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Det här är en kortfattad information över vad Din 
transportförsäkring kan omfatta. Om Du vill skickar vi de 
fullständiga villkoren till Dig eller så hittar Du dem på hemsidan 
www.sjoass.se. 
 
VAD ÄR EN TRANSPORTFÖRSÄKRING? 
En transportförsäkring är en försäkring av gods mot skador som 
uppstår under transport med lastbil, tåg, fartyg, flyg eller på annat sätt. 
Den som transporterar Ditt gods har normalt ett begränsat ansvar för 
transportskador. Din egen transportförsäkring ersätter det försäkrade 
godset varefter vi avgör om det är möjligt att hålla den transportör 
som skadat godset ansvarig. 

 Tänk på att alltid undersöka om godset eller om förpackningen är 
skadat vid mottagandet. Om Du upptäcker skador eller om Du 
misstänker att godset är skadat skall Du skriftligen informera den 
som lämnar ut godset till Dig.  

 
VAR GÄLLER TRANSPORTFÖRSÄKRINGEN? 
Transportförsäkringen gäller från det att godset i samband med 
transporten lämnar förvaringslokalen, under lastningen, transporten 
och lossningen fram till det att godset placerats i förvaringslokalen. 

  Om du köpt godset gäller försäkringen från den plats där säljarens 
försäkring upphör. Detta bör stå i köpeavtalet.  

 
VAD ÄR FÖRSÄKRAT?  
Det är själva godset som är försäkrat.  

 Emballaget är till för att skydda godset och ersätts normalt inte. 
 
 
 
 



HUR ÄR GODSET FÖRSÄKRAT? 
Detta anges i Ditt försäkringsbrev eller av annan bekräftelse. Följande 
alternativa försäkringar kan ha avtalats: 
 

 Grundförsäkring 
Skador på godset ersätts enbart om själva transportmedlet i sig utsatts 
för ett haveri.  
Skada som uppkommer vid kollision och kantring eller vältning 
ersätts. 
Vid sjötransporter tillkommer strandnings-, sjunknings- och 
grundstötningsskador eller om godset förloras överbord. 
Om godset transporteras på land med exempelvis lastbil eller på 
järnväg mm tillkommer urspårnings- och dikeskörningsskador.   
Vid flygtransporter tillkommer skador orsakade av att flygplanet 
störtar. 
Utöver detta ersätts även godskador orsakade av brand eller explosion 
under hela transporten oavsett var det befinner sig. 
. 

 Utvidgad grundförsäkring 
Denna försäkring ersätter samma händelser som vid Grundförsäkring 
med tillägg för skador som inträffat när lastbilen, järnvägsvagnen mm 
välter, spårar ur eller kolliderar under sjötransporter.   
 
Oavsett var godset befinner sig ersätts under hela transporten  
naturskador som orsakats av åskslag, jordbävning, jordskred, lavin, 
vulkanutbrott eller om godset översvämmas av havs-, sjö- eller 
flodvatten som tränger in i transportmedlet, containern, lager eller 
annan upplagsplats. 
 
Även totalförlust av godset som uppstår när godset tappas vid lossning 
eller lastning från ett tranportmedel ersätts.  
 

 Normalförsäkring 
Denna försäkring ersätter alla typer av skador. Detta kan vara vatten-, 
bräckage-, stöldskador eller helt enkelt att godset har förkommit. 
Vanligtvis är nytt gods försäkrat enligt detta villkor. 

 Notera även att det finns vissa undantag.  



 Gemensamt Haveri och räddningskostnader  
Detta ersätts av alla försäkringsalternativen.     
Även om godset inte skadats kan Du vid Gemensamt Haveri 
exempelvis bli skyldig att ersätta bärgningskostnader för att rädda 
fartyget eller annan last som finns på fartyget. 

   För att lämna ut lasten kräver fartygsägaren att Du lämnar en 
garanti. Kontakta försäkringsbolaget så får Du hjälp med detta. 

 
VAD ÄR INTE FÖRSÄKRAT? 

 Skada orsakad av normalt svinn eller normal förslitning.  

 Vid hantering av vissa typer av laster är det normalt att en del 
försvinner under transporten . Detta kan exempelvis röra sig om 
oljelaster där en del av vätskan förångas.   

 
 Skada på grund av godsets egen beskaffenhet. 

 Exempelvis färskvaror kan med tiden förstöras oavsett om dessa 
transporteras eller inte.  

 
 Skada på grund av klimatförändringar 

 Om godset förpackats i ett fuktigt varmt klimat kan detta orsaka 
fuktskada inuti förpackningen under transport genom områden 
med lägre temperaturer.  

 Rådgör med transportören om hur Du kan undvika denna typ av 
skador. 

  
 Skada eller kostnad orsakat av försening. 

 Försäkringen gäller även om godset försenats men skador som 
uppkommit enbart på grund av förseningen ersätts inte. 

 Försenas godset mer än 60 dagar på grund av en händelse som 
försäkringen täcker har Du rätt att begära ersättning för 
totalförlust.   

 
 



 Exempel på andra undantag är skador orsakade av krig eller 
strejk, atomskador, kostnader för rengöring av skadeplats eller 
nödvändig destruktion av skadad last.  

 I villkoret som Du kan få av försäkringsbolaget anges samtliga 
undantag. 

 
PREMIEBETALNING. 
Premien skall betalas innan transporten påbörjas. Som betalningsdag 
räknas dagen för Ditt eller Din försäkringsmäklares betalningsuppdrag 
till bank eller annan betalningsförmedlare. 
 
Om premien betalas först efter det att transporten har påbörjats gäller 
försäkringen först från dagen efter betalningsuppdraget. 
 
Försäkringen ersätter inte skador som inträffar under den tid premien 
är obetald. 
 

 Om Du tecknat försäkringen via en speditör eller annan 
transportör och ingår premien i transportfakturan gäller i stället de 
betalningsfrister som angivits i transportavtalet. 

  
VILKA SKYLDIGHETER HAR DU? 
Ersättningen kan nedsättas om Du inte ser till att  
 

 godset packats, emballerats eller på ett annat sätt iordningsställts 
på ett för transporten lämpligt sätt, 

  transporten sker med lämpliga transportmedel och lastenheter, 
 efterfölja annan särskild föreskrift som försäkringsbolaget 
meddelar.  

 Kontakta transportören och diskutera hur godset skall 
iordningsställas. Får Du en container hemskickad för lastning så 
undersök om den är tät. 

 
 
 
 



VAD ERSÄTTS AV FÖRSÄKRINGEN? 
Om Du köpt godset beräknas godsets värde enligt fakturan. Annat 
gods beräknas med utgångspunkt från godsets marknadsvärde när 
försäkringen börjar. I båda fallen tillkommer även fraktkostnaden. 
 
Om godset kan repareras ersätts kostnaderna för reparationen. Går det 
inte att reparera godset beräknas ersättningen på den värdeminskning  
som godset har utsatts för på grund av skadan.  
  
VAD SKALL DU GÖRA OM GODSET OM TRANSPORTEN 
AVBRYTS INNAN GODSET KOMMIT FRAM? 
Kontakta omgående försäkringsbolaget för vidare instruktioner.  

 I villkoret som Du kan få av försäkringsbolaget anges hur detta 
hanteras. 

 
VAD SKALL DU GÖRA OM GODSET FÖRSVUNNIT? 
Kontakta omgående försäkringsbolaget eller den agent som 
försäkringsbolaget angivit som kontaktperson på mottagningsorten.  
Reklamera och håll alltid transportören skriftligen ansvarig så snart du 
får meddelande om att godset har försvunnit. 
Polisanmälan skall alltid göras om godset stulits. 

 Underlåter Du detta kan ersättningen sättas ned. 
 
VAD SKALL DU GÖRA OM GODSET SKADATS ELLER OM 
DET SAKNAS GODS? 
Du är alltid skyldig vidta åtgärder för att hindra eller begränsa skadan. 
Kontakta omgående försäkringsbolaget eller den agent som 
försäkringsbolaget angivit som kontaktperson på mottagningsorten 
Reklamera och håll alltid den siste transportören skriftligen ansvarig 
så snart Du upptäcker att godset är skadat. 

 Underlåter Du detta kan ersättningen sättas ned. 
 
VAD ÄR EN REKLAMATION? 
En reklamation är en skriftlig anmärkning till transportören att godset 
skadats eller att gods saknas. Detta görs normalt på den handling som 
transportören ber Dig kvittera vid godsets avlämnande.  


