
VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

  Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på 
gods under lyft med kran och/eller truck.

  Försäkringen omfattar även rimliga kostnader för rädd-
ningsåtgärder som gjorts för att förhindra en förestående 
skada eller begränsa en inträffad skada som kan omfattas 
av försäkringen. 

  Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN

  Försäkringen gäller inom, i försäkringsbrevet, angivet geo-
grafiskt område. 

  Försäkringen gäller ej i länder under FN:s, EU:s, Storbritan-
niens eller USA:s handels- eller försäkringsrestriktioner.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER

–  Att lämna korrekta uppgifter vid försäkringens tecknande.
–  Att i rätt tid betala premie. 
–  Att informera om förändrade förhållanden som inte var 

kända vid försäkringens tecknande.
–  Att snarast anmäla inträffad skada.
–  Att när en skadehändelse inträffar eller befaras vara ome-

delbart förestående ska den försäkrade efter bästa förmåga 
vidta åtgärder för att förhindra eller minska skadan. 

–  Att vid skada hålla den som orsakat skadan ansvarig.
–  Att följa försäkringsbolagets instruktioner och bistå med 

underlag och dokument som behövs för skaderegleringen.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA

När och hur premien ska betalas anges i försäkringsbrevet eller 
i premiefaktura.

Om inget annat avtalats ska premien betalas i förskott eller i 
vart fall senast första dagen i den eller de betalningsperioder 
som överenskommits.

Vid dröjsmål med premiebetalning inträder försäkringsgivarens 
ansvarighet först dagen efter premiebetalningen. 

Skador som inträffar under den tid försäkringstagaren är i dröjs-
mål med premiebetalning är försäkringsgivaren inte skyldig att 
ersätta. 

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN 
GÄLLA?

Försäkringen börjar gälla då lyftanordningen anbringats på 
godset för lyftets omedelbara genomförande och upphör då 
godset landats eller befriats, eller skulle kunna befrias, från 
lyftutrustningen eller då kranen lämnats obemannad.

Vid lyft med truck börjar försäkringen gälla då godset börjar 
lyftas av trucken och gäller under förflyttning och upphör då 
godset placeras på avsedd plats av trucken eller då trucken 
lämnas obemannad. 

Försäkring av gods som lyfts med kran eller truck
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Företag: Försäkringsaktiebolaget Alandia, Finland Produkt: Lyftförsäkring (Objekt)

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret. Komplett information om försäkringen 
framgår av försäkringsbrev, villkor och övrig dokumentation. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen omfattar skada på försäkringstagarens gods som lyfts med kran eller truck. 
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HUR KAN JAG SÄGA UPP AVTALET?

Årsförsäkringar kan skriftligen sägas upp senast en månad före 
förfallodagen. 

Bägge parter, försäkringsgivare och försäkringstagare har rätt 
att vid skadefall säga upp försäkringen. 

Vid premiehöjning eller ändrade försäkringsvillkor på grund av 
riskökning kan den försäkrade säga upp försäkringsavtalet.

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN? 

  Skada på grund av att godset inte iordningställts för lyft på 
ett ändamålsenligt sätt.

  Försäkringen gäller inte för skada på annan egendom än 
den som lyfts.

  Kostnader för borttransport och destruktion av skadad 
egendom.

  Skada eller kostnad orsakad av försening.
  Skadeståndsskyldighet mot tredje man.
  Försäkringen gäller inte skada som försäkringstagaren eller 

anställd i arbetsledande ställning orsakar med uppsåt eller 
av grov vårdslöshet.

  Försäkringen omfattar inte tids-, ränte- eller konjunkturför-
lust, förlust av marknad, ökning av kostnader eller annan 
indirekt förlust.

  Försäkringen gäller inte för viten eller böter av något slag.
  Försäkringen omfattar inte egendom av farlig beskaffenhet, 

såvida den inte hanteras i enlighet med gällande lagar och 
förordningar.

  Skada som orsakats av naturkatastrof, atomkärnreaktion, 
radioaktivitet, terrordåd, cyberattack, krig eller strejk.

FÖR FÖRSÄKRINGEN FINNS VISSA  
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

!  Kran- och truckförare ska ha rätt behörighet.
!  Kran, truck och utrustning som används ska vara lämplig 

med hänsyn till godsets art och värde. 
!  Kran, truck och utrustningen får inte vara bristfällig eller 

överbelastas. 
!  Kran, truck och utrustningen ska vara servad enligt rekom-

menderad plan samt certifierad på rätt sätt om sådant 
krävs.

!  Om andra säkerhetsföreskrifter gäller för det enskilda för-
säkringsavtalet framgår det av försäkringsbrevet.

!  Brott mot en säkerhetsföreskrift medför förhöjd självrisk. 
!  Grovt åsidosättande av en säkerhetsföreskrift kan innebära 

att ersättningen jämkas till noll.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV VAD 
FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?

!  Det finns begränsningar avseende vad försäkringen täcker, 
vilka risker som omfattas, försäkringsbelopp, inom viket 
geografiskt område försäkringen gäller, för vem försäkring-
en gäller med mera vilket framgår av försäkringsbrevet och 
försäkringsvillkoren. 


