Kraven på vägning ur ett
försäkringsperspektiv
Mårten Sandblom och Annette Persborn

Varför VGM ?
•
•
•

Bakgrund, en orsak är MOL Comfort
MOL Comfort ligger på 4000m djup I Indiska oceanen
Svårt att verifiera olyckan men man tror stark på att
fartygets skrov har tröttats ut pga för hög däcksbelastning
(stress) som till en del kan bero på att de aktuella
containervikterna var högre än de deklarerats

• Transport fordran
467MUSD
• 4382cont 7041TEU
= 66KUSD/TEU
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Container fartyg
• Det är ohållbart att transportera 19000 TEU
(containers) med vikter som inte är exakta
1,1 Milliard €,11 Milliard SEK

MSC Oscar
Längd 395m
Bredd 59m (23 containers)
Djupgående (draft) 16m
Lastningsförmåga19224TEU (1800 el plugs)
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Ur försäkringsgivarens synvinkel
•
•
•

ICC A Institute Cargo Clause (A) 1/1/09
”Packing and preparation” är exkluderat
Vägning av en container är ju till högsta grad ”preparation”

Exclusions
4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of

packing or preparation of the subject-matter insured to withstand
the ordinary incidents of the insured transit where such packing or
preparation is carried out by the Assured or their employees or prior
to the attachment of this insurance (for the purpose of these
Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a
container and "employees" shall not include independent
contractors)
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Ur försäkringsgivarens synvinkel
• Försäkringsvillkoren är olika
• Det kan vara ”utvidgade” ICC A villkor
• Alltså krävs en genomgång från fall till fall, men i
grundvillkoret ICC A är alltså packning och
förberedelse för transport exkluderat, (stäm av
med din försäkringsgivare)
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Ur försäkringsgivarens synvinkel
•
•
•

Försäkrings bolagen som så, kräver ingen
tilläggsinformation
Försäkrings certifikaten skriver vi ut, utan att kräva ett
VGM certifikat
VGM är fullständigt på
varuavsändarens/avlastarens (shipper) ansvar och
är ett dokument mellan
avsändaren samt fartygets
kapten och/eller
representant därav samt
lastningsterminalen
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Speditörer och samlastarna
Dessa står oftast som Shipper gentemot rederiet och de blir då enligt
SOLAS ansvariga de för att rätt vikt deklareras, dvs de måste väga alla delar
som går in i containern, alternativt att de väger den fullastade containern.
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NSAB2015
Enligt NSAB 2015 så ska:
§5 Parterna erkänner betydelsen av och skall förse varandra med den
information som är nödvändig för utförandet och fullgörandet av uppdraget.
….
§6 Det är Speditörens skyldighet att styrka att han inom ramen för avtalet
tillvaratagit uppdragsgivarens intresse med omsorg.
Kontrollväga containern? Säkerställa att vikten är angiven så att det inte blir
försening? (NSAB 2000, §5)
§26 Uppdragsgivare skall hålla Speditören skadelös för skada, förlust eller
ansvar som åsamkas Speditören på grund av att:
a) Uppgifter gällande godset eller information och dokument avseende uppdraget
är felaktiga, otydliga eller ofullständiga
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Speditöransvarsförsäkringen
1 Försäkringens omfattning
1.1 Denna försäkring omfattar med i 3 angivna undantag den
försäkrades ansvar gentemot uppdragsgivaren i anslutning till NSAB2000
Bara försäkringsskydd för det krav uppdragsgivaren kan ha som inte beror
på uppdragsgivarens eget agerade/egna uppgifter. Tex att Speditören missar
att ange ett VGM och en container stoppas, (Försening).
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Bring on tomorrow, Tack

Mårten Sandblom

Annette Persborn

+358 40 5877996

+46 8 588 404 43

marten.sandblom@aig.com

annette.persborn@lansforsakringar.se

10

