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Bogserbåtsklausul 
 
 
För bogserbåtar försäkrade i enlighet med gällande version av Nordisk Sjöförsäkringsplan av 
2013 (Planen). 
 
I stället för Planens § 13-1 gäller följande: 
Försäkringsgivaren svarar för ansvar som den försäkrade har påförts vid skada som är ett 
resultat av kollision eller sammanstötning som orsakats av den försäkrade bogserbåten, dess 
tillbehör, utrustning eller last. Försäkringsgivaren svarar även för ansvar som uppstår då den 
försäkrade bogserbåten deltar i bogsering, eller som är förorsakat av bogseringen. 
  
Försäkringsgivaren är i vilket fall som helst inte ansvarig för: 
 
(a)  ansvar för personskada eller förlust av liv, 
 
(b)  annan skada som drabbat passagerare eller besättning på bogserbåten eller bogsersläpet, 
 
(c)  ansvar för skada på eller förlust av last, andra tillbehör ombord den försäkrade 

bogserbåten eller bogsersläpet, eller utrustning som bogserbåten eller bogsersläpet 
använder. 

 
(d)  ansvar i förhållande till befraktare eller andra som har intresse i den försäkrade 

bogserbåten eller bogsersläpet, 
 
(e)  ansvar för föroreningsskada och skada som är ett resultat av brand eller explosion 

förorsakad av andra flytande eller flyktiga ämnen, kontaminationsskada orsakad av 
radioaktiva ämnen och skada på korallrev och andra miljöskador.  Om den försäkrade 
bogserbåten har kolliderat med annat fartyg ersätts dock ansvar för sådan skada på det 
andra fartyget med utrustning och last, 

 
(f)  ansvar för skada orsakad av last eller bunker ombord på bogserbåten eller på 

bogsersläpet, 
 
(g)  ansvar för skada orsakad av den försäkrade bogserbåtens eller bogsersläptes användning 

av ankare, förtöjnings- eller bogseringsutrustning, lastnings- eller lossningsanordningar, 
landgångar och liknande, och ansvar för skada på eller förlust av dessa objekt ombord på 
den försäkrade bogserbåten, 

 
(h)  ansvar för borttagning av vrak efter den försäkrade bogserbåten eller bogsersläpet och 

för trafikhinder som uppstått på grund av den försäkrade bogserbåten eller bogsersläpet,  
  
(i)  återbetalning av belopp som tredje man har betalt som ersättning för skada eller förlust 

som nämns under punkt a till h. 
 
Planens § 4-16 skall inte gälla för bogsersläpet, om inte detta är ett fartyg.   
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