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Lastförsäkring

AKN 05
Gäller från 1.4.2018

 1 Syftet med försäkringen
●● Försäkringsbolaget förbinder sig att i enlighet med dessa villkor 

och de allmänna avtalsvillkoren
●● ersätta i punkt 3.1 nämnda skador och i villkoren särskilt 

nämnda övriga kostnader,
●● sköta utredningen av skadeersättningens grunder och belopp,
●● förhandla med den som kräver ersättning, och
●● sköta och ersätta en rättegång, om ersättningsärendet blir före-

mål för domstolsprövning.

2 Försäkringens giltighetsområde
Försäkringen gäller i Finland, om inte annat antecknats i försäk-
ringsbrevet.

3 Skador som ersätts och begränsningar i anslutning 
till dessa

3.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter i den försäkrade verksamheten på försäk-
ringens giltighetsområde för ett i försäkringsbrevet specificerat 
fordon som yrkesmässigt mot ersättning i samband med utföran-
det av ett lyftarbete förorsakat att den last som försäkringstagaren 
åtagit sig att lyfta har förstörts eller skadats.

En förutsättning för ersättning är dessutom, att
●● lasten har förstörts eller skadats under lyftningen,
●● försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsskyldig för 

skadan,
●● lasten har förstörts eller skadats under försäkringsperioden
●● lasten har förstörts eller skadats på grund av att lasten har 

stjälpt, fallit eller lasten har stött mot ett yttre föremål.

Lyftningen anses börja då en krok, kätting, vajer eller motsva-
rande lyftredskap har fästs vid lasten för att inleda ett omedelbart 
lyftarbete och avslutas då lasten har sänkts och lyftredskapet har 
lossats eller kunde ha lossats.

Försäkringen ersätter också en skada som förorsakas av att för-
säkringstagaren eller en person som är i dennas tjänst genom 
vållande vid utförandet av ett arbete under omständigheter, då 
försäkringstagaren i förhållande till uppdragsgivaren enligt skade-
ståndslagen är likställbar med en anställd.

3.2 Ersättningsbegränsningar

Försäkringen ersätter inte

3.2.1 skada, som förorsakas då fordon transporteras eller på annat 
sätt flyttas under lyftningen av lasten

3.2.2 skador som åsamkats försäkringstagaren själv

3.2.3 skada, som förorsakats uppsåtligt eller av grov oaktsamhet

En skada anses ha vållats uppsåtligen eller genom grov oaktsam-
het bl.a. då den handling, det förfaringssätt eller den försummelse 
som förorsakade skadan med beaktande av omständigheterna 
medförde en avsevärd risk för att skadan skulle uppstå.

Försäkringen ersätter emellertid en avsiktligt eller genom grov 
oaktsamhet förorsakad skada om försäkringstagare i egenskap 
av arbetsgivare ansvarar för den skada arbetstagaren förorsakat 
i arbete och försäkringstagaren kan påvisa att varken denna eller 
dennas arbetsledning inte kände till och att de inte heller borde ha 
känt till arbetstagarens förfarande.

3.2.4 ersättningsskyldighet som baserar sig på varutransport en-
ligt lagen om vägbefordringsavtal (345/79).

3.2.5 skada, där ersättningsskyldigheten baserar sig enbart på ett 
avtal, ett löfte, en garanti eller ett annat åtagande om inte detta 
ersättningsansvar skulle finnas utan nämnda åtagande.

3.2.6 skada som förorsakas av att motorfordon används i trafik på 
så sätt som avses trafikförsäkringslagen (279/59).

3.2.7 skada som beror på att fordonet använts för brottslig gär-
ning.

3.2.8 skador på egendom som, när den handling eller försum-
melse som förorsakar skadan inträffar, är eller var i försäkringsta-
garens besittning, är eller var utlånad till försäkringstagaren eller 
denne i övrigt utnyttjar eller utnyttjade.

3.2.9 skador, som har berott på att lasten till sina egenskaper inte 
varit lämplig att lyftas eller flyttas eller att lasten till följd av sin 
beskaffenhet inte har hållit för den påfrestning lyftningen föran-
lett.

3.2.10 skador som berott på att lasten har lyfts med fel lyftgrepp 
och vid fel lyftställe eller i strid med lyftmärkena.

3.2.11 skador som har berott på att lastens tyngd varit större än 
fordonskranens klassificerade lyftkapacitet.

3.2.12 skador som förorsakats pengar, värdepapper, ädelmetaller, 
ädelstenar, ädelmetallsmycken eller pärlor, konstverk, konstföre-
mål eller andra värdeföremål eller levande djur eller växter.

3.2.13 Försäkringen täcker inte lyftuppdrag som två eller flera for-
don utfört tillsammans.

4 Säkerhetsföreskrifter
4.1 Fordonets förare ska ha ett av myndigheter utfärdat vederbör-
ligt körkort samt sådan kompetens som krävs vid lyft- och flytt-
ningsuppdrag.
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4.2 Det fordon som används för lyftningen eller flyttningen ska 
vara i säkert och trafikdugligt skick i enlighet med föreskrifter och 
bestämmelser som gäller fordonet, vara besiktigat och registrerat 
samt dess konstruktioner och utrustningsdetaljer vara ändamåls-
enliga samt i sådant skick som föreskrifter och bestämmelser för-
utsätts av dessa.

4.3 Försäkringstagaren ska ombesörja att hans arbetstagare och 
andra personer som han ansvarar för är medvetna om de säker-
hetsföreskrifter som tillämpas på detta avtal och att de följer dem 
i sin verksamhet.

4.4 Den kran som används för lyftningen eller flyttningen ska 
vara i säkert och trafikdugligt skick i enlighet med föreskrifter och 
bestämmelser som gäller kranen, vara besiktigad och registrerad 
samt dess konstruktioner och utrustningsdetaljer vara ändamåls-
enliga samt i sådant skick som föreskrifter och bestämmelser för-
utsätts av dessa.

4.5 Om försäkringstagaren inte har följt ovan nämnda säkerhets-
föreskrifter eller andra tillämpliga säkerhetsföreskrifter kan ersätt-
ningen avslås eller nedsättas.

Vid bedömningen av om ersättningen i ovannämnda fall ska ned-
sättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas vilken be-
tydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten 
av skadan.

5 Försäkringstagarens skyldigheter

5.1 Anmälan om skada

Försäkringstagaren ska utan dröjsmål anmäla en skada till försäk-
ringsbolaget och bereda bolaget tillfälle att inspektera det skadade 
föremålet.

5.2 Avvärjande och begränsning av en skada

När ett försäkringsfall är omedelbart hotande eller har inträffat 
är försäkringstagaren skyldig att se till att skadan avvärjs eller 
begränsas.

Denna skyldighet begränsar sig till enbart de åtgärder med vilka 
man avlägsnar det omedelbara hotet om att förorsaka annan en 
ansvarsskada och omfattar inte ytterligare och mera omfattande 
åtgärder efter inträffad skada, om inte en separat överenskom-
melse träffas med försäkringsbolaget om sådana åtgärder. För-
säkringen ersätter de skäliga kostnader som förorsakas av dessa 
omedelbara åtgärder (Se villkorspunkt 7.4).

5.3 Anmälan om brott

Då det är fråga om ett brott ska försäkringstagaren eller hans re-
presentant omedelbart göra en anmälan till polismyndigheterna 
på den ort där skadan har skett.

5.4 Utredning av skada

Försäkringstagaren är skyldig att
●● att på egen bekostnad delta i utredningen av skadan
●● att förete försäkringsbolaget de uppgifter och handlingar som 

han besitter och som är av betydelse vid utredningen av skadan
●● att skaffa eller ombesörja nödvändiga utredningar som försäk-

ringstagaren till skäliga kostnader kan få tillgång till, och
●● att bereda försäkringsbolaget möjlighet att medverka till en 

uppgörelse i godo.

5.5 Anmälan om rättegång

Om ett skadeståndsyrkande som till sina grunder hänför sig till 
en skada som kan ersättas ur försäkringen blir föremål för dom-
stolsprövning, ska försäkringstagaren sedan han fått kännedom 
om rättegången omedelbart meddela detta till försäkringsbolaget.

Om skadeståndsyrkandet till sitt belopp och sina grunder hänför 
sig till en skada som kan ersättas ur försäkringen, betalar försäk-
ringsbolaget rättegångskostnaderna under förutsättning att
●● skadeanmälan gjorts innan svaromålet lämnats och
●● försäkringsbolaget godkänner rättegångsombudet.

Om rättegången också hänför sig till andra ärenden, ersätter för-
säkringen enbart den del av kostnaderna som hänför sig till det 
ersättningsyrkande som omfattas av försäkringen.

Försäkringsbolaget har alltid rätt att överta skötseln av rättegången.

(Se punkt 7.5 Utrednings- och rättegångskostnader.)

6 Försäkringsbolagets skyldigheter
Då en skada som anmälts omfattas av försäkringen och dess be-
lopp överstiger försäkringens självrisk, utreder försäkringsbolaget 
om försäkringstagaren är skyldig att ersätta skadan samt förhand-
lar med den som yrkar på ersättning.

Om ersättningsbeloppet och grunderna inte är uppenbart riktiga, 
binder det inte försäkringsbolaget att försäkringstagaren ersätter 
skadan, träffar en överenskommelse om den eller godkänner ett 
krav.

Om försäkringsbolaget träffat en överenskommelse med den ska-
delidande om ersättning för skadorna och försäkringstagaren inte 
samtycker till detta, är försäkringsbolaget inte längre skyldigt att 
ersätta kostnader som därefter förorsakas eller betala en större 
ersättning än bolaget skulle ha gjort på basis av ovan nämnda 
avtal. Försäkringsbolaget är inte heller skyldigt att göra ytterligare 
utredningar i ärendet.

7 Ersättningsbestämmelser

7.1 Ersättningens maximibelopp

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör den 
högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid 
varje försäkringsfall, inklusive skadestånd och andra ersättnings-
gilla kostnader enligt dessa villkor.

De kostnader för avvärjning och begränsning av en hotande skada 
i punkt 5.2 ersätts även om försäkringsbeloppet skulle överskridas.

7.2 Självrisk

Vid varje skada har försäkringstagaren en i försäkringsbrevet an-
given självrisk eller specialsjälvrisk som i enlighet med villkoren 
dras av från det sammanlagda beloppet av skadeersättning, av-
värjningskostnaderna samt utrednings-, förhandlings-, ränte- och 
rättegångskostnaderna.

Självrisk avdras emellertid inte vid kostnader för begränsning el-
ler avvärjning av skada.

7.3 Skadebelopp och ersättning

7.3.1 Direkt sakskada
Försäkringen ersätter till följd av en händelse som omfattas av 
försäkringen av att last som utgör försäkringsobjekt har förstörts 
eller skadats enligt följande:

Skadebelopp och det ersättningsbelopp som betalas ur försäkring-
en är endast en direkt sakskada som förorsakats lasten antingen 
enligt punkt 7.3.1.1 eller 7.3.1.2, vara 7.3.1.1 är primär.

7.3.1.1 Reparationskostnader
Om det skadade föremålet kan försättas i samma skick som det 
var före skadan eller i motsvarande skick genom att utföra en 
reparation eller genom att i stället för den skadade delen ersätta 
delen med en ny eller motsvarande del, är skadebeloppet och den 
ersättning som betalas ur försäkringen en av detta förorsakad.
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Försäkringen ersätter inte några andra skador, kostnader, förlus-
ter eller utgifter som förorsakats av att föremålet förstörts eller 
skadats.

7.3.1.2 Ersättning enligt verkligt värde
Om föremålet har förstörts, beräknas skadebeloppet enligt det 
verkliga värdet på föremålet. Försäkringen ersätter ett skadebe-
lopp beräknat på det verkliga värdet.

Ett föremål anses ha förstörts
●● om föremålet har skadats så, att dess ursprungliga egenskaper 

helt har gått förlorade eller
●● om storleken på de reparationskostnader som avses i punkt 

7.3.1.1 blir större än föremålets värde fastställt enligt sitt verk-
liga värde.

Försäkringen ersätter inte några andra skador, kostnader, utgifter 
eller förluster som förorsakats av att föremålet förstörts eller ska-
dats.

7.4 Kostnader för begränsning eller avvärjande av skada

(Se ovan punkt 5.2)

Utöver direkta sakskador ersätter försäkringen skäliga kostnader, 
som förorsakas för att avvärja eller begränsa en inträffad eller 
omedelbart hotande skada som omfattas av försäkringen.

Kostnader som nämns i denna punkt ersätts även om det i punkt 
7.1 avsedda maximibeloppet för ersättningen skulle överskridas.

7.5 Utrednings- och rättegångskostnader

Försäkringen ersätter dessutom skäliga och nödvändiga kostnader 
för utredning av skadan, dock inte sådana utredningskostnader 
som förorsakas försäkringstagaren och som denne enligt försäk-
ringsvillkoren själv är skyldig att betala eller om vilka någon se-
parat överenskommelse inte har ingåtts med försäkringsbolaget.

Rättegångskostnaderna ersätts på det sätt som nämns i punkt 5.5.

7.6 Mervärdesskatt

Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen har rätt att dra av 
eller ansöka om att återfå den andel mervärdesskatt som ingår i 
en räkning eller i ett ersättningsyrkande, avdras från ersättningen 
motsvarande mervärdesskatt.

7.7 Solidariskt ansvar

Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, 
ersätter försäkringen bara den del därav som svarar mot vad som 
kan läggas försäkringstagaren till last och den fördel som han 
eventuellt har haft av händelsen som lett till skadan. Om någon 
annan grund för ersättningen inte föreligger, betalas ersättning ut-
gående från antalet ansvariga personer.

8 Försäkringspremie

8.1 Premien fastställs enligt försäkringsbolagets separata lastför-
säkringstariff. På premiens storlek inverkar bland annat det störs-
ta värdet på den last som ska lyftas på en gång och självrisken.

8.2 Beräkning av premien som förskottspremie

Om premien på grund av verksamhetens art eller omfattning på 
förhand beräknas som en förskottspremie, fastställs den slutliga 
premien vid försäkringsperiodens slut, varvid skillnaden mellan 
denna och förskottspremien omedelbart ska betalas eller återbe-
talas.

Försäkringstagaren är skyldig att ge försäkringsbolaget informa-
tion om de i försäkringsbrevet nämnda premiegrunderna för be-
räknande av premien för försäkringsperioden och för fastställande 
av den slutliga premien då försäkringsperioden har upphört.

Om försäkringstagaren inte inom en månad lämnar de uppgifter 
som försäkringsbolaget har begärt för beräkning av den slutliga 
premien, har försäkringsbolaget rätt att fastställa premien till ett 
belopp det anser skäligt.


