Försäkring av egendom på utställning eller mässa
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Företag: Försäkringsaktiebolaget Alandia, Finland

Produkt: Utställningsförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret. Komplett information om försäkringen
framgår av försäkringsbrev, villkor och övrig dokumentation.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Utställningsförsäkring är en försäkring av egendom som skall visas på utställning eller mässa. Försäkringen kan
även omfatta transporter till och från utställningen eller mässan. Montermaterial kan medförsäkras.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?
	Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada
på eller förlust av de försäkrade utställningsföremålen.
	Om montermaterial ska omfattas av försäkringen ska det
särskilt noteras i försäkringsbrevet.
	Om transport till och från utställning/mässa är medförsäkrat
och noterat i försäkringsbrevet omfattar försäkringen även
skada på eller förlust av den försäkrade egendomen under
transport till och från mässan.
	Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
	Försäkringen gäller inom, i försäkringsbrevet, angivet geografiskt område.
	Försäkringen gäller ej i länder under FN:s, EU:s, Storbritanniens eller USA:s handels- eller försäkringsrestriktioner.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER
–	Att lämna korrekta uppgifter vid försäkringens tecknande.
–	Att i rätt tid betala premie.
–	Att informera om förändrade förhållanden som inte var
kända vid försäkringens tecknande.
–	Att följa säkerhetsföreskrifter.
–	Att snarast anmäla inträffad skada och hålla den som orsakat skadan ansvarig och kostnadsfritt bistå försäkringsgivaren med all nödvändig dokumentation, vittnesuppgifter,
bevismaterial och annan information som behövs för skaderegleringen.
–	Att när en skadehändelse inträffar eller befaras vara omedelbart förestående efter bästa förmåga vidta åtgärder för
att förhindra eller minska skadan.
–	Att vid brottslig gärning göra polisanmälan.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA
När och hur premien ska betalas anges i försäkringsbrevet eller
i premiefaktura.
Om inget annat avtalats ska premien betalas i förskott eller i
vart fall senast första dagen i den eller de betalningsperioder
som överenskommits.
Vid dröjsmål med premiebetalning inträder försäkringsgivarens
ansvarighet först dagen efter premiebetalningen.
Skador som inträffar under den tid försäkringstagaren är i dröjsmål med premiebetalning är försäkringsgivaren inte skyldig att
ersätta.
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NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN
GÄLLA?

FÖR FÖRSÄKRINGEN FINNS VISSA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

Försäkring exklusive transporter börjar gälla då den försäkrade
egendomen har lossats från ett transportmedel med vilket det
kommit till utställningsområdet, fortsätter under utställningen
och upphör då lastningen av egendomen påbörjats till transportmedlet med vilket den skall transporteras från utställningsområdet.

!	Egendom ska hanteras med hänsyn till dess art, värde,
stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt och lämpliga
åtgärder ska vidtas för att förhindra att egendomen skadas
eller förloras.
!	När fordon lämnas ska förarhytt och andra utrymmen i fordon vara låsta och nyckeln får inte lämnas kvar i fordonet.
!	Vid lastning 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 täckt med skåp av
plåt, glasfiberplast eller annat hårt material och vara låst.
Vid uppehåll ska släpvagnen vara låst med kullås.
!	Egendom i utställningslokal ska vara under uppsikt eller
skyddad på lämpligt sätt.
!	När egendom lämnas i obemannad utställningslokal skall
dörrar vara låsta och fönster reglade.
!	För att stöldskada under utställning ska ersättas fordras att
stöldbegärlig egendom är fastmonterad eller förvaras i låst
monter eller låst utrymme när utställningsmonter eller lokal
är obemannad.
!	Brott mot en säkerhetsföreskrift medför förhöjd självrisk.
Grovt åsidosättande av en säkerhetsföreskrift kan innebära
att ersättningen jämkas till noll.

Försäkring inklusive transporter börjar när den försäkrade
egendomen lämnar försäkringstagarens lokal, fortsätter under
transport och under utställningen och upphör då egendomen
efter utställningen återförts till försäkringstagarens lokal.

HUR KAN JAG SÄGA UPP AVTALET?
Årsförsäkringar kan skriftligen sägas upp senast en månad före
förfallodagen.
Bägge parter, försäkringsgivare och försäkringstagare har rätt
att vid skadefall säga upp försäkringen.
Vid premiehöjning eller ändrade försäkringsvillkor på grund av
riskökning kan den försäkrade säga upp försäkringsavtalet.

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?
	Skada på egendomen under demonstration.
	Skada på grund av att egendomen inte iordningställts eller
emballerats på ett ändamålsenligt sätt.
	Kostnader för borttransport och destruktion av skadad
egendom.
	Skada eller kostnad orsakad av försening.
	Skadeståndsskyldighet mot tredje man.
	Skada på utställningsföremålets emballage som inte angivits i försäkringsbrevet.
	Försäkringen omfattar inte skada som försäkringstagaren
eller anställd i arbetsledande ställning orsakar med uppsåt
eller av grov vårdslöshet.
	Styrkt stöld av anställd.
	Skada på grund av bedrägeri, förskingring eller annat liknande förmögenhetsbrott.
	Försäkringen omfattar inte tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad, ökning av
kostnad.
	Skada som orsakats av naturkatastrof, atomkärnreaktion,
radioaktivitet, terrordåd, cyberattack, krig eller strejk.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV VAD
FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
!	Det finns begränsningar avseende vad försäkringen täcker,
vilka risker som omfattas, försäkringsbelopp, inom viket
geografiskt område försäkringen gäller, för vem försäkringen gäller med mera vilket framgår av försäkringsbrevet och
försäkringsvillkoren.

