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1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

1.1  Försäkringen omfattar utifrån kommande plötslig och oförut-

sedd fysisk skada på eller förlust av de i försäkringsbrevet 

angivna utställningsföremålen och angivet montermaterial. 

Skada på emballage som skall återanvändas och noterats i 

försäkringsbrevet omfattas av försäkringen. 

1.2  Emballage som ska återanvändas och montermaterial som 

ska medförsäkras ska särskilt noteras i försäkringsbrevet 

med  försäkringsvärde.

1.3  Försäkringen omfattar transport med eget fordon eller trans-

port med extern transportör. 

1.4  Skada i samband med visning eller demonstration ersätts inte. 

Med visning avses att man aktivt förevisar något och med 

demonstration avses att man visar hur något fungerar eller 

ska göras.

1.5 För stöld lämnas ersättning endast om skadetillfället kan pre-

ciseras. Förlust som upptäcks först vid inventering ersätts ej. 

1.6 Försäkringen omfattar uppoffring, bidrag och kostnader 

inklusive räddnings- och bärgningskostnader vid gemensamt 

haveri.

1.7 Av försäkringsbrevet framgår om försäkringen tecknats inklu-

sive eller exklusive transporter till och från utställning.

2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSTID

Försäkring inklusive transporter till och från utställningsområdet.

2.1 Försäkringen börjar gälla när utställningsföremålet lämnar 

försäkringstagarens för rörelsen stadigvarande disponerad 

lokal eller plats,

2.2 fortsätter under normal transport samt därmed sammanhän-

gande lastning, omlastning och lossning, 

2.3 fortsätter under utställningen och upphör vid den av följande 

tidpunkter som först inträffar, 

2.4 då utställningsföremålet återförts till samma lokal eller annan 

lokal eller plats som stadigvarande disponeras av försäkrings- 

tagaren,

2.5 då utställningsföremålet har mottagits av den försäkrade på 

annan ort, 

2.6 då den försäkrade har disponerat över utställningsföremålet 

på annat sätt. Till exempel sålt det eller på annat sätt frånhänt 

sig det.

Försäkring exklusive transporter till och från utställningsområdet.

2.7 Försäkringen börjar då utställningsföremålet har lossats från 

ett transportmedel med vilket den ankommit till utställnings- 

området,

2.8 fortsätter under utställning,

2.9 upphör då lastning av utställningsföremålet påbörjats till 

det transportmedel med vilket det skall transporteras från 

utställningsområdet eller då den försäkrade disponerat över 

utställningsföremålet på annat sätt.

3. UNDANTAGSBESTÄMMELSER

3.1  Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet till följd 

av uppsåt eller grov vårdslöshet av försäkringstagaren 

eller dennes anställda i arbetsledande ställning, inte heller 

ersättningsskyldighet till följd av att försäkringstagaren efter 

inträffat skadefall svikligen uppgivit, förtigit eller fördolt 

något förhållande av betydelse för skadefallets bedömande.

3.2 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet till följd av 

styrkt stöld av anställd.

3.3 Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet till följd 

av skada genom bedrägeri, förskingring eller annat likande 

förmögenhetsbrott.

3.4 Försäkringen omfattar inte kostnader för borttransport 

och destruktion av skadad egendom, ej heller kostnader för 

rengöring av transportmedel eller lastbärare, ej heller kost-

nader för rengöring av plats där försäkrad egendom har los-

sats eller lagrats före försäkringens upphörande.

3.5 Försäkringen omfattar inte tids-, ränte- eller konjunktur- 

förlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad, ökning av 

kostnader eller annan indirekt förlust.

3.6 Försäkringen omfattar inte skadeståndsskyldighet mot tredje 

man.

3.7 Försäkringen omfattar inte förlust eller skada, vars uppkomst 

eller omfattning direkt eller indirekt förorsakats av eller 

står i samband med jordbävning, lavin, vulkaniskt utbrott, 

översvämning, dammgenombrott, bruk av kärnstridsmedel, 

atomkärnprocess, cyberattack, krig, inbördeskrig, invasion, 

krigsliknande operationer, embargo, beslag, uppbringning, 

rekvisition, konfiskation eller andra åtgärder av civila eller 

militära myndigheter vare sig krig förklarats eller icke, myteri, 

revolution, uppror eller åtgärd av den som obehörigen till- 

vällat sig makten.

3.8 Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad, som 

direkt eller indirekt har orsakats av personer som deltar i 

strejk, lockout eller andra arbetsmarknadskonflikter, upplopp, 

kravaller eller liknande oroligheter, ej heller terrordåd eller 

liknande handlingar dikterade av politiska eller religiösa motiv.
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3.9 Försäkringen omfattar inte normalt svinn i fråga om vikt eller 

volym. 

3.10 Försäkringen omfattar inte skada orsakad av egendomens 

egen beskaffenhet.

3.11 Försäkringen omfattar inte skada genom slitage, ned-

smutsning, blekning, repning, skavning eller dylikt.

3.12 Försäkringen omfattar inte skada som inte påverkar egen- 

domens användbarhet eller som kan avhjälpas med normal 

service eller justering.

3.13 Försäkringen omfattar inte skada betingad av klimatbetingad 

temperaturpåverkan.

3.14 Försäkringen omfattar inte skada som beror på att egen- 

domen före transportens början inte emballerats, pack-

ats, anoljats eller iordningställts för transporten på ett 

ändamålsenligt sätt eller att egendom som inte varit till-

fredsställande täckt utsatts för nederbörd.

3.15 Försäkringen omfattar inte egendom av farlig beskaffenhet, 

såvida den inte transporteras i enlighet med gällande lagar 

och förordningar. 

3.16 Försäkringen omfattar inte skada på utställningsföremålets 

emballage som inte angivits i försäkringsbrevet.

3.17 Försäkringen omfattar inte skada genom stöld av försäkrad 

egendom som förvarats i fordon vars start och dörrnyck-

lar inte varit uttagna under lastning och lossning eller under 

parkering eller i olåst fordon eller på öppet fordon respektive 

släpvagn eller på takräcke.

3.18 Försäkringen omfattar inte stöld av särskilt stöldbegärlig 

egendom som förvaras i eller på fordon eller släpvagn då  

fordonet / släpvagnen är överlämnad i tredje mans vård.

4. SÄKERHETSBESTÄMMELSER

4.1  Egendom ska hanteras med hänsyn till dess art, värde, stöld-

begärlighet samt förhållandena i övrigt och lämpliga åtgärder 

ska vidtas för att förhindra att egendomen skadas eller för-

loras.

4.2 Egendomen ska vara ändamålsenligt emballerad, paketerad, 

förankrad eller på annat lämpligt sätt iordningställd för trans-

port.

4.3 När fordon lämnas ska förarhytt och andra utrymmen i fordon 

vara låsta och nyckeln får inte lämnas kvar i fordonet. Vid last-

ning och lossning ska fordonet hållas under uppsikt om det är 

olåst. Vid nattparkering ska fordonet parkeras på bevakad plats 

eller larmas och parkeras inom hörhåll för fordonets förare. 

Med fordon avses även släpvagn. Transporteras egendomen på 

släpvagn ska släpvagnen vara täck med skåp av plåt, glasfiber-

plast eller annat hårt material och vara låst. Vid uppehåll ska 

släpvagnen vara låst med kullås.

4.4 Egendom i utställningsslokal ska vara under uppsikt eller 

skyddad på lämpligt sätt med hänsyn till dess art, värde och 

stöldbegärlighet. När egendom lämnas i obemannad utställ- 

ningslokal skall dörrar vara låsta och fönster reglade. För att 

stöldskada under utställning ska ersättas fordras att stöld-

begärlig egendom är fastmonterad eller förvaras i låst mon-

ter eller låst utrymme när utställningsmonter eller lokal är  

obemannad.

4.5 Brott mot en säkerhetsföreskrift medför förhöjd självrisk. 

Grovt åsidosättande av en säkerhetsföreskrift kan innebära att 

ersättningen jämkas till noll.

5. FÖRSÄKRINGSVÄRDETS BERÄKNING

5.1  Försäkringsvärdet är för fabriksnytt utställningsföremål 

inköpsfaktura eller för begagnat utställningsföremål mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses kostnaden för anskaff-

ning av ny likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning 

på grund av ålder och bruk eller annan omständighet såvida inte 

annat har avtalats.

5.2 I försäkringsvärdet ska inte handelsvinst, affektions- eller 

annat särskilt värde räknas in.

5.3 Det sammanlagda värdet av all den försäkrade egendomen är 

försäkringsbeloppet.

6. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED SKADA

6.1  Befarad eller konstaterad skada ska omedelbart anmälas till 

försäkringsgivaren. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning 

ska dessutom anmälas till polismyndighet på den ort skadan 

inträffat samt bevis härom företes på begäran av försäkrings-

givaren.

6.2 Skada som uppkommit vid befordran med extern transportör 

eller under förvaring hos extern lagerhållare ska anmälas till 

vederbörande transportföretag eller lagerhållare. Vid uti-

från synlig skada ska sådan anmälan göras omedelbart efter 

upptäckten.

6.3 När skada inträffat eller när uppenbar risk för skada förelig-

ger ska den försäkrade vidta skäliga åtgärder för att avvärja 

eller begränsa skadan, tillvarata sina och försäkringsgiva-

rens rättigheter mot transportör eller annan som har vård om 

egendomen samt omedelbart underrätta försäkringsgivaren. 

Skäliga kostnader härför ersätts under försäkringen även om  

försäkringsbeloppet härigenom överskrids.

6.4 Åtgärder vidtagna av den försäkrade eller av försäkringsgiva-

ren i avsikt att rädda, skydda eller återvinna egendom inverkar 

inte på någondera partens rättigheter eller skyldigheter under 

försäkringen.

6.5 Försäkringstagaren ska framställa begäran om ersättning 

inom sex månader från det att han fått kännedom om sin for-

dran.
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7. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER

7.1  Det åligger försäkringstagaren att styrka befintligheten och 

värdet vid skadetillfället av den försäkrade egendomen och på 

anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom – ska-

dade och oskadade - med uppgift om värden före och efter 

skadan.

7.2 Grundläggande för beräkningen av skadan är värdena omedel-

bart före och efter skadans inträffande.

7.3 Har föremål förkommit eller kan skadat föremål inte repare-

ras, utgår ersättning beräknad enligt pkt 5.1 ovan.

7.4 Utöver vad som stadgas i 6.3 lämnas inte ersättning för sär-

skilda kostnader i anledning av skada eller värdeminskning  

som kan kvarstå efter det skadan avhjälpts genom fullgod 

reparation. 

7.5 Försäkringsgivaren är berättigad att i stället för att utbetala 

kontant ersättning reparera skadad egendom eller ersätta den 

med likvärdig egendom av samma slag.

7.6 Försäkringsgivaren äger rätt till skadad del för vilken full 

ersättning utbetalats.

7.7 Kommer ersatt egendom till rätta ska den försäkrade omedel-

bart ställa den till försäkringsgivarens förfogande eller återta 

den och betala tillbaka ersättningen.

7.8 Ersättning utbetalas senast en månad efter att erforderlig 

utredning framlagts såvida inte hinder utanför försäkrings- 

givarens kontroll föreligger.

7.9 Har försäkringstagaren anmält befarad eller konstaterad 

skada till försäkringsgivaren äger denne att genombefullmäk-

tigat  ombud ta del av erforderliga handlingar hos försäkrings- 

tagaren.

7.10 Har försäkringsgivaren utbetalat ersättning för skada övergår 

från försäkringstagaren till försäkringsgivaren den rätt han 

kan ha att av annan kräva ersättning för skadan.

7.11 Då skada inträffat har försäkringsgivaren rätt att säga upp 

försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.

8. SJÄLVRISKER

8.1  Grundsjälvrisk och förhöjd självrisk framgår av försäkrings-

brevet.

8.2 Vid brott mot säkerhetsföreskrift gäller förhöjd självrisk.

8.3 Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt 

lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad 

det år skadan inträffade.

9. DUBBELFÖRSÄKRING

9.1  Är samma intresse försäkrat även hos annan försäkringsgiv-

are med förbehåll, enligt vilken denne ska vara helt eller delvis 

fri från ansvar om intresset har försäkrats mot samma risk 

hos annan försäkringsgivare, ska motsvarande förbehåll gälla 

för denna försäkring. Varje försäkringsgivare ska då ansvara 

mot den försäkrade som om den försäkringsgivaren ensam 

hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt 

till högre ersättning från försäkringsgivarna än som samman-

lagt svarar mot skadan. Överstiger summan av ersättningarna 

skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsgivarna 

efter förhållandet mellan ersättningsbeloppen.

10. TREDJE MANS INTRESSE 

10.1  Försäkringen gäller inte till förmån för transportör eller annan 

som har vård om den försäkrade egendomen eller åtagit sig 

uppdrag som hänför sig till den försäkrade egendomen

11. FÖRFARANDE VID TVIST 

11.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt 

avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stock-

holms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

11.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det 

omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det 

omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska 

Skiljedomsregler tillämpas. Det omtvistade värdet omfattar 

kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som 

framställts i svaret över påkallelseskriften. 

11.3 Begränsningen i fråga om en skiljemans nationalitet i SCC:s 

skiljereglemente ska inte tillämpas.

11.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska 

tillämpas på tvisten.

11.5 Språket ska vara svenska.

11.6 Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

11.7 Handlingar som åberopas i förfarandet behöver inte översät-

tas till svenska om de är avfattade på engelska språket.

12. ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN

12.1  Beträffande förhållanden som ej regleras av dessa villkor 

gäller för försäkringen Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan av 

år 2006.
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13. PREMIER OCH FÖRSÄKRINGSTID

13.1  Vid försäkringstidens slut förnyas avtalet genom att  

försäkringstagaren betalar den premie som försäkringsgivaren 

genom utsänd avi underrättat honom om. Om högre premie eller 

ändrade villkor ska gälla för det nya avtalet ska försäkrings- 

givaren meddela detta senast då premieavin sänds ut.

13.2 Har försäkringsgivaren särskilda skäl för att inte förnya avtalet  

ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad 

före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare så 

förlängs avtalet med lika många dagar som meddelandet  

härigenom blir försenat.

13.3 Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande 

försäkringsår med en månads varsel vidta ändringar av pre-

mier och försäkringsvillkor. Godkänner inte försäkringstagaren 

höjning av premien eller ändring av villkoren ska han utan 

dröjsmål meddela detta till försäkringsgivaren. Försäkringen 

upphör i så fall att gälla en månad efter det att försäkrings- 

tagaren erhållit meddelande om ändringen.

14. PRESKRIPTION

 Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller  

premieåterbäring förlorar sin rätt mot försäkringsgivaren 

om han inte åberopar fordringen mot försäkringsgivaren i 

skiljeförfarande enligt pkt 11 inom tre år från det att han fick 

kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje 

fall inom tio år från det anspråket tidigast hade kunnat göras 

gällande. Har han framställt anspråk till försäkringsgivaren 

inom denna tid, är dock fristen enligt första meningen sex 

månader från det att försäkringsgivaren har förklarat att den 

tagit slutlig ställning till anspråket.

15. BESTÄMMELSER OM PREMIER M.M.

15.1 Premien ska betalas i enlighet med anvisning i försäkrings-

brevet eller premiefaktura. Försäkringsgivarens ansvarighet 

inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu 

inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning 

att premien betalas inom den tid som angivits i premieavin.

15.2 Betalas inte premien inom den tid som angivits i premieavin 

föreligger dröjsmål med premiebetalningen, och försäkrings-

givaren har då rätt att säga upp avtalet.

15.3 Betalas premien senare än som angivits i premieavin men  

innan avtalet sagts upp, så inträder försäkringsgivarens  

ansvarighet först från betalningstillfället.

15.4 Premien för förnyat avtal ska betalas senast på det nya  

avtalets begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas 

tidigare än en månad efter det att försäkringsgivaren skickat 

ut premieavin.

15.5  Avtalet förnyas även om premien betalas senare, dock endast 

under förutsättning att betalningen sker inom en månad från 

senaste betalningsdag enligt föregående punkt. Försäkrings-

givarens ansvarighet inträder i detta fall först från betalnings- 

tillfället.

15.6 Om vid dröjsmål skada har inträffat samma dag som 

försäkringstagaren betalat premien är försäkringsgivaren  

ansvarig endast om försäkringstagaren kan bevisa att pre-

mien betalats före skadan.

15.7 Försäkringsgivaren är berättigad att under löpande 

försäkringsår med en månads varsel vidta ändringar av  

premier och försäkringsvillkor. Godkänner inte försäkrings- 

tagaren höjning av premien eller ändring av villkoren ska 

han utan dröjsmål meddela detta till försäkringsgivaren. 

Försäkringen upphör i så fall att gälla en månad efter det 

försäkringstagaren erhållit meddelande om ändringen.
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