
 HYRESFÖRSÄKRING 
 

 

 

Vår hyresförsäkring gör att du kan känna dig tryggare. 

3D Hyrliftar har i samarbete med Länsförsäkringar en försäkring som kan tecknas för hyrda maskiner. 
Försäkringspremien uppgår till 5 % av nettohyrpriset, (moms tillkommer). 
Självrisken är 5000 kronor per skadetillfälle. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig 
kostnad. 
Jämför detta med en till två gånger prisbasbeloppet som brukar vara vanligt vid tecknande av 
hyresförsäkring.  

Med 3D Hyrliftars hyresförsäkring får du kontroll på skade- och stöldrisken för de hyrda maskinerna, 
och slipper oroa dig för att äventyra ekonomin i ditt projekt om olyckan skulle vara framme. 

Vad täcker försäkringen? 

Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga och oförutsedda händelser så som brand, 
skadegörelse eller stöld. Eventuella skador som uppkommer på annan egendom eller personer 
(följdskador) täcks inte av denna försäkring. 

Vid samtliga försäkringsärenden ska rimliga åtgärder ha vidtagits för ett förhindrande av stöld/skada. 
Vid stöld ska polisrapport upprättas och skickas in. 

Om skada inträffar 

• Kontakta genast den depå där du hyrt maskinen. 
• Uppge vilken maskin det gäller. 
• Ge oss kort redogörelse för vad som hänt, skadans omfattning och vilka åtgärder som 

vidtagits efter det att skadan upptäcktes. 
• Vid inbrott, stöld eller skadegörelse skall polisanmälan göras. 

 
Säkerhetsföreskrifter 
 
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av 
försäkringsvillkoren, maskinens användarmanual eller myndigheters föreskrifter, betalas ersättning 
från försäkringen endast om skadan får anses ha inträffat även om föreskriften följts. 
 
Tänk på att: 
 
Att vårdslöst handhavande, förslitning, korrosion m.m. anses inte som plötslig oförutsedd skada. I 
dessa fall gäller inte försäkringen. Blir du utsatt för stöld skall du kunna precisera när stölden inträffade 
samt vilka säkerhets åtgärder som vidtagits (kraven ställs i förhållande till egendomens värde och 
stöldbegärlighet). 
Försäkringen gäller inte för skada på maskin som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med 
därtill hörande kylsystem. 
Försäkringen täcker inte skador som av sådan art som inte påverkar egendomens användbarhet eller 
som kan avhjälpas genom normal service eller justering. 

För fullständiga försäkringsvillkor, kontakta oss. 

 




