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Kontakt
Kundservice
Telefon: 0771-326 326
E-post: foretag@gjensidige.se

Skador
Telefon: 0771-326 326
E-post: skador@gjensidige.se

Skadejour och vid skada utomlands
Vid akut skada efter kontorstid, på helger eller vid skada
utomlands, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Allmänna försäkringsvillkor GJTR 501:2
I övrigt gäller Gjensidiges Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800.
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Allmänna villkor för lyftansvar
Villkor: GJTR 501:2

1. Omfattning

3. Självrisk

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods som

Vid varje skada gäller försäkringen med i försäkringsbrevet angiven

försäkringstagaren eller dennes arbetstagare i tjänsten, enligt

självrisk.

särskilt åtagande, lyfter eller transporterar med kran och/eller
truck.
Med truck jämställs gaffel-, drag- och grensletruck samt
hjullastare.

4. Undantag
Försäkringen gäller inte:
• för skada som försäkringstagaren eller anställd orsakar genom
grov vårdslöshet eller uppsåt

Med kran jämställs mobil-, byggnads- och traverskran.

• skada som är en följd av skakning, buller värme, lukt, ljus eller

För skada på gods som lyfts eller transporteras omfattar

• skada på försäkringstagarens egendom.

försäkringen skadeståndsskyldighet enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler och enligt allmänna

annan liknande händelse i samband med lyft eller transport.
• ren förmögenhetsskada med vilket förstås ekonomisk skada
som uppkommit utan samband med någon person- eller

leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom
försäkringstagarens verksamhetsområde. Ersättningsskyldighet
enligt annat åtagande omfattas inte av försäkringen.

sakskada.
• för viten eller böter av något slag.
• ränteförlust, förlust av marknad, förlorad handelsvinst eller
annan indirekt förlust.

Gjensidige åtager sig dessutom att, vid skadeståndskrav som kan
omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken:

5. Försäkringens giltighetstid

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger.

Försäkringen börjar:

• förhandla med den som kräver skadestånd.
• föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller
skiljemannaförfarande och därvid betala de vid rättegång eller
skiljemannakostnader som försäkringstagaren åsamkas eller

• vid trucktransport då lyftanordning anbringats på godset för
arbetets omedelbara påbörjande.
• för kranlyft då krok, kätting, wire eller dylikt fastsatts på godset
för arbetets omedelbara påbörjande.

åläggs att betala och som inte kan erhållas av motpart eller
annan.
• betala det skadestånd som försäkringstagaren är skyldig att
utge.
Försäkringen omfattar även kostnader för skäliga
räddningsåtgärder som vidtagits för att begränsa en omedelbart
förestående eller redan inträffad skada som kan omfattas av
försäkringen. Dessa kostnader ersätts inte om det skäligen hade
kunnat begäras att försäkringstagaren redan tidigare skulle
vidtagit åtgärder för att förhindra skadan.

2. Försäkringsbelopp
Gjensidiges åtagande att betala skadestånd och kostnader för
rättegång och skiljemän liksom räddningskostnad och externa
utrednings- och förhandlingskostnader är vid varje skada begränsat
till i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp.
Uppkommer fler skador till följd av ett och samma fel är dessa att
betraktas som en skada. Vi parlyft, d v s när lyft av ett objekt
utförs med fler kranar eller truckar är försäkringsbeloppet
maximerat till det högsta av de försäkringsbelopp som gäller för

Försäkringen fortsätter under lyft och/eller transport och upphör:
• vid trucktransport när godset placerats på avsedd plats av
trucken och befriats från lyftanordning.
•

vid kranlyft då godset landats och befriats eller skulle ha
befriats från lyftanordning eller

• då kranen lämnats obemannad.

6. Ersättningsregler
Det åligger försäkringstagaren att styrka värdet på det gods som
utsatts för förlust eller skada.
Försäkringstagaren skall biträda Gjensidige vid fastställande av sitt
ansvar.
Ersättning för skada på eller minskning av gods beräknas efter
godsets fakturavärde, om det ej visas att marknadspriset för eller
det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet vid
tiden och på platsen för den försäkrades omhändertagande av
godset varit ett annat.

någon av kranarna eller truckarna i fråga.
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Ersättning för skada på gods lämnas med det belopp som
motsvarar värdeminskningen.
Har Gjensidige betalat ersättning för skada eller förlust övergår
från försäkringstagaren till Gjensidige den rätt han kan ha att av

11. Tvist
Tvist mellan försäkringstagaren och Gjensidige kan hänskjutas till
domstol.

annan kräva ersättning för skada.

12. Uppsägning

7. Preskription

försäkringstagaren inte medverkat vid skadeutredningen.

Framställs inte ersättningsanspråk inom sex månader från det
försäkringstagaren fått kännedom om sin fordran är Gjensidige
fritt från ansvar och försäkringstagaren förlorar sin rätt till
ersättning.

8. Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även
genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid
dubbelförsäkring gäller samma förbehåll för båda försäkringarna.
Ansvarighet fördelas därvid mellan försäkringarna enligt FAL.

9. Åtgärder vid skada
Då skada befaras eller har inträffat, skall försäkringstagaren så
snart som möjligt underrätta Gjensidige och själv vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att avvärja eller minska skadan.
Försäkringstagaren skall följa de föreskrifter Gjensidige lämnar med
anledning av skadan och medverka vid skadeutredningen.
Underlåtenhet att anmäla inträffad skada som försäkringstagaren
fått kännedom om eller att följa föreskrift eller medverka vid
skadereglering kan medföra att ersättningen minskas. Hänsyn tas
till den betydelse underlåtenheten har haft för skadan och
omständigheterna i övrigt.
Försäkringstagaren får inte utan Gjensidiges tillåtelse medgiva att
ersättningsskyldighet föreligger, ej heller godkänna begärd
ersättning. Om så likväl sker är försäkringstagarens åtgärder
bindande för Gjensidige endast i den mån ersättningen kan lämnas
enligt dessa villkor.
Har Gjensidige förklarat sig villig att göra upp i godo med den som
kräver skadestånd är Gjensidige fritt från skyldighet att svara för
därefter uppkommen kostnad eller skadestånd eller att företa
ytterligare utredning.

10. Regressrätt
Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antagas åligga tredje
man, skall försäkringstagaren vidta erforderliga åtgärder för
bevarande av Gjensidiges oinskränkta regressrätt.
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Gjensidige har rätt att säga upp försäkringsavtalet om
Uppsägning kan även ske då skaderesultatet väsentligt avviker från
det normala.
Uppsägning kan ske tidigast 14 dagar efter det att skiftligt
meddelande om detta kommit försäkringstagaren tillhanda.
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

