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VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV MÖBELTRANSPORTÖRERS ANSVAR I 
ANSLUTNING TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 

BOHAGSFLYTTNING (BOHAG 2000). 
 

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. 
 
  
1. Försäkringens omfattning 
1.1 Försäkringen omfattar med i 3 nedan angivna undantag 

försäkringstagarens ansvar för fysiska skador på eller förlust av 
omhändertaget gods gentemot konsument (nedan kallad beställaren)  
enligt Sveriges Möbeltransportörers Förbund och Svenska 
åkeriförbundets Allmänna Bestämmelser för bohagsflyttning,  
BOHAG 2000 (nedan kallat BOHAG). 

 
1.2 Försäkringen omfattar även tillfällig magasinering upp till sammanlagt 

högst femton dagar under eller efter transporten om den ombesörjs av 
transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. 
Vid transport till lager för varaktig magasinering upphör dock 
försäkringen vid ankomsten till detta lager. 

 
1.3  Försäkringsgivaren åtager sig dessutom, vid skadeståndskrav som 
 kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk, att 
 

a) utreda om ersättningsskyldighet föreligger och härvid för 
försäkringstagarens räkning förhandla med den som kräver 
ersättning och 

 
b) företräda försäkringstagaren i Allmänna Reklamationsnämnden 

enligt vad i 6.6 nedan sägs och  
 

c)  föra försäkringstagarens talan vid rättegång enligt vad i 6.6 nedan 
sägs samt betala kostnaderna för rättegången. 

 
2. Högsta ersättning 
 Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är vid varje skadetillfälle, 

inklusive i 1.3 nämnda rättegångskostnad, begränsad till de i 
försäkringsavtalet angivna försäkringsbeloppen för ifrågavarande slag 
av uppdrag. 
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3.  Undantag 
  Undantag som är utmärkta med asterisk kan tilläggsförsäkras. 
 
3.1  Allmänna undantag 
3.11  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som uppkommit till 

följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av försäkringstagaren eller 
dennes arbetsledning. 

 
3.12 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 

omfattning direkt eller indirekt förorsakats av eller står i samband med 
jordbävning, vulkaniskt utbrott, dammgenombrott, atomkärnreaktion, 
radioaktivitet, krig, invasion, krigsliknande operationer, vare sig krig 
förklarats eller inte, inbördeskrig, myteri, revolution, uppror, upplopp, 
strejk eller lockout eller åtgärd av den som obehörigen bemäktigat sig 
makten. 

 
3.13* 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. 

 
3.14 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som uppkommit till 

följd av att försäkringstagaren befordrat eller lagrat gods som denne i 
enlighet med lokal lagstiftning eller föreskrift inte får befordra eller 
lagra. Detta undantag gäller under förutsättning att försäkringstagaren 
känt till eller bort känna till åsyftad lagstiftning eller föreskrift. 

 
3.15* Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats - ersättnings-

skyldighet för förlust, skada eller kostnad vid tillfällig lagring enligt 1.2 
till följd av brand, inbrott eller från fast installation eller ledning 
utströmmande vätska. 

   
3.2 Särskilda undantag med hänvisning till BOHAG. 
3.21 Försäkringen omfattar inte magasinering eller annan lagring som inte 

utgör ett led i ett flyttuppdrag. 
(se BOHAG 2, st 3) 
 

3.22* Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats - transporter som  
omfattas av andra bestämmelser än BOHAG. 

 (se BOHAG 2, st 3) 
 
3.23* Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats - ersättnings-

skyldighet avseende 
 
 a) värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av ädla 

metaller, smycken eller därmed jämförliga saker; 
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b) föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom 
brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och 
ammunition mm; 

 
c) vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga dryckerna 
överstiger 5.000 kronor; 

 
d) levande djur och växter. 
(se BOHAG 2 st 4 d, e, f, g)  
 

3.24* Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats – ersättnings-
skyldighet avseende: 

 
a) avtagning och påläggning av fast golvbeläggning; 

 
b) från eller tillkoppling av fast belysningsarmatur; 

 
c) nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, 

gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer som radio- 
och TV-antenner med tillhörande ledningar; 

 
d) tömning av vattensäng; 

 
e) flyttstädning. 
(se BOHAG 2 st 4 a, b, c, h, e) 
 

3.25 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för skada på 
temperaturkänsligt gods om denna är en följd av att transporten skett 
med transportmedel eller lastbärare ej särskilt konstruerade och 
utrustade för transport av sådant gods. I den mån godset under 
transporten omlastas eller i övrigt blir föremål för mellanlagring skall 
motsvarande krav gälla för lagringsutrymmet. 
(se BOHAG 2 st 4 j) 

 
3.26* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – ersättnings-

skyldighet för dröjsmål. 
(se BOHAG 7) 

 
3.27* Försäkringen omfattar inte – om inte annat avtalats – andra fel i 

uppdragets utförande än fysisk skada på eller förlust av godset. 
 (se BOHAG 8) 
 
3.28 Försäkringen omfattar inte skador på annan egendom än det bohag 

som omfattas av tjänsten. 
(se BOHAG 11.1 st 2) 
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3.29 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för indirekt skada 
eller förlust. 
(se BOHAG 11.2 st 4) 
 

3.30*  Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats – ersättnings-
skyldighet som uppkommit till följd av att försäkringstagaren 
försummat att teckna särskild objektsförsäkring avseende hela eller 
delar av bohaget för beställarens räkning. Ersättning för sådan 
försummelse lämnas endast vid avtal som parterna bevisligen har 
kommit överens om innan transporten påbörjades. 

 (se BOHAG 12) 
 
3.31 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som uppkommit till 

följd av att försäkringstagaren inte erhållit accept för särskild anvisad 
objektsförsäkring avseende hela eller delar av bohaget för beställarens 
räkning.  
 (se BOHAG 12) 
   

4. Säkerhetsföreskrifter 
4.1 Försäkringstagaren är skyldig att iaktta lagar och andra författningar, 

myndighetsföreskrifter och andra föreskrifter tillkomna i syfte att 
förebygga eller begränsa skada. 

 
 Vidare har försäkringsgivaren vid avtalets ingående och under 

försäkringstiden rätt att som försäkringsvillkor införa ytterligare 
säkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter skall framgå av 
försäkringshandlingarna eller bekräftas genom annat skriftligt 
meddelande från försäkringsgivaren. 

 
4.2 Åsidosätter försäkringstagaren givna föreskrifter är försäkringsgivaren 

ansvarig endast om och i den mån det kan antas, att skadan skulle ha 
inträffat, även om föreskriften hade iakttagits. Framgår det av 
omständigheterna, att underlåtenheten inte kan läggas den till last som 
haft att tillse, att föreskriften iakttogs, är underlåtenheten utan inverkan 
på försäkringsbolagets ansvarighet.  

  
5.  Självrisk 
5.1  Med undantag för vad som anges i 5.2 och 5.3 nedan, avdrages 

normalsjälvrisk vid varje skada, med belopp som parterna avtalat om 
och som anges i försäkringsbrevet. Endast ett självriskbelopp avdrages 
för skador som uppkommit av samma orsak och vid samma 
skadetillfälle. 

 
5.2  Om något av nedan angivna undantag tilläggsförsäkras, skall 

självrisken för det tilläggsförsäkrade undantaget vara förhöjd till 
belopp som parterna avtalat om och som anges i försäkringsbrevet, 
nämligen om förlusten, skadan eller kostnaden har orsakats av 
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- att godset varit bristfälligt skyddat enligt 3.13. 
- att försäkringstagaren har försummat att teckna särskild försäkring 

för beställarens räkning enligt 3.30. 
   
5.3  Vid stöld från fordon eller av fordon med pålastat gods gäller förhöjd 

självrisk. Om försäkringstagaren emellertid kan visa att följande krav är 
uppfyllda skall istället normalsjälvrisk enligt 5.1 ovan tillämpas: 

 
 - 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 lastutrymmen utgörs av låst skåp, samt 
 - att i övrigt med hänsyn till omständigheterna tillbörlig aktsamhet  
 iakttagits och skäliga åtgärder för att förebygga tillgrepp av fordon 
 och/eller last vidtagits. 
 
5.4 Vid skada orsakad av kollision i höjdled skall självrisken vara förhöjd 

till belopp som parterna avtalat om och som anges i försäkringsbrevet. 
 
6.  Åtgärder i samband med skada 
6.1 Försäkringstagaren skall vidta av omständigheterna betingade åtgärder 

för avvärjande och minskning av skadan. Skäliga kostnader härför 
ersätts under försäkringen med den begränsning som i 2 sägs. 

 
6.2  Befarad eller konstaterad skada skall omedelbart anmälas till 

försäkringsgivaren. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning, brand 
samt trafikolycka skall dessutom polisanmälas. Kopia av polisanmälan 
skall skickas till försäkringsgivaren. 

  
6.3 Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål och kostnadsfritt lämna 

försäkringsgivaren handlingar och andra upplysningar som kan vara 
av betydelse för utredning av försäkringsfall. 

 Om försäkringstagaren i bedrägligt syfte uppger eller förtiger något av 
betydelse för försäkringsfallets bedömning, skall som regel 
försäkringsersättningen bortfalla.  

 
6.4  Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antagas komma att åligga 

tredje man skall försäkringstagaren vidtaga erforderliga åtgärder för 
bevarande av försäkringsgivarens regressrätt. Uppfyller försäkrings-
tagaren inte dessa skyldigheter och medför detta skada för försäkrings-
givaren kan försäkringsersättningen reduceras i motsvarande mån. 

 
6.5 Försäkringsgivaren är fri från ansvar beträffande ersättningsanspråk 

som försäkringstagaren utan försäkringsgivarens tillåtelse medger eller 
utbetalar ersättning för, om inte ersättningsskyldighet föreligger enligt 
dessa villkor.  
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 Försäkringstagaren skall om försäkringsgivaren så önskar medverka  

till uppgörelse i godo med den skadelidande. 
 Har försäkringsgivaren förklarat sig villig att inom ramen för 

försäkringen bekosta uppgörelse i godo, är försäkringsgivaren fri från 
ytterligare åtaganden till följd av ersättningsanspråket 

  
6.6  Om talan aviseras eller väcks mot försäkringstagaren, skall anmälan 

omedelbart ske till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren utser 
rättegångsombud och lämnar denna erforderliga anvisningar och 
instruktioner. Försäkringstagaren är skyldig att kostnadsfritt bistå i 
processen såsom att själv eller med anställd personal tillhandahålla 
vittnes- och sakkunnigbevisning. 

 Om försäkringstagaren inte iakttar vad som ovan sagts kan domen inte 
åberopas som grund för fastställande av försäkringsgivarens 
ersättningsskyldighet. I sådant fall betalar försäkringsgivaren inte 
rättegångskostnaden. 

  
7. Preskription 
 Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han 

inte framställer sitt anspråk till försäkringsgivaren inom sex månader 
från det han fick kännedom om sin fordran. 

 
 Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka 

talan mot försäkringsgivaren om anspråket inom tre år från det han fått 
kännedom om sin fordran, och i vart fall inom tio år från det att fordran 
tidigast hade kunnat göras gällande. Har fordran anmälts i rätt tid 
enligt första stycket, får talan dock alltid väckas inom sex månader från 
det att försäkringsgivaren har meddelat slutligt ställningstagande till 
anspråket. 

 
 Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på 

grund av försäkringen, skriftligt förelägga den som har fordran att 
inom sex månader väcka talan mot försäkringsgivaren angående 
beslutet. Försitts denna tid av den som har fordran, eller för han inte 
talan till dom, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet.  

   
8. Ersättningsbestämmelser 
8.1 Vid av beställaren innehållen betalning äger försäkringsgivaren rätt att 

utbetala, på objektiva grunder, fastställd ersättning till försäkrings-
tagaren. 
(se BOHAG 10) 

  
8.2  Ersättning utbetalas senast en månad efter det erforderlig utredning 

framlagts såvida inte hinder utanför försäkringsgivarens kontroll 
föreligger.  
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8.3  Har försäkringsgivaren utbetalat ersättning för skada, övergår från 
försäkringstagaren till försäkringsgivaren den rätt han kan ha att av 
annan kräva ersättning för skadan. 

 
9.  Dubbelförsäkring 
 Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom 

annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring 
gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas 
därvid mellan försäkringarna enligt FAL § 43. I övrigt gäller FAL §§ 41 
och 42. 

 
10.  Premie och försäkringstid 
 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. 

 
 Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande avtalstid med tre 

månaders varsel vidta ändringar av premier och villkor. Godkänner 
inte försäkringstagaren höjning av premien eller ändring av villkoren 
skall han inom fem arbetsdagar meddela detta till försäkringsgivaren. 
Försäkringen upphör i så fall att gälla tre månader efter det att 
försäkringstagaren erhöll meddelande om ändringen. 

 
 Överstiger den sammanlagda utbetalda eller uppskattade ersättningen 

för innevarande avtalstid det dubbla av det högsta försäkringsbeloppet 
enligt 2 har försäkringsgivaren rätt att med iakttagande av en 
uppsägningstid av fem arbetsdagar omförhandla gällande villkor och 
premier.   

 
11. Förfarande vid tvist 

Tvist som uppstår angående försäkringsgivarens ersättningsskyldighet 
på grund av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag genom 
skiljemannaförfarande med dispaschören i Sverige som ensam 
skiljeman. Förfarandet skall följa det i lag stadgade förfarandet inför 
dispaschören och parterna har genom att väcka talan vid domstol rätt 
att klandra skiljedomen på samma sätt och inom samma tid som en 
dispasch enligt lag kan klandras. 

 
 Dispaschörens kostnad i skiljeförfarandet skall ersättas av försäkrings-

givaren om inte försäkringstagarens talan är uppenbart ogrundad. 
 
12.  Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan 
 För denna försäkring gäller i övrigt Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan 

av år 2006. 
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13. 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 Krigs-
försäkringsnämnd. 

 
 Inträffar detta under kontraktstiden, sättes detta kontrakt temporärt ur 

kraft och därunder fallande försäkringar, som är i risk vid ifråga-
varande tidpunkt, överföres automatiskt till Svenska Transport-
försäkringspoolen. 

 
 Försäkringar, för vilka risken börjar efter det att Svenska 

Transportförsäkringspoolen trätt i verksamhet, anmäles till poolen 
antingen direkt eller genom försäkringsgivaren. För att sådan 
försäkring skall bliva gällande, måste anmälan därom göras och av 
poolen fastställd premie erläggas före riskens början. 

 
 Då efter beredskapstillstånds upphörande försäkringsgivarens normala 

verksamhet kan återupptagas, träder detta kontrakt åter i kraft. 
 
  
 


