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Särskilt villkor • Gäller från 2008-01-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen till att omfatta skada på försäkrad egendom vid lyft med 
kran. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008. 

2. Egendomsförsäkring 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för kranlyftförsäkringen följande. 

2.2 När försäkringen gäller 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.2 När gäller försäkringen, gäller för kranlyftförsäkringen följande. 

Kranlyftförsäkringen gäller för egendomsskada som inträffar från det att den försäkrade egendomen fastsatts 
med krok, kätting, wire eller dylikt för lyftets omedelbara påbörjande samt upphör så snart godset landats och 
befriats eller skulle kunna befrias från förflyttningsanordningen. 

2.3 Var försäkringen gäller 
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 2.3 Var gäller försäkringen, gäller kranlyftförsäkringen inom Norden*. 

2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp 

2.7.1 Försäkringsform 
Kranlyftförsäkringen gäller som förstariskförsäkring*. 

2.7.2 Försäkringsbelopp 
Kranlyftförsäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

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

2.8 Försäkrade skadehändelser 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.8 Försäkrade skadehändelser, gäller för kranlyftförsäkringen 
följande. 

2.8.14 Lyftförsäkring 
När det anges i försäkringsbrevet att kranlyftförsäkring ingår, gäller försäkringen enligt följande. 

2.8.14.2 Kranlyftförsäkring 
Kranlyftförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom som försäkringstagaren 
lyfter och transporterar med egen kran. 

Försäkringen kan utökas att även gälla för lyft med kran som den försäkrade inte är ägare till. Detta ska då 
särskilt anges i försäkringsbrevet. 

2.8.14.2.1 Undantag 
Kranlyftförsäkringen gäller inte för skada 
• som består i stöld, förskingring, bedrägeri eller annat förmögenhetsbrott, 
• som inträffar när kranen brukas av annan än försäkringstagaren. 
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Försäkringen ersätter inte skada som omfattas av gängse villkor för trafik- eller företagsansvarsförsäkring. Inte 
heller för skada, som omfattas av befintlig entreprenörförsäkring för byggnadsföretag, såvida inte lagligt 
regressanspråk kan riktas mot försäkringstagaren. 

2.8.14.2.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter 
Utöver bestämmelserna i avsnitt 2.9 Säkerhetsföreskrifter gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter. 

Transporterad egendom 
Försäkrad egendom ska handhas så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras, exempelvis genom 
ändamålsenlig emballering, packning, förankring, inoljning och annat ändamålsenligt sätt. Egendom som kan 
skadas av nederbörd ska vara täckt på tillfredsställande sätt. 

Kran 
Kran som används för transporten ska vara lämpligt med tanke på godsets art. Kranen får inte vara bristfällig 
eller överbelastad. 

Kran ska framföras i enlighet med gällande transport- och trafikbestämmelser. 

2.11 Skadevärdering 
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.11 Skadevärdering, gäller att skada enligt detta särskilda villkor 
värderas till skillnaden mellan egendomens marknadsvärde* omedelbart före och omedelbart efter skadan. 

 


