
M A R I N E  I N S U R A N C E  E N T R E P R E N E U R S

ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065–2 

ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, AX-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000.  

WWW.ALANDIA.COM  

ALANDIAS P&I-FÖRSÄKRINGSVILLKOR 
FÖR REDARE HAR REVIDERATS
Alandias reviderade villkor träder i kraft 1.1.2020.  De nya villkoren tillämpas om inte annat  
överenskommits eller framgår ur försäkringsbrevet.

Vid revideringsarbetet har stort fokus placerats på att göra villkoren ännu mera användarvänliga  
samt tydliga. Vissa villkorsjusteringar, som gjorts har inte någon påverkan på själva försäkrings- 
täckningen, utan det är främst fråga om förtydliganden. Alandias P&I-försäkring för redare uppfyller 
även i fortsättningen alla krav som det internationella sjöfartsregelverket ställer på redaren.  

Alandias villkor finns även på finska och engelska, men vid tolkningstvist har den svenska versionen 
företräde. 

Vi vill uppmärksamma våra kunder speciellt på följande ändringarna i villkoren:

Villkorspunkt 3.1 (g) och 3.4 
Villkor som gäller täckningen för ansvar som omfattas av 2006 års Sjöarbetskonvention (MLC) i punkt 
3.1 (g) och 3.4 har flyttats till en reviderad MLC-klausul. Detta är ett förtydligande och Alandia fortsätter 
erbjuda MLC-skyddet genom en tilläggsklausul, för redare som behöver den täckningen. 

Som bevis på att sådan täckning finns kommer redaren att få ett MLC-certifikat och villkoren för skyddet 
framgår från en MLC-klausul i försäkringsbrevet.  

Behovet av en separat MLC-klausul beror på att en del av MLC-ansvaret (hemresekostnader och  
obetalda löner vid s.k. abandonment) är långt ifrån den traditionella P&I-täckningen. 

Detta följer den internationella praxisen på P&I-marknaden.  

Villkorspunkt 9.1 
Försäkringstagarens upplysningsskyldighet, som är grundläggande för försäkringsgivarens riskanalys 
och beviljandet av försäkring, har preciserats i punkt 9.1. Försäkringstagaren skall innan försäkrings- 
avtalets ingående lämna försäkringsgivaren fullständiga upplysningar inklusive men inte begränsat till 
alla de uppgifter beträffande fartyget som försäkringsgivaren begär samt alla andra uppgifter som är av 
betydelse för försäkringsgivaren vid bedömning av försäkringsrisken.

Villkorspunkt 9.5 
Punkt 9.5 i villkoren handlar om det försäkrade fartygets sjövärdighet. Försäkringen omfattar inte ansvar 
som följer från att fartyget inte har varit i sjövärdigt skick. Vid villkorsrevideringen preciserades det, att 
försäkringen inte heller omfattar ansvar, kostnader eller utgifter föranledda av bristande underhåll och 
vård av det försäkrade fartyget. 
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Villkorspunkt 12.3
Särskilda risker för vissa fartyg är uteslutna under standard P&I-skydd i enlighet med punkt 12.3. Det har 
lagts till en ny punkt 12.3 (f) som tydliggör att ansvar beträffande fartyg som används för undervattens- 
verksamhet, såsom u-båtar, mini u-båtar, ROV, dykarklocka och verksamhet utförd av professionell eller 
kommersiell dykare, är undantaget från försäkringen. En special försäkring för dessa särskilda risker kan 
skräddarsys enligt behov (Specialist operations-extension).

Villkorspunkt 15
En ny punkt 15 (d) har tillagts för att uppfylla kraven enligt 2006 års Sjöarbetskonvention. Försäkrings-
givaren skall, oberoende av vad som sägs i punkt 12.5 (Krigsrisker) och 12.6. (Atomansvar), fullgöra 
åtaganden i enlighet med certifikat utfärdat på basen av Regulation 2.5.2, Standard A2.5.2, Regulation 
4.2 och Standard A4.2.1 (b) i Maritime Labour Convention 2006 samt varje ändring härav (MLC 2006) eller 
motsvarande lagstiftning som syftar till att implementera MLC 2006.

Villkorspunkt 21 
Enligt finsk lag skall tvist beträffande ersättningsanspråk som baserar sig på sjöförsäkringsavtal utredas 
av Finlands dispaschör. Det har tydliggjorts under punkt 21 att den part som begärt utredningen hos 
dispaschören även ansvarar för dispaschörens arvode och kostnader.

Villkorspunkt 23
Villkor under punkt 23 som gäller försäkringsperioden har reviderats. Försäkringen fortsätter att vara i 
kraft automatiskt i fortsättningen på följande sätt: 

Försäkringen träder i kraft klockan 00.00 UTC på den avtalade första dagen och fortsätter att vara i kraft 
till klockan 24.00 UTC på den avtalade sista dagen, och därefter en försäkringsperiod i sänder om inte 
den blivit uppsagd eller upphör i enlighet med dessa försäkringsvillkor eller andra avtalade villkor.

Villkorspunkt 29 
Punkt 29 handlar om försäkringens upphörande. Det har tillagts en ny punkt 29 (h) och enligt den upphör 
försäkringen med omedelbar verkan på grund av att försäkringstagaren har försatts i konkurs eller 
annars blivit insolvent.  Det här har tidigare varit en uppsägningsgrund under punkt 28 men har nu tagits 
bort från denna punkt.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på Alandia.  
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