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FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LYFT AV GODS MED
KRAN OCH/ELLER TRUCK
(OBJEKTSFÖRSÄKRING)

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagare som anges i försäkringsbrevet.

2. OMFATTNING
2.1

Försäkringen omfattar skada på gods under lyft med kran
och/eller truck.

2.2

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

6. FÖRSÄKRINGSBELOPP/MAXIMAL ERSÄTTNING
PER SKADEHÄNDELSE
6.1

Inträffad skada ersätts fullt ut, intill försäkringsbeloppet,
även om det understiger värdet av det skadade eller förlorade
godset (första riskförsäkring). Självrisk ska dock alltid dras av.

6.2

Vid samtidigt lyft med två eller fler kranar eller truckar maximeras ersättningen till det högsta av de försäkringsbelopp
som gäller för någon av kranarna eller truckarna.

7. UNDANTAG
7.1

Försäkringen gäller inte för skada som försäkringstagaren
eller anställd i arbetsledande ställning orsakar med uppsåt
eller av grov vårdslöshet.

3. DEFINITIONER
3.1

Med kran jämställs mobil-, byggnads-, tornsväng-, travers-,
fordonsmonterad kran, saxlift och liknande.

7.2

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

3.2

Med truck jämställs gaffel-, drag-, grensletruck, hjullastare
och liknande.

7.3

Försäkringen gäller inte när godset inte iordningsställts för
lyftet på ett ändamålsenligt sätt.

3.3

Med kran och truck jämställs även annan typ av lyftutrustning
såsom domkrafter, lyftkuddar och liknande.

7.4

Försäkringen gäller inte för kostnader för borttransport
och/eller destruktion av skadat gods.

7.5

Försäkringen gäller inte för viten eller böter av något slag.

7.6

Försäkringen gäller inte för ränteförlust, ren förmögenhetsskada, förlust av marknad, förlorad handelsvinst eller annan
indirekt förlust.

7.7

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av trafikeller företagsförsäkring. Inte heller skada som omfattas av
befintlig entreprenadförsäkring för byggnadsföretag, såvida
inte lagligt regressanspråk kan riktas mot försäkringstagaren.

4. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
4.1

Vid lyft med kran börjar försäkringen gälla då lyftanordningen
anbringats på godset för lyftets omedelbara genomförande
och upphör då godset landats eller befriats, eller skulle kunna
befriats, från lyftutrustningen eller då kranen lämnas obemannad.

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

5. FÖRSÄKRINGSVÄRDETS BERÄKNING
5.1

Försäkringsvärdet för fabriksnytt gods är värdet enligt inköpsfaktura. Försäkringsvärdet för övrigt gods är marknadsvärdet.
Med marknadsvärde avses kostnaden för anskaffning av ny
likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning på grund
av ålder och bruk eller annan omständighet.

8. SÄKERHETSBESTÄMMELSER
8.1

Kran- och truckförare ska ha rätt behörighet.

8.2

Kran, truck och utrustning som används ska vara lämplig med
hänsyn till godsets art och värde.

8.3

Kran, truck och utrustningen får inte vara bristfällig eller överbelastas.

8.4

Godset ska vara iordningsställt för lyftet på ett ändamålsenligt sätt.

8.5

Kran, truck och utrustningen ska vara servad enligt rekommenderad plan samt certifierad på rätt sätt om sådant krävs.

5.2 I försäkringsvärdet ska inte handelsvinst, affektionsvärde
eller annat särskilt värde räknas in.
5.3
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9. SJÄLVRISKER

12. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER

9.1

Grundsjälvrisk och förhöjd självrisk framgår av försäkringsbrevet.

12.1 Försäkringstagaren ska styrka värdet av det skadade godset.

9.2

Vid brott mot säkerhetsföreskrift gäller förhöjd självrisk.

9.3

Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad
det år skadan inträffade.

10. RÄDDNINGSPLIKT
10.1 När en skadehändelse inträffar eller kan befaras vara
omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga
vidta lämpliga åtgärder för att hindra eller minska skadan.
10.2 Skäliga räddningskostnader eller uppoffringar ersätts under
försäkringen med den begränsning som i pkt. 6 sägs.
10.3 Den försäkrade ska snarast möjligt underrätta försäkringsgivaren och är skyldig att följa de föreskrifter som försäkringsgivaren kan komma att lämna med anledning av skadehändelsen.
10.4 Har den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter och medför det skada för
försäkringsgivaren kan ersättningen helt eller delvis sättas
ned.

11. ÅTGÄRDER VID SKADEHÄNDELSE
11.1

Då skadehändelse inträffat eller kan befaras inträffa ska
den försäkrade snarast möjligt, dock senast sex månader
efter att han fått kännedom om sin fordran mot försäkringsgivaren, skriftligen anmäla skadan till försäkringsgivaren.
Görs anmälan senare har försäkringsgivaren ingen skyldighet
att ersätta skadan.

11.2 Om inte försäkringsgivaren meddelar annat i samband med
anmälan om inträffad skadehändelse åligger det den försäkrade att dokumentera skadan i syfte att fastställa dess
orsak och omfattning.
11.3 Om någon som inte är part i försäkringsavtalet har orsakat
skadehändelsen eller medverkat till dess uppkomst är den
försäkrade skyldig att i eget namn hålla denne ansvarig inom
sådan tid och på sådant sätt att rätten till skadestånd inte går
förlorad, samt att i övrigt vidta sådana åtgärder som bevarar
försäkringsgivarens rätt mot den som är ansvarig för skadan.
11.4 Åtgärder vidtagna av den försäkrade eller försäkringsgivaren
i avsikt att rädda, skydda eller återvinna den försäkrade
egendomen inverkar inte på någondera partens rättigheter
eller skyldigheter under försäkringen.
11.5 Uppfyller den försäkrade inte sina skyldigheter enligt 11.2 och
11.3 ovan och medför det skada för försäkringsgivaren kan
denne helt eller delvis reducera försäkringsersättningen.
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12.2 Ersättning för skadat gods baseras för fabriksnytt gods på
fakturavärdet. För annat gods är försäkringsvärdet marknadsvärdet omedelbart före skadan. Med marknadsvärde
avses kostnaden för anskaffning av ny likvärdig egendom med
avdrag för värdeminskning på grund av ålder och bruk eller
annan omständighet.
12.3 Ersättning lämnas med den värdeminskning godset drabbats
av på grund av skadan. Värdeminskningen beräknas på egendomens värde omedelbart före skadehändelsen och värdet
efter skadehändelsen.
12.4 Kan skadan avhjälpas genom fullgod reparation lämnas
ersättning för reparationskostnaden. Utöver vad som stadgas i 12.3 lämnas inte ersättning för särskilda kostnader med
anledning av skada eller värdeminskning som kan kvarstå efter
att skadan avhjälpts genom fullgod reparation. Försäkringsgivaren övertar ej några leverantörsutfästelser.

13. DUBBELFÖRSÄKRING
13.1 Är samma intresse försäkrat även hos annan försäkringsgivare med förbehåll, enligt vilken denne ska vara helt eller delvis fri från ansvar om intresset har försäkrats mot samma risk
hos annan försäkringsgivare, ska motsvarande förbehåll gälla
för denna försäkring. Varje försäkringsgivare ska då ansvara
mot den försäkrade som om den försäkringsgivaren ensam
hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt
till högre ersättning från försäkringsgivarna än som sammanlagt svarar mot skadan. Överstiger summan av ersättningarna
skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsgivarna
efter förhållandet mellan ersättningsbeloppen.

14. BESTÄMMELSER OM PREMIER M.M.
14.1 Premien ska betalas i enlighet med anvisning i försäkringsbrevet eller premiefaktura. Försäkringsgivarens ansvarighet
inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu
inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning
att premien betalas inom den tid som angivits i premieavin.
14.2 Betalas inte premien inom den tid som angivits i premieavin
föreligger dröjsmål med premiebetalningen, och försäkringsgivaren har då rätt att säga upp avtalet.
14.3 Betalas premien senare än som angivits i premieavin men
innan avtalet sagts upp, så inträder försäkringsgivarens
ansvarighet först från betalningstillfället.
14.4 Premien för förnyat avtal ska betalas senast på det nya
avtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas
tidigare än en månad efter det att försäkringsgivaren skickat
ut premieavin.
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14.5 Avtalet förnyas även om premien betalas senare, dock endast
under förutsättning att betalningen sker inom en månad från
senaste betalningsdag enligt föregående punkt. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder i detta fall först från betalningstillfället.

17. ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN
17.1

Beträffande förhållanden som ej regleras av dessa villkor
gäller för försäkringen Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av
År 2006.

14.6 Om vid dröjsmål skada har inträffat samma dag som
försäkringstagaren betalat premien är försäkringsgivaren
ansvarig endast om försäkringstagaren kan bevisa att
premien betalats före skadan.
14.7 Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande
försäkringsår med en månads varsel vidta ändringar av
premier och försäkringsvillkor. Godkänner inte försäkringstagaren höjning av premien eller ändring av villkoren ska
han utan dröjsmål meddela detta till försäkringsgivaren.
Försäkringen upphör i så fall att gälla en månad efter det
försäkringstagaren erhållit meddelande om ändringen.

15. PRESKRIPTION

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Alandia Försäkring Abp, org.nr. 502049-4224,
Stockholm - Löjtnantsgatan 17 6 tr, SE-115 50 Stockholm,
tel. +46 8 446 34 56,
Helsingfors - Östersjögatan 1, FI-00180 Helsingfors,
tel. +358 20 52 52 580,
Mariehamn - Pb 121, AX-22101 Mariehamn, tel. +358 18 29 000,
transport@alandia.com
www.alandia.se

15.1 Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller
premieåterbäring förlorar sin rätt mot försäkringsgivaren
om han inte åberopar fordringen mot försäkringsgivaren i
skiljeförfarande enligt pkt.16 inom tre år från det att han fick
kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje
fall inom tio år från det anspråket tidigast hade kunnat göras
gällande. Har han framställt anspråk till försäkringsgivaren
inom denna tid, är dock fristen enligt första meningen sex
månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att den
tagit slutlig ställning till anspråket.

16. FÖRFARANDE VID TVIST
16.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
16.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det
omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det
omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska
skiljedomsregler tillämpas. Det omtvistade värdet omfattar
kärandes yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som
framställts i svaret över påkallelseskriften.
16.3 Begränsningen i fråga om skiljemans nationalitet i SCC:s
skiljereglemente ska inte tillämpas.
16.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
16.5 Språket ska vara på svenska.
16.6 Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
16.7 Handlingar som åberopas i förfarandet behöver inte översättas till svenska om de är avfattade på engelska språket.
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ALANDIA FÖRSÄKRING ABP BUSINESS ID 0145065 –2
ÅLANDSVÄGEN 31, P.O. BOX 121, A X-22101 MARIEHAMN. PHONE +358 18 29 000.
WWW.ALANDIA.COM
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