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Vägtransportansvar

skador som ersätts

Med en skada som ersätts avses skadeståndsskyldighet som för-
säkringstagaren vid inrikestransporter kan bli föremål för till följd 
av att vara kommer bort, minskar eller skadas eller att överlåtelsen 
försenas. Denna skadeståndsskyldighet baserar sig på gällande 
lag om vägbefordringsavtal.

Utöver den direkta skadeståndsskyldigheten ersätts

•	 rättegångskostnader, om ersättningsfrågan i anslutning till 
skadehändelsen blir föremål för rättegång; försäkringsbolaget 
sköter rättegången och betalar utdömd eller avtalad ränta på 
skadeståndsbeloppet

•	 skäliga kostnader, som föranleds av begränsning eller avvärjning 
av en inträffad eller omedelbart hotande skada. Avvärjnings- 
och räddningskostnader är kostnader som föranleds av att den 
vara som transporteras löper en omedelbar risk att skadas eller 
förstöras och att den för att undgå faran bl.a. bevakas, skyddas, 
flyttas, lastas om eller transporteras till närmaste upplagrings-
plats.

Dessa kostnader ersätts även om maximibeloppet för ersättning 
överskrids.

begränsningar

Försäkringen ersätter inte:

•	 utvidgat ansvar enligt 5, 33, 35.2, 38 eller 48 § i lagen om 
 väg befordringsavtal

•	 skada som gäller pengar eller värdepapper

•	 skada som föranleds av att transport- eller tulldokument eller 
andra dokument saknas, är bristfälliga eller oändamålsenliga, 
förkommer eller inte används korrekt

•	 skada som beror på att varan inte är ändamålsenligt övertäckt 
under transport eller upplagring utomhus

•	 skada som föranleds av att fordonet och lastutrymmena inte 
har varit låsta

om inte något annat avtalats, ersätter försäkringen inte

•	 skada som föranleds av en temperaturförändring såsom allt 
för stark hetta eller köld, om skadan inte är en direkt följd av 
att transportmedlet kolliderat med ett annat transportmedel 
eller föremål, transportmedlet vält eller kört av vägen utan att 
kunna ta sig tillbaka till körbanan, för vilket försäkringstagaren 
är ansvarig.

•	 skada som föranleds av att transportmedlet lämnats  obevakat. 
Med bevakning avses att det område där transportmedlet 
 lämnats är avstängt och bevakat dygnet runt.
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