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Godsansvarsdekning
 
 
 
VILKÅR NR. 27802
Vilkår av 01.01.11  Avløser vilkår av 01.08.03
 

 
1. Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter.

 
1.2. Dekningen omfatter sikredes rettslige ansvar som bileier eller fraktfører for skade på eller tap av

gods oppstått under:
a) lasting av kjøretøyet, under kjøring til bestemmelsesstedet eller lossing.
b) følgene av forsinket utlevering.

 
1.3. Dekningen omfatter også nødvendige merutgifter til videretransport av gods etter upåregnelig

driftsstopp eller vognskade som gjør det praktisk umulig å fullføre transporten med
motorvognen, og eller tilhenger.

 
1.4. Selskapets erstatningsplikt er begrenset til det ansvar som følger av bestemmelsene i Lov om

Vegfraktavtaler av 20.desember 1974, nr. 68.
 

 
2. Erstatningsberegning.
 
2.1. I henhold til Vegfraktavtalelovens paragraf 32, erstattes, innenfor lovlig lasteevne, skadet eller

tapt gods med inntil 17 SDR per kilo ved innenriks transport og inntil  8.33 SDR per kilo ved
utenriks (internasjonal) transport.
 

2.2. I tillegg erstattes helt ut ved totaltap og forholdsvis ved delvis tap, sikredes ansvar for vareeiers
utlegg til frakt, tollavgifter, andre kostnader ved transporten, samt renter  i henhold til
vegfraktlovens paragraf 36.

 
2.3. Sikredes eget frakttap og utgifter for gjennomføring av fraktavtalen, erstattes ikke.
 
2.4. Skade under pkt. 1.3 erstattes  i h.h.t. pkt. 2.1, men kan ikke overstige verdien av godset.

 
 
3. Hvilket erstatningsansvar som dekningen ikke omfatter uten særskilt avtale.

Hvis det ikke er truffet særskilt avtale og dette er anført i forsikringsbeviset, omfatter
forsikringen ikke:
a) utvidet ansvar etter vegfraktavtalelovens paragraf 5 (fravikelse av lovens
    bestemmelse om innenriksbefordring)
b) utvidet ansvar etter vegfraktavtalelovens paragraf 33 og paragraf 35(høyere beløp
    enn nevnt i punkt 2.1. ovenfor, samt særlig utleveringsinteresse)
c) ansvar for skade på levende dyr
d) ansvar for skade på flyttegods
e) ansvar for skade oppstått utenfor Norden. I de tilfeller dekningen er utvidet til å omfatte
    skader utenfor Norden, omfattes likevel ikke i noe tilfelle ansvar for skade på eller tap

                 av saltfisk, tørrfisk eller klippfisk i Italia.
f) ansvar for skade på gods transportert med tilhenger

 
4. Egenandel.
 



a) Kr   6.000 ved hvert skadetilfelle.
b) Kr 12.000 ved hvert skadetilfelle, dersom motorvognen er forsikret som Konsern
    Lastebil, og dette fremgår av forsikringsbeviset.
 

 
5. Skademelding.

Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens skatte-nummer, skal
sendes til selskapet uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter
FAL paragraf 4-10.

 
6. Bonus.

 
6.1. Det gis ikke bonus på premien for godsansvarsdekning.

 
6.2. Skader under godsansvarsdekningen er ikke bonusreduserende.


	INSURED
	VESTA, LB1
	VILKAR
	Page 1
	Page 2




