premierna inte erlagts. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
6. Ändring och upphörande  
Försäkringen gäller under i försäkringsbrevet angiven 
period och upphör utan särskild uppsägning. 

Försäkringsgivaren äger rätt att vid envar tidpunkt med 
sju dagars varsel företa inskränkningar eller vidta 
ändringar i det i försäkringsbrevet angivna fartområdet 
avseende krigsrisken. 

Den enligt denna försäkring täckta krigsrisken gäller med 
en ömsesidig rätt för såväl försäkringshavaren som 
försäkringsgivaren att senast sju dagar före utgången av 
varje kalenderkvartal uppsäga försäkringen till 
upphörande vid kvartalets slut mot premieåterbäring pro 
rata. 

 
Krigsutbrottsklausul  
Skulle efter utbrott av ett krig, som är ägnat att i väsentlig 
grad beröra svenskt näringsliv, 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 fastställes av Statens 
Krigsförsäkringsnämnd. 

Inträffar detta under tid för vilken detta försäkringsbrev är 
gällande, övergår försäkringsgivarens ansvar enligt 
försäkringsbrevet på Svenska Transportförsäkringspoolen 
från den tidpunkt då poolen träder i verksamhet. 
Försäkringen gäller därefter på oförändrade villkor intill 
kl. 24.00 å trettionde dagen efter den dag då poolen 
övertagit ansvaret, såvida icke avtal träffas om 
försäkringens upphörande vid tidigare tidpunkt. 

Därest ansvaret enligt ovanstående upphör före den 
tidpunkt som angives i försäkringsbrevet, äger 
försäkringstagaren av försäkringsbolaget återfå för mycket 
erlagd premie. Kommer försäkringen däremot att fortfara 
under tid för vilken premie ej erlagts, har 
försäkringstagaren att erlägga pro rata premie för denna 
tid. 

Försäkringstagaren åligger att, när ovan berörda 
förhållanden inträda, utan dröjsmål till försäkringsgivaren 
anmäla var och på vilken resa fartyget befinner sig. 

Dessa villkor är antagna av Sjöassuradörernas Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga 
hinder föreligger dock för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor. 


