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Försäkringen gäller
Ersatt försäkring
Försäkringstagare
Organisationsnummer
Medförsäkrade

fr o m 2020-05-01 t o m 2021-04-30
4010217*37
Alwex Transport AB
556085-7889
Alwex Intermodal AB, 556106-2059.

Transport- och speditöransvarsförsäkring
Omfattning:
Försäkringen täcker sådant skadestånd mot uppdragsgivaren som försäkringstagaren blir skyldig att utge som
fraktförare, speditör och lagerhållare enligt Nordiskt
Speditörsförbunds Allmänna bestämmelser NSAB 2000
exklusive §§ 6, 20 och 27 C3.
Försäkringen omfattar den försäkrades ansvar som speditör,
som transportör och/eller förmedlare enligt Nordiskt
Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2015.
Försäkringen omfattar inte sådan ersättningsskyldighet som
uppkommit genom att försäkringstagaren åtagit sig en
transport med tidslöfte enligt NSAB 2015 §§ 7 andra stycket
samt 19 B.
Försäkringen omfattar den försäkrades ansvar som speditör
och som lagerhållare enligt Nordiskt Speditörsförbunds
Allmänna Bestämmelser NSAB 2015.
Försäkringen omfattar dock inte lagringsförsäkring enligt
NSAB 2015 § 25 A stycke 2 eller försäkringstagarens ansvar
för att sådan försäkring tecknas.

T0110

Vid uppdrag för Coop och ICA ersätts varans fulla värde
utan begränsning till godsets vikt. Försäkringen omfattar
även utökat ansvar för tobaksskatter.
Försäkringen omfattar skada på, förlust av eller minskning
av sändning som lastats i misstag och därför inte skulle
omfattas av VTL eller CMR. Ersättning lämnas på samma grund
som om fraktavtal på den felaktigt lastade och
transporterade sändningen hade funnits.
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Försäkringen omfattar även skadestånd till följd av
dröjsmål med inställelse till lastning. Ersättningen är
begränsad till fraktens belopp på samma sätt som om
dröjsmålet hade avsett dröjsmål med utlämnandet.
Försäkringen omfattar även ansvar enligt Alltrans 2007
punkt 1 a, Bulk 91, Allbud 98, Postens ansvarsbestämmelser samt Allcont 90.
Gemensamt haveri:
Försäkringen utvidgas att omfatta sådant bidrag till Gemensamt Haveri(GH), som försäkringstagaren är skyldig att erlägga enligt gällande befordringsbestämmelser, men ej kan
återfå av uppdragsgivare eller varuägare. En förutsättning
härför är att försäkringstagaren tillhandahåller Länsförsäkringar, av varuägare eller dennes försäkringsgivare,
utfärdade haveriförbindelser samt fakturakopior och övriga
för återkrav erforderliga handlingar.
Destruktionsförsäkring:
Försäkringen täcker kostnader för borttransport och
destruktion av skadad vara, vilka försäkringstagaren kan
åsamkas enligt NSAB § 19. Det förutsättes dock att
försäkringstagaren är lagligen skyldig att betala sådan
kostnad, samt att kostnaden inte är ersättningsgill under
annan försäkring.
Geografisk omfattning:
Försäkringen omfattar transportuppdrag som utförs inom:
- Sverige
- Norden
För Alwex Intermodal AB gäller hela världen.
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Högsta ersättning:
Vid ansvar som fraktförare SEK 5 000 000 per skadetillfälle
Vid ansvar som speditör och lagerhållare är ansvaret
begränsat till 50 000 SDR per uppdragsgivare, dock max
500 000 SDR per skadetillfälle.
För Alwex Intermodal AB gäller vid uppdrag för Volvo
Logistics AB att den maximala ersättningen per skadetillfälle höjs till 1 000 000 SDR.
Vid skada enligt villkorens punkt 3.13 2 MSEK per
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skadetillfälle vid transport av vin och sprit och 1 MSEK per
skadetillfälle vid transport av cigaretter.
Gemensamt Haveri 1 MSEK per skadetillfälle
Destruktion 4 basbelopp per skadetillfälle
Tilläggsförsäkrade undantag:
Försäkringen omfattar följande tilläggsförsäkrade undantag
av ansvaret enligt villkor V919 (Speditöransvarsvillkor):
- Punkt 3.13 *
- Punkt 3.14 b och d
- Punkt 3.15
- Punkt 3.33
- Punkt 3.34 **
* Gäller med tillägget att försäkringen
omfattar varuskatter avseende öl- och vintransporter
maximalt upp till begränsningsbeloppet (vilket innebär både
värde på varan och dess skatt) under förutsättning att
försäkringstagaren är lagligen ansvarig att erlägga
sådan skatt
** Gäller med tillägget att sådan inventering ska ske
kvartalsvis
Grundsjälvrisk:
10% av vid skadetillfället gällande basbelopp.
Förhöjd självrisk:
100% av vid skadetillfället gällande basbelopp gäller vid:
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- Skada som faller under villkorens punkt 5.2
och/eller 5.3.
- Skada som utgör skada under ett tilläggsförsäkrat
undantag enligt gällande villkor.
Då försäkringstagaren är utförande transportör gäller även
förhöjd självrisk om 100% av vid skadetillfället gällande
basbelopp vid:
- Skada orsakad av bristfällig rengöring av lastutrymme.
- Nederbörds- och vägstänksskador då godset inte har
varit tillfredställande täckt.
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- Kylskador och värmeskador då temperaturskrivare inte
har använts, inte har fungerat eller inte varit
installerat i fordonet.
- Utlämnande av gods till fel mottagare.
- Förlust eller stöld av gods efter det att godset har
blivit utlämnat utan kvittens av behörig mottagare.

Premie:
0,015 % av total transportomsättning
Premie för utökat ansvar, ersättning utan kilobegränsning
avseende Coop, fast premie SEK 75 000 per år baserat på omsättning MSEK 157.
Premie för utökat ansvar, ersättning utan kilobegränsning
avseende ICA, fast premie SEK 50 000 per år baserat på omsättning MSEK 104.
Premie för Alwex Intermodal AB avseende lagringsuppdrag
för Volvo Logistics , fast premie SEK 15 000 per år.
Premiereglering:
Preliminär premie debiteras i förskott beräknad på
budgeterad omsättning och regleras efter försäkringsårets
slut mot definitiv omsättning.
Särskilda villkor:
Försäkringstagaren ska tillämpa de ansvarsbegränsningar som
är tillåtna enligt gällande nationell lagstiftning samt för
branchen gällande ansvarsbestämmelser.
Försäkringstagaren ska i förhållande till underspeditörer,
undertransportörer och andra agera på sådant sätt att
möjlighet till regress upprätthålls.
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Försäkringstagaren, ska såvitt möjligt, tillse att anlitad
underentrepenör har gällande ansvarsförsäkring.
Försäkringstagaren är skyldig att till försäkringsgivaren
anmäla sådan ändring av verksamheten som har betydelse för
detta avtal. Försäkringstagaren är vidare skyldig att själv
eller genom branchorganisation till försäkringsgivaren
anmäla ändring av gällande ansvarsbestämmelser eller
tillkomst av nya bestämmelser.

685 637 000 SEK
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Om delägare i Alwex eller annan underentreprenör är ansvarig
för skada och har egen försäkring gäller Alwex försäkring
subsidiärt.
Särskilda bestämmelser för vin och sprit:
Försäkringen omfattar transporter av vin och sprit för Vin
och Spritcentralen enligt Alltrans 2007 punkt 1a.
Självrisken är 1 basbelopp per skadetillfälle, vid rån 20 %
av basbeloppet.
Försäkringen omfattar även lagring i magasin med minst
skyddsklass 2. Enkel stöld omfattas inte.
Fordon får inte lämnas obevakat.
Cigaretter:
Försäkringen gäller under transport och under den tid
lastenhet är placerad inom kontinuerligt bevakat
terminalområde. Försäkringen gäller utan begränsning till
godsets vikt.
Om Alwex egen personal deltagit i stöld gäller försäkringen
subsidiärt i förhållande till förmögenhetsbrottsförsäkring.
Självrisken är 10 % av skadebeloppet dock lägst 50 % av
basbeloppet.
Anmärkning:
1. Försäkringsgivaren har rätt att genom auktoriserad
revisor ta del av försäkringstagens bokföring i den mån
samband finns med försäkringstagarens åtaganden enligt detta
avtal.
2. Försäkringen förutsätter full regressrätt mot annan
underentreprenör än delägare i Alwex Transport AB.
3. Lastbärare såsom lösflak och containers betraktas som
gods.
Lösflak och containers upplastat på specialfordon i
systemtrafik betraktas som del av fordonet.
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Uppsägning:
Försäkringen förlängs automatiskt ett år i sänder om inte
uppsägning från endera parten sker, senast en månad före
huvudförfallodagen.
Särskild uppsägningsrätt: Om endera parten ej fullgör sina
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åtaganden enligt avtalet kan detta sägas upp av den andra
parten att upphöra 30 dagar efter uppsägning.
Uppsägning vid skada: Båda parter har rätt att vid skada
säga upp försäkringen att upphöra 30 dagar efter uppsägning.

Försäkringsvillkor
Viktig allmän information
Försäkring av speditörs ansvar i anslutning till
Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2000
Försäkring av speditörs ansvar i anslutning till
Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015

Y 001:1*

V 919:1
V 941:1

Villkor markerade med asterisk (*) är nya eller ändrade.
Försäkringsvillkoren och skadeblankett finns att hämta på:
www.lansforsakringar.se/foretag/forsakring
/transportforsakring
Villkoren kan också beställas via din kontaktperson.
Vid skada
Kontakta Transportskador
Tel: 08-58841005
E-post: marineclaims@lansforsakringar.se
Särskilda upplysningar vid förmedlade försäkringar
Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser
i övrigt gäller följande kompletteringar.
Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit
från försäkringsförmedlaren. Uppgifter lämnade av förmedlaren
likställs med uppgifter lämnade av den försäkrade.
Detta inkluderar bland annat den försäkrades skyldighet att lämna
riktiga uppgifter samt rapportera ändrade förhållanden.

T0110

Frågor rörande denna försäkring ska ställas till förmedlaren.
Särskilda upplysningar
Med basbelopp avses prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr.
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Kontrollera uppgifterna i försäkringsbrevet
Det är viktigt att uppgifterna som lämnats till oss stämmer.
Om någon uppgift inte stämmer eller om någon uppgift ändras
under försäkringsperioden, måste vi få vetskap om detta så snart
som möjligt. Har vi felaktiga uppgifter kan det påverka avtalets
giltighet och ersättningen vid en skada.
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