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Leveringsbetingelser
– Incoterms 2010
Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til
kjøper, og således hvem av partene som har behov for

transportforsikring og hvilke kostnader som bør inngå
i forsikringsverdien.

Multimodale leveringsbetingelser
Klausul

Exw

Risiko og kostnadsovergang

Free Carrier
(Navngitt sted)

CPT
Carrier paid to
(Bestemmelsessted)

Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Ex Works
(Navngitt sted)

FCA

Transportform

Risikoovergang når
selger har stilt varen
til kjøpers disposisjon,
opplasting er kjøpers
risiko og kostnad

Selger skal stille varen
til kjøpers disposisjon
på avtalt sted

Kjøper bærer all risiko
og alle kostnader etter
overtakelsen.

Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Selger skal levere
varen på avtalt
sted til fraktfører
utpekt av kjøper,
klarert for eksport.

Risikoovergang når
varen er levert til frakt
fører utpekt av kjøper

Kjøper skal oppnevne fraktfører,
inngå fraktavtale og betale frakten.

Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Risikoovergang
når varen er
levert til første
fraktfører

Selger skal levere varen til første
fraktfører, inngå fraktavtale
og betale frakten til avtalt
bestemmelsessted, klarere for
eksport, samt betale laste- og
lossekostnader hvis disse er inkl.
i frakten.

Kjøper skal motta varen
på avtalt bestemmelses
sted, betale lossekostnader
hvis disse ikke er betalt av
selger.

Multimodale leveringsbetingelser
Klausul

CIP

Risiko og kostnadsovergang
Kjøpers risiko

Selgers risiko
Selgers kostnad

Carriage and insurance paid to
(Bestemmelsessted)

DAP

Transportform

Kjøpers kostnad

Risikoovergang
når varen er
levert til
første fraktfører

Selger skal inngå fraktavtale
og betale frakten, tegne
transportforsikring(min.
C-vilkår) og betale premien
frem til bestemmelsesstedet,
betale kostnader vedr. lasting
og lossing, hvis disse er inkl. i
frakten, samt klarere varen for
eksport.

Kjøpers risiko

Selgers risiko
Selgers kostnad

Kjøpers kostnad

Delivered at place
(Navngitt sted)

Selger skal levere varen på
avtalt bestemmelsessted,
ulosset og ufortollet.

DAT

Kjøper skal motta varen på
bestemmelsesstedet,
overta risiko og kostnader for
den videre transport, klarere for
import.

Risikoovergang
når varen er
levert til første
fraktfører

Kjøpers risiko

Selgers risiko
Selgers kostnad

Kjøpers kostnad

Delivered at terminal
(Navngitt sted)

Selger skal levere varen på
avtalt bestemmelsessted,
bære all risiko og alle
kostnader forbundet med
forsendelsen, losset og
ufortollet.

DDP

Kjøper skal motta varen
på avtalt
bestemmelsessted, betale
kostnader vedr. lossing
hvis disse ikke er betalt av
selger.

Kjøper skal motta varen på avtalt
bestemmelsessted, samt
klarere for import.

Kjøpers risiko

Selgers risiko
Selgers kostnad

Kjøpers kostnad

Delivered duty paid
(Navngitt sted)

Selger skal levere varen på
avtalt bestemmelsessted, bære
all risiko og alle kostnader
forbundet med forsendelsen
dit, samt klarere for eksport og
import, ulosset men fortollet.

Risikoover
gang når
varen er
levert på
avtalt sted

Kjøper skal motta varen på
avtalt bestemmelsessted.

Risikoovergang når
varen er stilt dispo
nibel for kjøper på
avtalt sted i import
landet

Leveringsbetingelser for sjøtransport
Klausul

FAS

Risiko og kostnadsovergang
Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Free alongside ship
(Bestemmelsessted)

FOB

Risikoovergang når
varen er levert ved
skipets side

CIF
Cost, insurance and
freight
(Navngitt sted)

Kjøpers risiko
Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Selger skal levere varen
ombord, betale laste
kostnader som ikke er
inkl. i frakten, klarere for
eksport.

Cost and freight
(Navngitt sted)

Kjøper skal oppnevne
Selger skal levere varen ved
fraktfører, inngå
skipssiden i avtalt skipningshavn, fraktavtale og betale
klarere for eksport.
frakten.

Selgers risiko

Free on board
(Navngitt sted)

CFR

Transportform

Risikoover
gang
når varen er
ombord på
skipet

Kjøper skal oppnevne fraktfører,
inngå fraktavtale, betale frakt
inkl. lossekostnader. Ved Roll-on/
Roll-off eller bruk av container anbefales FCA.

Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad

Selger skal levere varene
om bord inngå fraktavtale
og betale frakten frem til
bestemmelseshavn,
betale lossekostnader når
disse er inkl. i frakten,
samt klarere for eksport.

Risikoover
gang når
varen er
ombord på
skipet

Kjøpers risiko

Selgers risiko

Kjøpers kostnad

Selgers kostnad
Selger skal inngå fraktavtale
og betale frakten, tegne
transportforsikring (min.
C-vilkår) og betale premien til
bestemmelseshavn, betale
kostnader vedr. lossing, når
denne er inkl. i frakten, samt
klarere for eksport.

Kjøper skal motta varen i avtalt
bestemmelseshavn, betale kostnader vedr. lossingen, hvis disse
ikke er betalt av selger.
Ved Roll-on/Roll-off eller bruk
av container - anbefales CPT.

Risikoover
gang
når varen er
ombord på
skipet

Kjøper skal motta varen i avtalt
bestemmelseshavn, betale kostnader
vedr. lossing hvis disse ikke er inkl. i
frakten, samt klarere for eksport. Ved
Roll-on/Rolloff eller bruk av container
‑anbefales CIP

Incoterms 2010
Utarbeidet av Det Internasjonale
Handelskammer
– gjeldende fra 01.01.2011

Kjøps- og salgsbetingelser kan tolkes forskjellig
fra land til land. Dette kan føre til misforståelser
mellom selger og kjøper. Det Internasjonale
Handelskammer har derfor utarbeidet en
standard definisjon av denne type betingelser
som kalles Incoterms (International Commercial
Terms). Disse benyttes daglig over
hele verden.

Incotems 2010 bygger på
2000 utgaven

De vesentlige endringene i Incoterms 2010 er
at 2 nye klausuler erstatter 4 gamle, slik at
antall klausuler er redusert fra 13 til 11. De to
nye klausulene DAT og DAP erstatter DAF , DES,
DEQ og DDU. Det har også blitt forandringer
på enkelte av de gamle klausulene, blant annet
er FOB kommet med nytt leveringssted, hvor
skipsrekken har blitt fjernet som det magiske
punkt.
Kjøpsavtalen mellom selger og kjøper er
avgjørende for hvem som skal/bør tegne
transportforsikring.

Vær oppmerksom på nedenfornevnte
fordeler ved å
– selge CIP, CIF
– kjøpe FCA, FOB
• Selger har best produktkunnskap og vil derfor
kunne velge den beste transportløsningen, (tid,
dyktighet, lav skaderisiko, pris)
• God kontakt med transportøren sammen med
stort transportvolum øker muligheten til å påvirke fraktavtalen(e)
• Forsikring tegnes i norsk selskap på vilkår man
kjenner, og som gir mulighet til å avtale spesialdekninger, samt påvirke prisen
• Dersom skade skulle oppstå, så vil man forholde
seg til eget forsikringsselskap
• Gjensidige vil ta seg av eventuell regress overfor
transportør, dersom denne kan holdes ansvarlig
for skade/tap innenfor sitt begrensede ansvar,
og ivareta vareeiers økonomiske ansvar ved
«felleshavari» (på skip)
• Gjensidige har havariagenter over hele verden

Velg de leveringsklausuler som gir maksimal
uttelling for bedriften.

De fleste salgsavtaler henviser til «Incoterms».
Ved handel i Norge kommer den norske Kjøpsloven
til anvendelse, dersom «Incoterms» ikke er avtalt.

Se tabell på
neste side

Dekningsomfang

Norske

Risikotyper som kan forårsake

A
Alle farer

Dekningsomfang
forklaring

Engelske
B
C
Utvidet
Transport
trans ulykke
ulykke

A
I.C.C
All risks

B
I.C.C

C
I.C.C

Dekket
Ikke dekket

Brann

Dekket når
særskilt avtalt,
mot tilleggspremie

Eksplosjon
Ulykke med transportmiddel
Lynnedslag
Totaltap av hele kolli ved lasting/lossing
Varer kastes /skylles over bord
Felleshavari

*

*

*Forsikringsvilkårene
omfatter ikke lasting
med mindre dette
avtales spesielt

Naturkatastrofe
Tyveri
Manko
Brekkasje
Forsinkelse
Temp. innvirkning/kondens

Streik/lockout

Krig
Normalt svinn
Varens egenskaper
Mangelfull emballasje/merking
Uegnet container

Uegnet transportmiddel
Manglende betalingsevne
Atomfare

Ring oss
på 03100, kom
innom ditt lokale
kontor eller kontakt
transportavdelingen
sentralt
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