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ANSVARSFÖRBINDELSE   
Denna förbindelse är antagen av Sjöassuradörernas Förening och är endast av 
vägledande karaktär. Inga hinder föreligger dock att avtala om andra villkor.  
 
Försäkringsgivaren bekräftar härmed att 
kaskoförsäkringen............................................för fartyget..................................................    
beteckning........................................................ 
tillhörande........................................................................................................................ 
fr o m den ...........................  t o m den ...................................... 
gäller till förmån 
för.............................................................................................................. 
adress ............................................................................................................................... 
såsom innehavare av inteckning, nedan kallad inteckningshavaren, i fartyget 
 
Försäkringsgivaren förbinder sig 
 
1  att vid verklig eller konstruktiv totalförlust av fartyget till inteckningshavaren, 

med företräde framför försäkringstagaren och andra ersättningsberättigade men 
inte med bättre rätt än vad som anges i denna ansvarsförbindelse, utbetala 
ersättning motsvarande den fordran som inteckningen avser även om fordringen 
inte är förfallen till betalning. 

 
2  att inte, utan inteckningshavarens medgivande, direkt till försäkringstagaren 

utbetala ersättning för partiell skada på fartyget överstigande .................kr.  
 Efter inteckningshavarens skriftliga meddelande om försäkringstagarens 

betalningsförsummelse eller annat avtalsbrott vad avser kreditavtalet har 
inteckningshavaren rätt att påfordra ändring av denna beloppsgräns. 

 
 Inteckningshavarens medgivande krävs ej vid utbetalning till varv eller annan 

leverantör som utför/utfört arbete för upprätthållande av fartygets värde; 
 
3  att snarast meddela inteckningshavaren om försäkringen - enligt förbehåll i 

försäkringsvillkoren - sagts upp, förändrats eller, med försäkringsgivarens 
kännedom, upphört, i den mån inteckningshavarens rätt berörs; 

 
4  att, om försäkringen sagts upp eller förändrats, varmed ej avses upphörande på 

grund av ägarbyte, gentemot inteckningshavaren låta försäkringen vara i kraft i 14 
dagar efter det att inteckningshavaren mottagit meddelande om sådan uppsägning 
eller förändring. Sådan förlängning av försäkringen medges under förutsättning att 
inteckningshavaren svarar för eventuell obetald förfallen premie, dock högst 
motsvarande 30 dagars premie, samt premie för den förlängda försäkringstiden; 

 
5  att snarast tillställa inteckningshavaren ny ansvarsförbindelse om 

försäkringstagaren förnyar försäkringen hos försäkringsgivaren efter utgången 
försäkringstid. 

 
.............................. den ..................... 19............. 
 
............................................................................. 
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Skulle efter utbrott av 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 funktion vid en tidpunkt som fastställes av 
Statens Krigsförsäkringsnämnd. Inträffar detta  under tid då ovan nämnd försäkring är 
gällande mot inteckningshavaren, övertages denna ansvarsförbindelse av poolen. 
Försäkringen hålles därefter i kraft gentemot inteckningshavaren under 30 dagar från 
dagen för övertagandet. För den händelse försäkringens giltighetstid härigenom skulle 
utsträckas, har inteckningshavaren att svara för betalning av fastställd tilläggspremie. 
 
Bilaga: kopia av försäkringsbrev Nr. ..................................................... 
 


