ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV FARTYGSNYBYGGNADER
Dessa villkor är antagna av Sjöassuradörernas förening och är endast av vägledande karaktär.
Inga hinder föreligger dock för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor.
1

Föremål som omfattas av försäkringen

a) i fråga om för nybyggnaden avsett material, delar
och tillbehör, vilka ännu ej förts ombord;

a) nybyggnaden;
b) material, delar och tillbehör, som reserverats och
"NORMALFÖRSÄKRING" enligt Allmänna villkor för
märkts för nybyggnaden och som befinner sig inom
transportförsäkring av varor 1984/92 vilka även i
av varvet disponerade områden eller lokaler i
övrigt gäller i tillämpliga delar.
byggnadsorten eller under transport från sådan
förvaringsplats till nybyggnaden, medan denna
b) I fråga om nybyggnaden inklusive ombord i
befinner sig inom det hamnområde där varvet är
densamma befintligt för nybyggnaden avsett
beläget.
material, delar och tillbehör under den tid
nybyggnaden står i byggdockan eller på
2 Försäkringens giltighetstid
stapelbädden;
Försäkringen börjar att gälla när nybyggnaden
anmäls till försäkring. Anmälan görs, om inte annat
avtalas, senast när den första sektionen placeras i
byggdocka eller på slip.
Försäkringen gäller under erforderligt antal provturer
för varvets räkning, med eller utan last. Dock utgår
tilläggspremie om sådana provturer företas utanför
ett sådant avstånd från varvet som avtalats.
Försäkringen upphör vid i försäkringsbrevet angiven
tidpunkt eller vid leverans dessförinnan.

för plötslig och oförutsedd fysisk skada på
nybyggnaden.
c) Under sjösättning, in- och utdockning,
färdigbyggande och utrustning, förhalning,
torrsättning och provtur:
enligt Allmänna Svenska Kaskoförsäkringsvillkor
För Mindre Fartyg av år 1991 om inte annat
avtalats.
d) Utöver vad i 4a) till c) anges omfattar försäkringen,
med i 6 angivna undantag;

Sker leverans efter angiven tidpunkt kan
försäkringen förlängas efter anmälan och till
överenskomna premier och villkor.
3

skada, som av nybyggnaden tillfogas stapelbädd
eller byggdocka vid sjösättningen eller vid in- och
utdockning;

Försäkringsbelopp och försä kringsvärde
extra kostnader för att fullborda sjösättning eller
utdockning som ej kunnat genomföras på grund av
oförutsedda tekniska hinder.

Försäkringsbeloppet utgörs av varvets
kontraktspris.
Försäkringsvärdet utgör vid varje tidpunkt
marknadsvärdet på nybyggnaden, dock lägst
varvets självkostnad.
Kostnader för reparation begränsas till varvets
självkostnadspris.
Ovanstående bestämmelser gäller ej om
marknadsvärdet ändras på grund av väsentliga
ändringar av nybyggnadens typ eller
specifikationer. Skulle sådana ändringar göras
åligger det varvet att med försäkringsgivaren träffa
överenskommelse om erforderlig justering av
försäkringsbeloppet.
4

5

Självrisk
Vid skada tillämpas de självrisker och avdrag som
framgår av försäkringsbrevet.

6

Skador som inte ersätts
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller
kostnad som har orsakats av

a) krig, inbördeskrig eller liknande händelser som vid
försäkringens tecknande omfattas av gällande
svenska krigsförsäkringsvillkor;

Försäkringens omfattning

b) strejk, lockout, kravaller, borgerliga oroligheter,
sabotage, plundring eller myteri;

Försäkringen gäller, med i 6 angivna undantag,
enligt nedanstående försäkringsvillkor

c) embargo, beslagläggning - varmed dock inte
förstås kvarstad för skadeståndsanspråk enligt de
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avtalade kaskoförsäkringsvillkoren - rekvisition,
konfiskation eller andra åtgärder av civila eller
militära myndigheter, utom i de fall fartyget, till följd
av haveri för vilket försäkringsgivaren ansvarar,
tillfogas fysisk skada genom åtgärd av militära eller
civila myndigheter i syfte att avvärja eller begränsa
skador på miljön, under förutsättning att åtgärden
inte föranletts av att försäkringstagaren
uppsåtligen eller vårdslöst underlåtit att vidta
rimliga åtgärder för att avvärja eller begränsa sådan
miljöskada samt att händelsen inte omfattas av
gällande krigsförsäkringsvillkor;
d) underlåtenhet från varvsledningens sida att iaktta
gällande säkerhetsbestämmelser, som har
utfärdats av myndigheter eller har lämnats av
varvets brandförsäkringsgivare eller
försäkringsgivaren;
e) att varvet har ingått avtal med osedvanliga villkor
och ej heller för ersättning, som varvet enbart på
grund av avtal eller avtalsliknande förhållande är
skyldigt utge till tredje man.
f) Försäkringen omfattar inte skada, förlust, kostnad
eller ansvar som, direkt eller indirekt, har orsakats
av eller kan hänföras till

Försäkringen omfattar inte heller
g) kostnad, som enbart avser att avhjälpa
konstruktions- eller materialfel eller att förbättra
felaktig konstruktion;
h) tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av
marknad, ökning av kostnader eller annan indirekt
förlust för varvet;
i) skada på last, som befinner sig ombord i
nybyggnaden eller under lastning till eller lossning
från denna;
j) skada på verktyg eller annan egendom tillhörig
person, som för varvets räkning utför arbete på
nybyggnaden;
k) personskada
i) skada som inträffar sedan nybyggnaden har
levererats.
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Är nybyggnaden försäkrad hos annan
försäkringsgivare och har denne träffat förbehåll
enligt vilket han skall vara helt eller delvis fri från
ansvar om nybyggnaden har försäkrats mot samma
fara hos annan försäkringsgivare skall motsvarande
förbehåll gälla för denna försäkring.

frigörelse av atomenergi, kärnklyvning (fission) eller
kärnsammansmältning (fusion) i samband med
explosion av atomvapen eller vid provexplosion av
kärnladdning.
Har nedsmutsning (kontamination) genom
radioaktivt ämne förekommit eller har annan direkt
påverkan av sådan explosion medverkat till skadan
skall denna i sin helhet anses som föranledd av
explosionen.

8

radioaktiva egenskaper hos atombränsle;

ii) radioaktiv produkt;
iii) radioaktiva egenskaper i förening med giftiga,
explosiva eller andra farliga egenskaper hos
bränslet eller produkten samt
iv) 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).
6 f) skall alltid äga företräde om annan
bestämmelse i denna försäkring är motstridig.

1997-09-10

Tvist
Tvist angående försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet skall hänskjutas till prövning
av svensk dispaschör. Dispaschkostnad ersätts av
försäkringsgivaren, om inte varvets
ersättningsanspråk är uppenbart ogrundat.

Annan atomskada, varmed avses skada, förlust,
kostnad eller ansvar som orsakats av
i)

Dubbelförsäkring

9

Övriga bestämmelser
Utöver dessa villkor gäller för försäkringen de
avtalade kaskoförsäkringsvillkoren.

