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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Kran- och trucklyftförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Kran- och trucklyftförsäkringen gäller för sakskada under lyft och transport. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företags
försäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

som omfattas av gängse villkor för trafik- eller företagsansvarsförsäkring

Vad ingår i försäkringen?

som omfattas av befintlig entreprenörsförsäkring för byggföretag, såvida inte lagligt återkrav kan riktas mot försäkringstagaren

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare till
truck

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

kran eller travers
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrad
egendom som försäkringstagaren lyfter och transporterar med
egen truck, kran eller travers

vid varje skadetillfälle dras självrisk på 0,2 basbelopp. Ersättningen
per skada begränsas till det avtalade försäkringsbeloppet

trucklyft
•

försäkringen gäller för sakskada som inträffar från det att
den försäkrade egendomen börjar lyftas av trucken för att
förflyttas. Därefter gäller försäkringen under transporten
och upphör när egendomen med trucken placerats på
avsedd plats

Vilka är mina skyldigheter?
•

handha egendomen med tillbörlig aktsamhet

•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

kran- och traverslyft
•

försäkringen gäller för sakskada som inträffar från det att
den försäkrade egendomen fastsatts med krok, kätting, wire
eller dylikt för lyftets omedelbara påbörjande och upphör så
snart den lyfta egendomen landats och befriats eller skulle
befrias från lyftanordningen

När och hur ska jag betala?
•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Var gäller försäkringen?
•

försäkringen gäller på angivet försäkringsställe under
försäkringstiden

•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning betalas inte för skada
som orsakats av att egendomen före transportens början inte
emballerats, packats, anoljats eller i övrigt inte iordningställts på
ett för transporten lämpligt sätt
som orsakats av att egendomen inte varit tillfredsställande täckt
som orsakats av att trucken, kranen eller traversen förslitits,
underhållits bristfälligt eller överbelastats
som består i normalt svinn

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid

som beror på att aktuell trafiklagstiftning inte följts
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som inträffar när trucken, kranen eller traversen brukas av annan
än försäkringstagaren
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