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FÖRSÄKRINGSPOLICY - UPPLYSNING 

 

Under transporter, oavsett om de sker med bil eller järnväg, är godset exponerat för risken att skadas eller 

förloras. Vi har därför ett bra försäkringsskydd hos vårt försäkringsbolag. 

I samband med transport föreligger alltid risken att varan skadas eller går förlorad. Det gäller oavsett vem 

som är transportör. 

Vi har förstås ett ansvar för att varan kommer fram i oskadat skick, men vårt ansvar är begränsat enligt 

gällande rättsregler för internationell bil- och järnvägstrafik. Villkoren återfinns i NSAB 2000 som i allt 

västentligt hänvisar till svensk gällande rätt. 

Ansvarsbegränsningen gäller dels till omfattning, dels beloppsmässigt. En förutsättning för att ersättning 

skall lämnas är att vi är ansvariga. Om så är fallet betalar vi via vår ansvarsförsäkring 8,33 SDR per kilo. 

Försäkringen kan liknas vid en ”trafikförsäkring” för godset som betalar vid vårt vållande. 

Inträffar något under transport, där vi inte är vållande, lämnas ingen ersättning alls. Det gäller exempelvis 

vid ” Force majeure” händelser. 

Om vi anses vara ansvariga för en skadehändelse, men om godset som transporteras har ett högre värde än 

8,33 SDR/kilo, drabbas varuägaren ändå av en egen förlust. 

I syfte att förhindra ovan nämnda förlustsituation bör därför varje varuägare ha sin egen försäkring som 

ersätter oavsett om vi är vållande eller inte och intill hela varuvärdet. 

En sådan försäkring kan liknas vid en ”vagnskadeförsäkring” för godset. Det är ingen dubbelförsäkring av 

transporterat gods, lika lite som det är en dubbelförsäkring att ha sin bil både trafikförsäkrad 

(ansvarsförsäkring) och vagnskadeförsäkrad (egendomsförsäkring). 

 

 

 
 

 

 
 


