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Lyftförsäkring 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade samt medförsäkrade bolag som anges i 
försäkringsbrevet. 

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden under 
förutsättning att försäkringen har varit i kraft. Försäkringen börjar gälla då godset 
ansluts till lyftredskapet och upphör att gälla då godset frigjorts från lyftredskapet. 

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

4 Vad försäkringen gäller för  
Försäkringen gäller för skada på gods under lyft och/eller transport med: 

• Truck (jämställs med gaffel-, drag-, grensletruck och hjullastare). 
• Kran (jämställs med mobil-, byggnads- och traverskran). 

5 Vad försäkringen inte gäller för - Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00.   
Försäkringen gäller inte för skada på gods som direkt eller indirekt orsakats av 
eller kan hänföras till: 

• uppsåt eller grov vårdslöshet av den försäkrade eller dennes anställda i 
arbetsledande ställning 

• skada från testning, medveten överbelastning eller transport av 
lyftanordning. 

• tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av marknad eller annan indirekt 
förlust 
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• skatt och tull 
• skadeståndsskyldighet mot tredje man 
• kostnader för borttransport och destruktion av skadat gods 
• för viten eller böter av något slag 

6 Försäkringsbelopp  
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 

7 Självrisk  
Självrisken anges i försäkringsbrevet. 

8 Åtgärder vid skada  
När skada har inträffat eller befaras skall den försäkrade 

• snarast möjligt, dock senast ett år efter han fått kännedom om 
skadehändelsen, skriftligt anmäla skadan till försäkringsgivaren.  

Görs anmälan senare har försäkringsgivaren ingen skyldighet att ersätta skadan. 
Försäkringstagaren skall även vid skada: 

• ta tillvara sina rättigheter mot tredje man så att försäkringsgivarens 
regressmöjligheter bevaras,  

• försöka förhindra eller begränsa skadan. 

9 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
När skada har inträffat eller befaras skall den försäkrade på anmodan styrka 
 ersättningskravet och lämna de upplysningar som efterfrågas genom att 
 tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att  
bedöma ersättningens storlek.  
Försäkringsgivaren avgör om det skadade föremålet skall repareras, ersättas 
med likvärdigt föremål eller betalas kontant. Vid reparation ersätter 
försäkringsgivaren reparationskostnaden. I övriga fall ersätts marknadsvärdet. 
Med marknadsvärde avses kostnaden för försäkringstagarens anskaffning av nytt 
likvärdigt föremål med avdrag för värdeminskning på grund av ålder och bruk, 
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utan handelsvinst och utan hänsyn till affektionsvärde eller annan omständighet 
såvida inte annat avtalats.  

 
Försäkringsgivaren ersätter:  

• skada upp till försäkringsbeloppet d v s det belopp för vilket försäkring 
tagits och som anges i försäkringsbrevet, även om detta understiger 
värdet av det skadade godset (förstarisk) 

• skäliga kostnader för att förhindra eller begränsa skada. Dessa kostnader 
ersätts under försäkringen även om försäkringsbeloppet härigenom 
överskrids. Försäkringsgivaren har rätt, men inte skyldighet, att ta över 
äganderätten till det skadade föremålet. 
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