
 
 

Passageraransvarsförsäkring Villkor 2005-04-20 
 
 
1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
 
1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren 
(den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 
 
1.2 Passageraransvar 
Försäkringen gäller för skada på passagerare och dennes egendom som den försäkrade - eller någon för vilken han 
svarar - i egenskap av ägare, brukare eller förare av fartyget är ansvarig för uppkommen skada som uppstått pga. 
fel eller försummelse i tjänsten. 
 
2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.  
I försäkringsbrevet anges om andra regler gäller för ansvarsförsäkringens giltighet. 
 
3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det fartområde som anges i  
försäkringsbrevet.  
 

 
4 Vad försäkringen gäller för 
 
4.1 
Försäkringen ersätter 
• Ansvar för personskada, sjukdom eller dödsfall som drabbar passagerare ombord på det försäkrade fartyget. 
•Ansvar, kostnader eller utgifter för förlust av, skada på eller andra skyldigheter hänförliga till resgods eller 
personliga tillhörigheter som passagerare medför ombord på det försäkrade fartyget.  
• Ansvar för skada som drabbar passagerare ombord på det försäkrade fartyget som uppkommit till följd av haveri 
(med haveri menas kollision, strandning explosion, brand eller annan orsak som försätter fartyget i sådant skick att 
det ej säkert kan framföras till destinationen). Ansvar för kostnader att befordra passagerare och deras resgods till 
den hamn resan anträddes.  
 
4.2 
Omfattning 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för passageraransvar enligt 15 Kap. Sjölagen.  
 
Försäkringen gäller tillsammans med Moderna Försäkringars Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner - 
förklaringar AB-DF:5 - se hemsidan http://www.modernaforsakringar.se/sak-foretag/villkor/villkorovriga 
 
4.3 Åtagande 
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger för skadan 
tillämplig självrisk åtar sig Atlantica/Moderna Försäkringar gentemot den försäkrade att 
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
• förhandla med den som kräver skadestånd 
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid 
betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som uppkommer för den försäkrade 
eller som denne åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan 
• betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge. 



5 Vad försäkringen inte gäller för 
 
5.1 Allmänt 
• Försäkringen gäller inte för skada på försäkringstagarens egendom. (se villkor Atlantica Båtförsäkring  

för försäkringstagarens egendom). 
• Ansvar för ädla metaller, ädelstenar, smycken eller andra sällsynta och dyrbara föremål, pengar och 
värdehandlingar. 
• Ansvar för vattenlekar som sker utanför det försäkrade fartyget. 
 
5.2 Lag, myndighets föreskrift eller beslut 
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av att försäkringstagaren som har passagerarfartyg med max 12 
passagerare brustit i tillsyn av att fartyget i säkerhetshänseende inte uppfyller Sjöfartsverkets föreskrifter vid 
befordran av max 12 passagerare. 
 
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom åsidosättande av övrig lag, myndighets- 
föreskrift eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att den försäkrade 
eller denne svarar för varken haft eller borde haft kännedom om åsidosättandet. 
 
5.3 Böter, viten eller straffskadestånd 
Försäkringen gäller inte för böter, viten eller straffskadestånd. 
 
5.4 Miljöskador 
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av 
• skakning, buller, värme, lukt, ljus eller annan sådan störning 
• rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening 
• förorening av eller annan inverkan på mark, byggnad, vattentäkt, sjö eller annat 
vattenområde eller på grundvatten. 
• förändring av grundvattennivån 
• fukt eller kondens. 
 
 
6. Säkerhetsbestämmelser 
 
6.1 Bemanning 
Befälhavaren skall se till att fartyget är sjövärdigt, behörigen bemannat och utrustat.  Om skada har orsakats av att 
denna säkerhetsföreskrift inte är uppfylld, kan ersättningen nedsättas med upp till 100 %. 
 
 
7. Försäkringsbelopp 
 
Atlantica/Moderna Försäkringars åtagande att betala skadestånd, utrednings-, förhandlings-, 
rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader är för varje försäkringsår, begränsad till det i försäkringsbrevet 
angivna beloppet.  
 
7.1 Självrisk 
Vid varje skada dras den i försäkringsbrevet angivna självrisken från de sammanlagda 
kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling, rättegång, skiljemannaförfarande 
och räddningsåtgärd. Endast en självrisk - den som gäller då den första skadan inträffade - skall tillämpas för 
skador som uppkommit av samma orsak och vid samma tillfälle. 

 
 


