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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRERS  
ANSVAR I ANSLUTNING TILL OCH CMR-KONVENTIONEN  
(CMR-FÖRSÄKRING) 
 
Dessa allmänna villkor är rekommenderade av 
Sjöassuradörernas förening. 
Inga hinder föreligger dock för försäkringsgivare och 
försäkringstagare att avtala om andra villkor. 
 
 
 
1. Försäkringens omfattning 
1.1  Denna försäkring omfattar med i 3 nedan angivna undantag 

försäkringstagarens ersättningsskyldighet enligt konventionen om ansvar för 
internationella godstransporter på väg undertecknad i Genève den 19 maj 1956 
(Convention relative au contrat de transport international de marchandise par 
route) i förutsättningen kallad CMR. 

 
1.2  Försäkringsgivaren åtar sig dessutom 
 
 a) att vid skadeståndskrav utreda om ersättningsskyldighet 

    föreligger och härvid för försäkringstagarens räkning 
    förhandla med den som kräver ersättning och 

 
 b) att vid rättegång om skadestånd föra försäkringstagarens 

    talan samt betala kostnaderna för rättegången enligt vad i 
    5.7 sägs även om försäkringsbeloppet därigenom 
    överskrids. 

 
1.3  För försäkringens giltighet förutsätts att försäkringstagaren har erforderliga 

tillstånd att utföra transporter samt att transporten utförs med transportmedel 
för vilket CMR är tillämpligt. 

 
2.  Högsta ersättning 
2.1  Högsta ersättning är begränsad till i försäkringsavtalet angivet 

försäkringsbeIopp. 
 
3.  Undantagsbestämmelser 
3.1  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet till följd av uppsåt eller grov 

vårdslöshet av försäkringstagaren eller dennes arbetsledning, ej heller 
skadeståndsskyldighet till följd av att försäkringstagaren efter inträffat 
skadefall svikligen uppgivit, förtigit eller fördolt något förhållande av 
betydelse för skadefallets bedömande. 

 
3.2  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 

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

 
3.3  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för högre värde på godset 

eller särskilt leveransintresse enligt CMR art 24 resp 26. 
 
3.4  Försäkringen omfattar inte - om inte annat avtalats - och särskild 

tilläggspremie erlagts därför, ersättningsskyldighet för följande slag av gods  
a) obligationer, reverser eller andra värdepapper,  
b) bearbetade eller obearbetade ädla metaller, ädelstenar, 
    pärlor, juveler,  
c) föremål med högt konstnärligt värde eller samlarvärde,  
d) levande djur,  
e) levande växter. 

 
3.5  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som förorsakats av eller har 

samband med brist på eller ofullständighet i tulldokument eller liknande 
handlingar - oavsett vem som är vållande härtill - enligt bestämmelserna i 
CMR artikel 11, 2-3. 

 
3.6  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet som förorsakats av att 

föreskrifterna i CMR artikel 7:3 rörande vissa uppgifter i fraktsedel inte följts. 
 
4.  Självrisk 
4.1  Med undantag för vad som anges i 4.2 nedan, avdrages normalsjälvrisk vid 

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

 
4.2  Vid stöld från fordon eller av fordon med pålastat gods skall självrisken vara 

förhöjd, till belopp som parterna avtalat om och som anges i 
försäkringsbrevet. Om försäkringstagaren emellertid kan visa att följande krav 
är uppfylla skall istället självrisk enl. 4.1 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 utgöres 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 låst vidtagits. 

 
5.  Åtgärder i samband med skada 
5.1  Befarad eller konstaterad skada skall omedelbart anmälas till 

försäkringsgivaren. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning, brand samt 
trafikolycka skall dessutom anmälas till polismyndighet på den ort skadan 
inträffat samt bevis härom företes på begäran av försäkringsgivaren. 

 
5.2  Försäkringstagaren skall om försäkringsgivaren så önskar medverka till 

uppgörelse i godo med den skadelidande. 
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5.3  Försäkringstagaren skall vidta de av omständigheterna betingade åtgärderna 
för avvärjande och minskning av skadan. Skäliga kostnader härför ersätts 
under försäkringen med den begränsning som i 2.1 sägs. 

 
5.4  Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antas komma att åligga tredje man 

skall försäkringstagaren vidta erforderliga åtgärder för bevarande av 
försäkringsgivarens regressrätt. 

 
5.5  Försäkringstagaren får inte utan försäkringsgivarens tillåtelse medgiva att 

ersättningsskyldighet föreligger, ej heller godkänna begärd ersättning. Om så 
likväl sker är försäkringstagarens åtgärder bindande för försäkringsgivaren 
endast i den mån ersättning kan utgå enligt dessa villkor. 

 
5.6  Försäkringstagaren skall framställa begäran om ersättning inom sex månader 

från det att han fått kännedom om sin fordran. 
 
5.7  Föranleder skadan skiljedomsförfarande eller rättegång,  åligger det 

försäkringstagaren att utan uppskov underrätta försäkringsgivaren därom och, 
om denne så kräver, överlåta sakens rättsliga utförande åt försäkringsgivaren 
eller åt rättegångsombud som anvisats av denne. Har försäkringsgivaren inte 
framfört sådant krav är försäkringstagaren likväl skyldig att följa de 
anvisningar som försäkringsgivaren kan ha lämnat. Sedan dom avkunnats och 
försäkringstagaren mottagit rättegångshandlingarna skall de omedelbart 
tillställas försäkringsgivaren så att prövning kan ske om domen bör överklagas. 

 
5.8  Om försäkringstagaren inte iakttar vad som ovan sagts kan domen inte 

åberopas som grund för fastställande av försäkringsgivarens 
ersättningsskyldighet. 

 
6.  Ersättningsbestämmelser 
6.1  Ersättning utbetalas senast en månad efter det erforderlig utredning framlagts 

såvida inte hinder utanför försäkringsgivarens kontroll föreligger. 
6.2  Har försäkringstagaren anmält befarad eller konstaterad skada till 

försäkringsgivaren äger denne själv eller genom befullmäktigat ombud taga del 
av erforderliga handlingar hos försäkringstagaren. 

 
6.3  Har försäkringsgivaren utbetalat ersättning för skada övergår från 

försäkringstagaren till försäkringsgivaren den rätt han kan ha att av annan 
kräva ersättning för skadan. Denna bestämmelse äger dock inte tillämpning 
mot fordonsförare, såvida ej denne framkallat skadan genom uppsåt eller grov 
vårdslöshet eller vid skadetillfället varit i otillräkneligt tillstånd eller så 
påverkad av berusningsmedel som förutsätts för straffbarhet enligt lagen om 
straff för vissa trafikbrott. 

 
6.4  Inträffad skada berättigar försäkringsgivaren att, om han därtill finner skäl, 

uppsäga denna försäkring till upphörande 14 dagar efter uppsägningen. 
 
7.  Dubbelförsäkring 
 Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan 

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

 
8.  Premie och försäkringstid 
 
8.1  Avser försäkringsavtalet minst ett år och sker ej uppsägning från endera parten 

senast en månad före avtalstidens utgång förlängs avtalet ett år i sänder. 
 
8.2  Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande försäkringsår med tre 

månaders varsel vidtaga ändringar av premier och villkor. Godkänner inte 
försäkringstagaren höjning av premien eller ändring av villkoren skall hän utan 
dröjsmål meddela detta till försäkringsgivaren. Försäkringen upphör i så fall att 
gälla en månad efter det försäkringstagaren erhållit meddelande om ändringen. 

 
9.  Förfärande vid tvist 
 Är försäkringstagaren inte nöjd med försäkringsgivarens beslut i fråga om 

ersättning för skada är försäkringsgivaren berättigad att skriftligen förelägga 
honom att inom viss tid, minst sex månader, instämma försäkringsgivaren till 
vederbörlig domstol. 

 
10.  Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan 
 För denna försäkring gäller i övrigt Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av år 

2006. 
 
 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 fastställas av Statens Krigsförsäkringsnämnd. 

 
 Inträffar detta under kontraktstiden, sättes detta kontrakt temporärt ur kraft och 

därunder fallande försäkringar, som är i risk vid ifrågavarande tidpunkt, 
överföres automatiskt till Svenska Transportförsäkringspoolen. 

 
 Försäkringar, för vilka risken börjar efter det ätt 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. 
 
 


