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Klausul avseende begränsad
P&I-försäkring

Med ändring av § 8 i Allmänna Svenska Kaskoförsäkringsvillkor För
Mindre fartyg av år 2002 ansvarar försäkringsgivaren för
skadeståndsansvar i samband med fartygets drift till tredje man och
besättning för person- eller egendomsskada, inklusive kostnad för
försvar vid följande skador:
•
•
•
•

•

Skador orsakade vid direkt sammanstötning med annat fartyg
eller föremål där skadeståndsansvaret inte omfattas av fartygets
kaskoförsäkring.
Skador orsakade av ankare, svallvågor eller annan manövrering.
Oljeutsläpp från det försäkrade fartyget. Ersättning utgår därvid
för saneringskostnader samt person- och egendomskrav från
tredje man.
Skador på besättning. Ersättningsanavaret för personskada samt
anställds inkomstbortfall är begränsat till den del som inte täcks
av det svenska sjukförsäkringssystemet och av
kollektivavtalsenlig liv- och olycksfallsförsäkring för de
anställda ombord. Försäkringsskyddet för utländska medborgare
är begränsat på samma sätt och ersättning medges enbart till den
del som överstiger vad som skulle ha varit ersatt av det svenska
sjukförsäkringssystemet och av kollektivavtalsenlig liv- och
olycksfalsförsäkring för de anställda ombord. Utöver detta är
redaren även försäkrad för hemtransport och avlösen av skadad
besättningsman.
Skador på tillfälligt anlitad person ombord på det försäkrade
fartyget såsom reparatör eller mekaniker.

Försäkringen omfattar även kostnad på grund av laglig förpliktelse att
avlägsna det försäkrade fartyget om detta sjunkit, skadats eller
övergivits. Detsamma gäller för försäkrad egendom på det försäkrade
fartyget.
Om det inte är särskilt avtalat omfattar försäkringen inte ersättningskrav
• från passagerare eller för skadat eller förkommet resgods.
• från lastägare vars last skadats eller förkommits.
• från ägare av bogsersläp samt övrigt skadestånd i samband med
bogsering
• för vattenföroreningsavgifter.

Ersättningen vid varje skadehändelse är begränsad till de särskilda
ansvarsbelopp som anges i sjölagens begränsningskapitel dock
maximerat till i försäkringsbrevet angivet belopp samt med avdrag för
den självrisk som avtalats.
Försäkringen undantar ansvar, kostnader och utgifter för vilka ersättning
kan erhållas under annan försäkring.
I övrigt tillämpas vad som anges i Allmänna Svenska
Kaskoförsäkringsvillkor För Mindre fartyg av år 2002

