
EXW - Ex Works...
(namngiven plats) 

FCA - Free Carrier…
(namngiven plats) 

FAS (endast sjötransport)
Free alongside ship… 
(namngiven inlastningshamn)

FOB (endast sjötransport)
Free on board...
(namngiven inlastningshamn)

CFR (endast sjötransport)
Cost and freight...
(namngiven destinationshamn)

CIF (endast sjötransport)
Cost, insurance and freight...
(namngiven destinationshamn)

CPT - Carriage paid to...
(namngiven bestämmelseort)

CIP - Carriage and
insurance paid to...
(namngiven bestämmelseort)

DAP
Delivered at place...
(namngiven bestämmelseort)

DAT 
Delivered at terminal...
(namngiven plats i destinationshamn eller                                                             
bestämmelseort)

DDP - Delivered duty paid...
(namngiven bestämmelseort)

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Risk
Kostnader
Dokument

Säljare Terminal Terminal
Tull

Köpare
Tull

Försäkring tecknas av köparen. Köparen 
står risken under hela transporten.

Försäkringen tecknas av köparen  
(säljaren till den namngivna platsen).

Försäkring tecknas av köparen  
(säljaren fram till långsides fartyget).

Försäkring tecknas av köparen  
(säljaren fram till levererat ombord far-
tyget). 

Försäkring tecknas av köparen  
(säljaren fram till levererat ombord far-
tyget). 

Försäkringen tecknas av säljaren (för 
köparens räkning) till destinationshamnen. 
Försäkringen täcker inte, utan särskilt avtal, 
inlandstransport i mottagarlandet. *)

Försäkring tecknas av köparen (säljaren 
fram till förste fraktförare).

Försäkring tecknas av säljaren (för köpa-
rens räkning) till bestämmelseorten. *)

Försäkring tecknas av säljaren till bestäm-
melseorten (därefter av köparen).

Försäkring tecknas av säljaren till terminal 
(därefter av köparen).

Försäkring tecknas av säljaren. Säljaren står 
risken under hela transporten.

*) Observera att säljaren endast är skyldig 
att teckna försäkring enligt villkoret Institute 
Cargo Clauses (C).

INCOTERMS 
Leveransklausuler

= Godset

Säljarens  
skyldigheter

Enligt 
avtal

Köparens  
skyldigheter

Köparen står risken då godset ställts till köparens förfogande vid den tid och på den plats som avtalats.

Köparen står risken då godset avlämnats till anvisad fraktförare eller terminal vid den tid och på den plats som avtalats.

Köparen står risken då godset levererats långsides fartyget i inlastningshamnen.

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i inlastningshamnen.

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i inlastningshamnen.

Köparen står risken då godset är levererat ombord på fartyget i inlastningshamnen.

Köparen står risken då godset avlämnats till den förste fraktföraren vid avtalad tidpunkt.

Köparen står risken då godset avlämnats till den förste fraktföraren vid avtalad tidpunkt

Köparen står risken då godset är tillgängligt på terminal efter lossning.

Köparen står risken då godset ställts till köparens förfogande för lossning på bestämmelseorten. Godset levereras förtullat.

Köparen står risken då godset är tillgängligt för lossning på bestämmelseorten.

Angiven plats


