
Vad ingår i försäkringen?

 Försäkringen ersätter högst upp till det försäkringsbelopp 
som antecknats i försäkringsbrevet direkta sakskador som 
förorsakas gods som ska lyftas.

 Försäkringarna ersätter även skäliga kostnader för att 
avvärja och begränsa en skada.

 Vi utreder för din räkning, om ditt företag är ansvarigt för 
skadan och vi förhandlar med den som yrkar på ersättning.

 Vi sköter och ersätter en rättegång, om ersättningsärendet 
blir föremål för domstolsbehandling.

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen ersätter inte exempelvis

 indirekta kostnader som förorsakas av skada

 skada, som förorsakats då fordon transporteras eller 
flyttas under lyftningen av lasten

 skada som förorsakats av felaktig lyftning av lasten

 skada som förorsakats av att lastens tyngd varit större än 
lyftkapaciteten

 lyftuppdrag som två eller flera fordon utfört tillsammans.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen 
eller av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller 
låta bli att betala ut ersättning helt och hållet.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Lastförsäkringen ger skydd för företag som bedriver lyfttjänstverksamhet med lastbil, bilkran eller arbetsmaskin. Försäkringen ersätter skador på last 
som lyfts i samband med lyftarbete. Dessutom ersätter Lastförsäkringen kostnader för att avvärja och begränsa en skada, utredningen av ansvarsfrå-
gor och en eventuell rättegång. 

Lastförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Pohjola Försäkring Ab, 1458359-3,  
 Helsingfors, Finland 
 A-Försäkring Ab, 1715947-2, Helsingfors, Finland

Produkt:  Lastförsäkring

700032s 6.19



Var gäller försäkringen?

 Försäkringen gäller i Finland, om inte annat antecknats i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Korrekta uppgifter ska anges vid ansökan om försäkring.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp försäkringen. 
Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


