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1. Försäkringens omfattning 
 
1.1 Försäkringen omfattar, med de undantag som anges i 2, 3, 5 och 

6, skada på eller förlust av den försäkrade försändelsen samt i 9 
och 11 omnämnda kostnader. 

 
1.2 Försäkringen gäller endast under förutsättning att Postens 

föreskrifter om postbefordran följs.  
 
 
2. Allmänna undantag 

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har 
orsakats av 

 
2.1 att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande 

ställning har förfarit med uppsåt eller grov vårdslöshet, 
 
2.2 att försändelsen före transportens början inte har emballerats, 

packats eller eljest iordningställts för transporten på ett 
ändamålsenligt sätt, 

 
2.3 bruk av kärnstridsmedel. 
 

Försäkringen omfattar inte: 
 
2.4 ersättning för tilläggsavgifter eller eftertaxering till följd av 

oriktig eller ofullständig uppgift om den försäkrade 
försändelsen; 

 
2.5 skada, som är en följd av att erforderliga handlingar och 

tillstånd från myndigheter ej förelegat vid transportens början. 
 
2.6 skadeståndsskyldighet mot tredje man. 
 
 
3. Särskilda undantag 

Försäkringen omfattar inte, om inte annat har avtalats, eller 
skadan är en direkt följd av händelse som omfattas av 
försäkringen, 

 
3.1 skada, förlust eller kostnad som har orsakats av 
 
3.11 varans egen beskaffenhet, 
 
3.12 klimatbetingad temperaturpåverkan. 
 

Försäkringen omfattar inte, om inte annat har avtalats: 
 
3.2 tids-, ränte- eller konjukturförlust, förlust av marknad eller 

annan indirekt förlust. 
 
 
4. Förpackning och försegling 
 
4.1 Försändelse skall vid inlämnandet till Posten vara så förpackad 

och förseglad, att innehållet under transporten är skyddat och 
inte kan åtkommas utan att förseglingen bryts eller skadas.  

 
4.2 Försändelse som innehåller sedlar, lottsedlar, 

premieobligationer och liknande lätt realiserbara 
värdehandlingar skall förpackas och förseglas i enlighet med 
Postens bestämmelser för assurerade försändelser. 

 
 
5. Krig, embargo, strejk mm 

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har 
orsakats av: 
 

5.1 krig eller inbördeskrig, 
 
5.2 andra händelser som vid försäkringens tecknande omfattas av 

gällande Krigsförsäkringsvillkor för varor, 
 
 
 

 
 
 
 
5.3 händelser undantagna i Krigsförsäkringsvillkor för varor, 
 
5.4 embargo, beslag, uppbringning, rekvisition och konfiskation 

eller andra åtgärder av civila eller militära myndigheter, 
 
5.5 andra följder av krigsförhållanden. 
 
6 Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som 

direkt eller indirekt har orsakats av personer, som deltar i: 
 
6.1 strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter, 
 
6.2 upplopp, kravaller eller liknande oroligheter, 
 
6.3 terrordåd eller liknande handlingar dikterade av politiska eller 

religiösa motiv. 
 
 
7. Försäkringsvärdets beräkning 

Försäkringsvärdet är, om inte annat har avtalats, den försäkrade 
försändelsens värde enligt gällande kurs eller - i de fall börskurs 
saknas - marknadsvärde på avsändningsorten vid transportens 
början med tillägg av 
- porto- och 
- försäkringskostnad 
utan hänsyn till antik-, affektions- eller annat särskilt värde. 

 
 
8. Försäkringens giltighetstid 

Försäkringen 
 
8.1 börjar då försändelsen mot kvittens omhändertagits av Posten, 
 
8.2 fortsätter under normal transport, 
 
8.3 upphör när försändelse av Posten utlämnats till adressaten eller 

dennes befullmäktigade ombud. Ansvaret upphör dock senast 
när 30 dagar förflutit från kl 24.00 den dag försändelsen ankom 
till adresspostanstalten. 

 
8.31 Försäkringen gäller mot tilläggspremie även om 

- försändelsen eftersänds eller returneras eller av 
Posten framsänds på annat än sedvanliga sätt eller 
om 

- dröjsmål utöver nämnda tidsgräns uppstår. 
 
8.32 Det åligger den försäkrade att så snart han fått kännedom om 

förhållande, som i 
8.31 sägs, underrätta försäkringsgivaren och erlägga begärd 
tilläggspremie. Försummas detta är försäkringsgivaren fri från 
ansvar för skada som är en följd av förhållandet. 

 
9. Åtgärder vid skada  
 
9.1 När den försäkrade fått veta eller befarar att försändelse har 

förkommit eller att den inte har nått adresspostanstalten inom 
normal tid skall han omedelbart skriftligen anmäla detta till 
Posten och försäkringsgivaren. 

 
9.2 Försändelse, som vid utlämnandet företer tecken på skada eller 

brist, får inte omhändertas förrän anmälan om skadan gjorts till 
Posten. Den försäkrade får inte vägra att uthämta skadad 
försändelse enbart av det skälet att den är skadad. 

 
9.3 Försändelse skall öppnas snarast möjligt och helst i vittnes 

närvaro. Om innehållet i försändelsen är skadat eller företer 
brist skall anmälan härom omedelbart efter upptäckten göras 
skriftligen till Posten och försäkringsgivaren. 
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9.4 När skada har inträffat eller när uppenbar risk för skada 

föreligger skall den försäkrade 
 
9.41 vidta skäliga åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan, 
 
9.42 tillvarata sina och försäkringsgivarens rättigheter mot Posten 

eller annan som har vård om 
varan. Skäliga kostnader härför ersätts under försäkringen även 
om försäkringsbeloppet härigenom överskrids. 

 
 
 
9.5 Stöld och annan brottslig gärning som omfattas av försäkringen 

eller som eljest har samband med försäkrad händelse samt brand 
skall av den försäkrade anmälas till polismyndighet. 

 
9.6 Åtgärder vidtagna av den försäkrade eller av försäkringsgivaren 

i avsikt att rädda, skydda eller återvinna försändelsen inverkar 
inte på någondera partens rättigheter eller skyldigheter under 
försäkringen 

 
 
10. Styrkande av ersättningskrav 

Den försäkrade skall kunna styrka att försändelse inlämnats till 
Posten och att försändelsen innehållit de värdeföremål för vilka 
ersättning begärs samt värdet av varje särskild enhet. 

 
 
11. Ersättningsbestämmelser 
 
11.1 Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet och den 

försäkrade sålunda själv står för en del  
av risken ersätter försäkringsgivaren endast så stor del av 
inträffad skada som svarar mot förhållandet mellan 
försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet. 

 
11.2 Vid skada på försändelse som har anlänt till bestämmelseorten 

beräknas ersättning på följande sätt: 
 
11.21 I andra fall än i 11.22 sägs skall, om inte parterna har 

överenskommit om annat, den värdeminskning som försändelse 
har undergått på grund av skada, fastställas antingen genom 
besiktning - vid vilken såväl den försäkrade som 
försäkringsgivaren skall beredas tillfälle att närvara - eller, om 
värdeminskningen inte kan fastställas på sådant sätt, genom 
försändelsens försäljning. 

 
Värdeminskningen uttrycks i procent av försändelsens värde i 
oskadat skick. Ersättning lämnas med motsvarande del av 
försäkringsbeloppet. 

 
11.22 Kan skadan avhjälpas genom fullgod reparation eller genom 

anbringande av ny fullgod del, ersätts den försäkrades kostnader 
härför. I sådant fall övertar försäkringsgivaren inte 
förekommande leverantörsutfästelser avseende varan. 

 
11.3 Vid totalförlust av försändelse lämnas ersättning på följande sätt 
 
11.31 ersättning utgår med ett belopp motsvarande försäkringsvärdet 

beräknat enligt 7 eller det lägre försäkringsvärde som särskilt 
avtalats - efter avdrag av eventuellt restvärde. 

11.32 Vid underförsäkring görs dock avdrag med endast den del av 
restvärdet som svarar mot försäkringsbeloppet. 

11.4 Vid skada på eller förlust av värdehandling som kan återställas 
ersätts den försäkrades kostnad härför, intill 
försäkringsbeloppet. 

 
11.5 Ersättning för skada betalas senast en månad efter det 

erforderlig utredning föreligger. 
 

11.6 Kommer ersatt egendom till rätta äger den försäkrade att inom 
en månad avgöra om han vill förfoga över egendomen mot att 
erhållen ersättning återlämnas. Vill den försäkrade inte begagna 
sig av denna rättighet äger försäkringsgivaren tillgodoräkna sig 
egendomens värde. 

 
11.7 Det åligger den försäkrade att när han får kännedom om att 

förlorad egendom kommit till rätta omedelbart underrätta 
försäkringsgivaren härom. 

12. Dubbelförsäkring 
Är försändelsen försäkrad även hos annan försäkringsgivare och 
har denne träffat förbehåll, enligt vilket han skall vara helt eller 
delvis fri från ansvar, om försändelsen har försäkrats mot 
samma fara hos annan försäkringsgivare, skall motsvarande 
förbehåll gälla för denna försäkring. Den försäkrades rätt till 
ersättning i sådant fall regleras i § 33 i Allmän Svensk 
Sjöförsäkringsplan av år 1957. 

 
 
13. Tredje mans intresse 

Försäkringen gäller inte till förmån för Posten eller annan som 
har vård om försändelsen eller åtagit sig uppdrag som hänför sig 
till transporten av försändelsen. 

 
 
14. Tvist 

Tvist angående försäkringsgivarens ersättningsskyldighet skall 
hänskjutas till avgörande genom skiljedom i Sverige enligt här 
gällande lag om skiljeman. 

 
 
15. SPL 

Beträffande förhållanden som ej regleras av dessa villkor gäller 
för försäkringen Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av är 1957. 

 
OBS! Det är viktigt att den försäkrade handlar med tillbörlig skyndsamhet i 
alla situationer över vilka han har kontroll eller som han kan påverka. Görs 
ej detta kan rätten till ersättning gå helt eller delvis förlorad. 


