TRUCKTRANSPORTFÖRSÄKRING
FÖR EGENDOM

TTE 1:1
Tilläggsvillkor till Berkleys grundvillkor,
Företag och Fastighet,
del 1, egendomsförsäkring.
Gäller från och med 2020-10-01

Detta särskilda villkor gäller som komplement till Berkleys grundvillkor,
Företag och fastighet, del 1, egendomsförsäkring och avser skada på
egen egendom som försäkringstagaren lyfter med egen truck.
Försäkringen omfattar inte yrkesmässig lyftverksamhet.
Med truck jämställs gaffel-, drag- och grensletruck samt hjullastare.
Med tillämpning av ovan nämnda villkor i övrigt samt
Allmänna avtalsbestämmelser med definitioner och förklaringar gäller
för denna försäkring följande.

EGENDOMSFÖRSÄKRING

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom.

1.1 Annan ägare
Försäkringen gäller dessutom för annan ägare av försäkrad egendom vid
skada på kunders egendom som försäkringstagaren lyfter i samband med
annat åtagande för kunders räkning, till exempel reparation och service av
kunders egendom.

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen
är i kraft (försäkringstiden).
Försäkringen börjar då lyftanordning anbringats på egendomen för
arbetets omedelbara påbörjande och fortlöper under lyft och förflyttning
och upphör så snart egendomen placerats på avsedd plats av trucken.
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3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller på försäkringsställe inom Norden för skada som uppkommer
under lyft och förflyttning med truck.

4. FÖRSÄKRAD EGENDOM OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP
4.1 Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren lyfter
för egen räkning med egen, lånad, hyrd eller leasad truck.

4.2 Försäkringsbelopp - Högsta ersättning
Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges
i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller som förstariskförsäkring.
4.2.1 Högsta ersättning
Vid samtidigt lyft och förflyttning med två eller flera truckar
maximeras ersättningen till det högsta av de försäkringsbelopp
som gäller för någon av truckarna.

5. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
5.1 Allrisk - Lyft med truck
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller
förlust av försäkrad egendom som försäkringstagaren för egen räkning
lyfter och förflyttar med egen, lånad, hyrd eller leasad truck.
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens
värde minskar eller går förlorat.
5.1.1 Undantag
Utöver undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser med definitioner och
förklaringar, punkt 7, gäller för denna försäkring följande undantag.
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Skada under trucktransport
Försäkringen gäller inte för skada

•

vid yrkesmässig trafik eller yrkesmässig lyftverksamhet,
till exempel åkeriverksamhet eller professionella lyftföretag

•

under lyft och förflyttning som sker på annat sätt än med
försäkringstagarens egen, lånad, hyrd eller leasad truck

•

som inträffar när truck brukas av annan än försäkringstagaren

•

som omfattas av företagsansvarsförsäkring eller
entreprenadförsäkring.

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

7. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Reglerna i sin helhet avseende säkerhetsföreskrifter framgår av
Allmänna avtalsbestämmelser med definitioner och förklaringar, punkt 6.

Säkerhetsföreskrifter - Trucktransport
För att förhindra eller begränsa skada på egendom under
lyft och förflyttning ska

•

egendomen före lyftets början iordningsställas för
lyftet på ett ändamålsenligt sätt

•

truck som används för lyftet vara lämpad och godkänd
för säkert lyft av egendomen

•

lyftet utföras av behörig förare.
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PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas
att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts.
Om den försäkrade kan göra antagligt att skadan delvis skulle ha
inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften hade följts kan ersättning
lämnas för denna del.
Om inte annat anges vid respektive säkerhetsföreskrift gäller huvudregeln.

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR
För egen räkning
Med lyft för egen räkning avses försäkringstagarens lyft av egen egendom samt
kunders egendom när lyftet utgör en del av ett annat åtagande, till exempel när
försäkringstagaren åtagit sig att reparera en kunds maskin och i samband med
detta lyfter maskinen med hjälp av truck.

Yrkesmässig trafik eller yrkesmässig lyftverksamhet
Med yrkesmässig trafik eller yrkesmässig lyftverksamhet avses trafik där
personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade
släpfordon (traktortåg) eller lyft med truck eller kran där truck eller kran med
förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för lyft av egendom.
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