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Med reparent förstås varje fartyg som anlöper  
varv för reparation, ombyggnad, utrustning eller 
översyn. Med fartyg avses även skepp, båt, pråm, 
flytdocka, pontonkran och annat jämförbart föremål 
samt delar och tillbehör därtill. 
  
    § 1. 
Försäkringen omfattar, med de begränsningar som 
följer av dessa villkor och av försäkringsbrevet, den 
ersättningsskyldighet som varvet är skyldig utge till 
tredjeman för skada. 
 
 1)på den försäkrade reparenten genom fel eller 
 försummelse av varvspersonalen eller för 
 självständiga uppdragstagare för vilka varvet svarar. 
 
 2)som är en följd av reparentens direkta 
 sammanstötning med annat föremål eller fartyg. 
 
    § 2. 
Försäkringen gäller för ersättningsgill skada 
som inträffar under den i försäkringsbrevet angivna 
försäkringstiden. Under försäkringstiden börjar 
försäkringsgivarens ansvar när reparenten  
överlämnas till varvet inom det varvsområde som 
angivits i försäkringsbrevet och upphör när  
reparenten levereras eller av varvet ställs till  
rederiets förfogande vid varvet.                
 
     § 3. 
Försäkringsvärdet utgör reparentens värde vid 
skadetillfället begränsat av det i försäkringsbrevet 
angivna försäkringsbeloppet. 
I försäkringsvärdet ingår inte värdet av last eller 
andra föremål som inte tillhör reparenten. 
 
    § 4. 
Försäkringen undantar om inte 
annat särskilt har avtalats 
a) skada förorsakad i samband med torr- och 
sjösättning med lyftanordning som av 
försäkringsgivaren inte har godkänts på förhand; 
b)   skada på reparenten och/eller skada orsakad  
av reparenten i samband med provtur om provturer  
inte har godkänts av försäkringsgivaren på förhand 
med därtill tillämpliga försäkringsvillkor;   
c) skada förorsakad av varvet eller av varvet anlitad 
underentreprenör vid arbete på annan plats än det i 
försäkringsbrevet angivna varvsområdet som av 
försäkringsgivaren inte har godkänts på förhand. 
 
    §  5.  
Försäkringen omfattar inte 
a)  ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 
omfattning orsakats av strejk, lockout, kravaller, 
borgerliga oroligheter, sabotage, plundring; 
b)  ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller  

står i samband med krig, inbördeskrig eller      
liknande händelse som omfattas av de vid 
försäkringens tecknande allmänt gällande 
krigsförsäkringsvillkoren för fartyg; 
c)  ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 
omfattning orsakats av embargo, beslag, konfiskation 
eller annan liknande åtgärd vidtagen av civila eller 
militära myndigheter; 
d)  ersättningsskyldighet vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med  
skada förorsakad av atomvapen; 
atomskada,  
varmed menas dels skada som orsakats av 
radioaktiva egenskaper hos atombränsle eller 
radioaktiv produkt eller av radioaktiva egenskaper i 
förening med giftiga, explosiva eller andra farliga 
egenskaper hos bränslet eller produkten och dels 
skada som orsakats av joniserande strålning från 
annan strålningskälla i en atomanläggning eller 
atomreaktor än atombränsle eller radioaktiv produkt. 
För begreppen atombränsle, radioaktiv produkt, 
atomreaktor och atomanläggning gäller definitionerna 
i Atomansvarighetslagen (1968:45); 
e)  ersättningsskyldighet vars uppkomst eller  
omfattning består i 
- konstruktionsfel; 
- materialfel;  
- skada på den del som vid skadetillfället är föremål 

för arbete; 
f)  garantier; 
g)  ansvar till följd av leveransförsening; 
h)  viten och böter; 
i)  tids-, ränte- eller konjunkturförlust, ökning av 
kostnader eller annan indirekt förlust för den 
försäkrade eller för avlöning och kost till fartygets 
besättning; 
j)  produktansvar; 
k) ren förmögenhetsskada; 
l) ersättningsskyldighet för personskada; 
m) ansvar utöver de ansvarsbestämmelser i varvets 
avtalsvillkor med beställaren som godkänts och 
accepterats av försäkringsgivaren.    
n)  skada som ersätts genom annan 
ansvarsförsäkring. 
 
    § 6. 
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för 
skada begränsas till varvets självkostnad utan tillägg 
av vinst. Kan reparation utföras till lägre kostnad vid 
annat varv begränsas ersättningen till denna kostnad 
med tillägg av förflyttningskostnader. 
Vid en eller flera skador som härrör från samma 
händelse begränsas ersättningsskyldigheten till det i 
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.   
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    § 7. 
Självrisken för skada på reparenten eller till följd av 
haveri på reparenten uppgår för varje haveri till den 
självrisk som parterna avtalat. 
 
    § 8. 
Då skada inträffat som kan förväntas föranleda  
ersättningskrav eller kan befaras komma att inträffa 
är den försäkrade skyldig att efter förmåga verka för 
att begränsa eller avvärja skadan. Den försäkrade 
skall vidare, om krav kan riktas mot tredje man, vidta  
erforderliga åtgärder för att bevara försäkrings 
givarens rätt mot denne.  
  
Skada som kan förväntas medföra ersättningskrav 
skall anmälas till försäkringsgivaren så snart som 
möjligt. Om ersättningskrav, som den försäkrade  
mottagit, inte framförts till försäkringsgivaren inom 
sex månader från mottagandet, är försäkringsgivaren 
fri från ansvar. 
  
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning 
säkerkställa de utredningar, vilka kan utföras i den 
försäkrades verksamhet, som är av betydelse för att 
bedöma skadefallet och den försäkrades ansvar. I 
händelse av rättegång eller skiljemannaförfarande 
skall den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning 
vittnes- och sakkunnig bevisning kan föras med hjälp 
av hos honom anställd personal. 
 
Om försäkringsgivaren så begär är den försäkrade  
skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den  
skadelidande. Den försäkrade har inte rätt att utan  
försäkringsgivarens tillåtelse medge  
ersättningsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller  
utbetala ersättning. Iakttar inte den försäkrade av  
försäkringsgivaren lämnade föreskrifter är  
försäkringsgivaren inte ersättningsskyldig om inte 
kravet var uppenbart lagligen grundat. 
Har försäkringsgivaren förklarat sig villig att göra upp i  
godo med den som kräver ersättning är  
försäkringsgivaren fri från skyldighet att ersätta 
därefter uppkommen kostnad samt företa 
ytterligare utredning.  
    
                           § 9. 
Tvist angående ersättningsskyldighet under 
denna försäkring mellan försäkringsgivaren och den 
försäkrade skall hänskjutas till skiljenämnd såvida 
tvisten inte avser förhållanden som faller inom 
dispaschörens behörighet enligt kapitel 17 i Sjölagen. 
    
    
 
 
 

 
 

§ 10. 
För denna försäkring gäller svensk lag. 
Beträffande förhållanden som ej regleras av dessa 
villkor gäller för försäkringen Allmän Svensk 
Sjöförsäkringsplan av år 2006. 
  


