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Lyftförsäkring BL Ly:3 

 

 
Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 

 
Med tillämpning i övrigt av gällande villkor för Egendomsförsäkring gäller för denna försäkring följande 
ändringar. 
 
 

1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom.  
 
Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom vid skada på av försäkringstagaren 
omhändertagen egendom. 
 

2.  När försäkringen gäller 
 

2.1  Lyft med kran eller travers 
Vid lyft med kran eller travers gäller försäkringen då krok, kätting, wire eller dylikt fastsatts på 
godset för arbetets omedelbara påbörjande, samt upphör så snart godset landats och befrias 
eller skulle ha kunnat befrias från förflyttningsanordningen. 

 
2.2  Transport med truck 
Vid lyft och transport med truck gäller försäkringen då godset av trucken börjar lyftas för att 
förflyttas, fortlöper under sedvanlig transport och upphör när godset av trucken placeras på 
avsedd plats. 

 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe. 
 

4.  Vad försäkringen gäller för 
 

4.1  Lyft med kran eller travers 
Ersättning lämnas, med nedanstående undantag, för 
• plötslig och oförutsedd skada på gods under lyftning med kran eller travers 
• försäkringstagarens skadeståndsskyldighet enligt gällande svensk rätt avseende 

egendomsskada på annat av försäkringstagaren omhändertaget gods som uppkommit  
som en direkt följd av manövrering av kran eller travers. 

 
4.2  Transport med truck 
Ersättning lämnas, med nedanstående undantag, för 
• plötslig och oförutsedd skaka på gods under lyftning eller transport med truck. 

 

6.  Undantag 
Moderna ansvarar inte för skada 
• som omfattas av gängse trafik- eller företagsansvarsförsäkring 
• som omfattas av befintlig entreprenadförsäkring 
såvida inte lagligt regressanspråk kan riktas mot försäkringstagaren. 
 

7.  Försäkringsbelopp 
Modernas sammanlagda ersättningsskyldighet är vid ett och samma skadetillfälle begränsat till det i 
försäkringsbrevet angiva försäkringsbeloppet. Vid samtidigt lyft eller transport med två eller flera 
kranar, traverser eller truckar maximeras ersättningen till ett försäkringsbelopp. 
 
Inträffad skada ersätts fullt, intill försäkringsbeloppet, även om detta understiger värdet av det 
skadade eller förlorade godset (förstariskförsäkring). Självrisk avdrages dock alltid. 
 

8.  Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. 
Självrisken anges i försäkringsbrevet. 


