
 

 

 

 

 

Försäkring av transporter med 
bärgnings- och bogseringsfordon
Biltransportförsäkring Klausuler 1986-01-01 

Särskilt försäkringsvillkor 

Försäkringsgivaren ansvarar enligt Lag om inrikes 
vägtransport samt vid internordisk transport enligt 
härför gällande lag (CMR), 

1.	 för skada på eller förlust av det fordon, som av 
försäkringstagarens egen personal och med i 
försäkringsbrevet angivet bärgnings- och bog
seringsfordon omhändertagits för bärgning, 
bogsering eller annan form av service där bärg
nings- eller bogseringsfordon normalt kommer 
till användning och omfattar även skada på gods 
som är eller varit upplastat på det 
omhändertagna fordonet, 

2.	 för skada på eller förlust av annat föremål än 
enligt 1 ovan som försäkringstagaren åtagit sig 
att lyfta och/eller transportera med i 
försäkringsbrevet angivet bärgnings- och 
bogseringsfordon. 

Försäkringsgivarens ansvar börjar: 

1.	 Vid bärgning av fordon och last 

a) i fråga om det fordon, som skall bärgas, bogseras 
eller transporteras, då åtgärder påbörjas på 
platsen för fullgörande av uppdraget, 
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b) i fråga om gods, som är eller varit upplastat på 
det omhändertagna fordonet, då 
bärgningsföretaget på platsen för bärgningen 
vidtager åtgärder för dess påbörjande och 
upphör då fordonet och godset förts till den 
plats där uppdraget kan anses vara slutfört. 

2. Vid lyft och/eller transport av annat föremål 
än enligt 1. 

då på platsen för lyftet eller transporten åtgärder 
vidtages för påbörjande härav och upphör då 
lyftet slutförts respektive föremålet förts till den 
plats där uppdraget kan anses vara slutfört. 

Gemensamma bestämmelser 
Vid varje skada utgör självrisken 15 % av basbe
loppet varvid uträknat belopp avrundas nedåt till 
jämnt 100-tal kronor. 

Med basbelopp avses det belopp som fastställs 
enligt lagen om allmän försäkring och som gällde 
för januari månad det år skadan inträffade. 

Försäkringsgivaren ansvarar inte för skada som 
omfattas av sedvanlig företagsansvarsförsäkring 
för bilverkstads-(bärgnings-)företag. 

För övrigt gäller i övrigt i tillämpliga delar All
männa villkor för försäkring av fraktförares lagliga 
ansvar vid vägtransport inom Norden. 
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