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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 



1. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt för annan ägare av försäkrad egendom då denne 

inte kan få ersättning genom annan försäkring. 

 

2. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden förutsatt att Försäkringsgi-

varens ansvar föreligger enligt villkoren. 

 

3. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller inom de geografiska områden som anges i försäkringsbeviset. 

 

4. Försäkrat intresse 

Försäkringen gäller för sådant intresse som består i att värdet av den försäkrade egendomen inte 

minskar eller går förlorat. 

 

5. Försäkrad egendom 

Försäkringen gäller som första riskförsäkring  

 

Dock gäller försäkringen inte för utrustning under tid då den hyrts eller lånats ut till annan än 

försäkringstagarens familjemedlem, anställd hos försäkringstagaren eller annan därmed jäm-

förlig person om inte annat särskilt avtalats. 

 

Försäkringen omfattar dessutom, även om den inte utsatts i försäkringsbeviset, utrustning som 

hyrts eller lånats för visst arbete. Detta gäller under förutsättning att det totala värdet av det som 

hyrts/lånats inte överskrider 50 000 kr och den avsedda hyres-/lånetiden inte överskrider 30 

dagar. Försäkringen gäller inom ordinarie försäkringsområde. 

 

Försäkringen omfattar dessutom, även om försäkringsbelopp härför inte utsatts i försäkrings-

beviset: 

• fotograferat/inspelat material    intill 10 000 kr 

• labbskada      intill 10 000 kr 

• transportskada     intill 10 000 kr 

• extrakostnad     intill 10 000 kr 

 

6. Försäkrade skadehändelser 

6.1 

Försäkringsgivaren ersätter skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och 

oförutsedd utifrån kommande händelse. 

För bärbar dator yngre än tre (3) år ersätts även annan plötslig och oförutsedd fysisk skada. 

För digital kamera yngre än tre (3) år ersätts även annan plötslig och oförutsedd fysisk skada 

på moderkort eller annat digitalt medium. 

 

6.1.1 Inbrottsskyddskrav - Säkerhetsföreskrifter 

Krav på inbrottsskydd i disponerade lokaler; 

Enligt i försäkringsbeviset utsatt särskilt villkor. 

 

 

 

 

 



6.1.2 Undantag 

Ersättning lämnas inte för: 

• egendom som tappas bort, glöms kvar eller förläggs, även om den sedermera blir stulen 

• skada som uppkommit vid bearbetning, reparation eller rengöring såvida inte sådan åtgärd 

varit betingad av ersättningsbar skada; skada som beror på fabrikations- eller materialfel, 

ålder, slitage, korrosion, skadedjur, fukt, värme, kyla eller elektrisk/mekanisk störning*,  

• utan särskilt avtal ersättes ej skada som uppkommit vid deltagande i särskilt riskfylld verk-

samhet som vetenskapliga experiment och expeditioner, fotografering under vatten eller 

från drönare och liknande,  

• skada på drönare under flygning, 

• utlånad/uthyrd egendom vilken stjäls eller förskingras av lån-/hyrestagare. 

 

6.1.3  Särskilda aktsamhetskrav, där med försäkringstagaren jämställs annan vilken nyttjar 

eller omhändertar egendomen med försäkringstagarens samtycke.  

• Försäkrad egendom skall omhänderhas med normal aktsamhet och omsorg, 

• Med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt skall 

den försäkrade vidta rimliga säkerhetsåtgärder. 

• Småbilds-, mellanformats- och datorutrustning får inte lämnas kvar i bil som nattparkerats 

eller annat än temporärt parkerats. 

• Annan utrustning får inte lämnas kvar i bil som nattparkerats, eller annat än temporärt par-

kerats, vid den försäkrades bostad eller verksamhetslokal. 

• Vid överföring av bilder från kamera/minneschips till externt datamedium får bilderna inte 

raderas från ursprungsmediet förrän det konstaterats att kopieringen lyckats. 

 

Om vid skada ovanstående aktsamhetskrav inte uppfyllts, lämnas normalt ingen ersättning. 

Dock, om särskilda omständigheter föreligger och oaktsamheten ej varit grov, kan ersättning 

komma att lämnas, helt eller delvis. 

 

6.1.4  Påföljd då säkerhetsföreskrift inte följts 

Med avvikelse från 6.1.1 ovan, åtar sig försäkringsgivaren att, när åsidosättandet haft bety-

delse för skadan, ändå betala viss ersättning då säkerhetsföreskriften inte följts. Den del av 

skadan som inte ersätts enligt huvudregeln, ersätts ändå men med ett avdrag med 20 %, dock 

lägst 0,5 och högst 10 basbelopp. 

Då åsidosättandet av säkerhetsföreskrift kan anses vara grovt kan nersättningen av ersätt-

ningen sättas till mer än 20 %, upp till 100 %. 

 

 

6.2 Fotograferat/inspelat material     

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av fotograferat/inspelat material genom plötslig 

och oförutsedd händelse. Ersättning lämnas för skäliga merkostnader för att göra om det förlo-

rade materialet eller, då detta inte är aktuellt, antingen de merkostnader vilka uppkommit för 

det förlorade materialet eller, då uppdraget utfördes åt kund, de från kunden uteblivna intäk-

terna. 

 

Försäkringen gäller till dess att materialet förts över på annan media än den medförda. Detta 

skall göras så snart den försäkrade har möjlighet till det. Skada som uppkommer vid överföring 

från ett medium till annat ersätts endast då den beror på händelse som ej är att anse som hand-

havandefel. 

 



Försäkringen gäller även för skada på eller förlust av råfilm, minneschips, videoband eller mot-

svarande. 

 

Anm. Med medförd datamedia förstås här bärbar dator, extern hårddisk e.dyl. 

 

6.3 Labbskadeförsäkring  

Försäkringen gäller om film skadas under framkallning. Ersättning lämnas för skäliga merkost-

nader för omfotografering eller, då uppdraget inte kunnat levereras, de för uppdraget uppkomna 

merkostnaderna. 

 

6.4 Transportförsäkring  

Försäkringen gäller om film skadas eller förkommer under befordran med eget fordon, med 

post eller annat transportföretag. För att försäkringen skall gälla vid postbefordran måste för-

sändelsen vara rekommenderad eller skickad på motsvarande sätt. Vid skada på film avseende 

ännu ej levererat uppdrag, lämnas ersättning för skäliga merkostnader för omfotografering eller, 

då detta inte är görligt, de för uppdraget uppkomna merkostnader. Vid skada på arkivbild ersätts 

skadan enligt § 6.7. 

Om skada inträffar skall reklamation även göras till post eller transportföretaget och ersättning 

lämnas inte som motsvarar den ersättning som kan utgå från post eller transportföretaget.  

Ersättning lämnas dock inte för: 

 

* stöld ur bil vid transport med eget fordon, 

* skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, 

* skada på eller förlust av försäkrad egendom som förorsakats av eller består i 

- att egendomen transporterats eller fordonet framförts i strid mot gällande transport och 

trafikbestämmelser 

- självantändning, förruttnelse, avdunstning, kyla, värme, temperaturväxlingar, luftens in-

verkan eller egendomens egenskaper att lätt fördärvas. 

 

6.5 Extrakostnadsförsäkring  

Försäkringen ersätter skäliga extrakostnader som kan uppstå när försäkrad utrustning drabbas 

av en ersättningsbar skada och försäkringstagaren måste fullfölja sina uppdrag, t ex oförutsedda 

hotellkostnader, resor och kamerahyror. 

 

Detsamma gäller då incheckad utrustning drabbas av försening. 

 

Anm. Med skäliga extrakostnader förstås exempelvis hyra av motsvarande utrustning under 

skälig reparationstid då den egna utrustningen skadats, eller hyra av motsvarande utrustning 

för fullföljande av pågående uppdrag vid förlust av försäkrad utrustning. Vid förlust eller to-

talskada lämnas inte ersättning för hyra av ersättningsutrustning annat än för fullföljande av 

pågående uppdrag, d v s inte i väntan på försäkringsersättning för den förlorade utrustningen. 

 

För 6.2 – 6.5 gäller att ersättningen vid varje skadetillfälle är begränsad till 10 000 kr, eller till 

i försäkringsbeviset angivet högre belopp. 

 

  



 

6.6 Bild- och negativförsäkring (särskilt avtal) 

6.6.1 När försäkringen gäller 

Om så särskilt anges i försäkringsbeviset, gäller försäkringen även för täckningsbidragsbortfall 

under ansvarstiden, till följd av skadehändelse enligt § 6.1 ovan, på bild- och negativarkiv som 

förvaras i Norden, intill det i försäkringsbeviset angivna beloppet.  

Med bild- och negativarkiv avses förutom fysiska diabilder, negativ och kopior, även bilder 

lagrade på datamedia i form av CD-ROM. 

 

Då arkivet, eller delar därav, förvaras på annan plats än ordinarie försäkringslokal, och denna 

andra plats ej uppfyller kraven enligt i försäkringsbeviset angivet inbrottsskyddsvillkor, är För-

säkringsgivarens ansvar begränsat till 10 000 kr vid inbrottsskada.  

 

 

6.6.2 Försäkrat intresse 

Försäkringen gäller för sådan inskränkning, i den del av rörelsen som avser arkivbildsförsälj-

ning, som föranleder bortfall av täckningsbidrag under ansvarstiden. 

 

Med täckningsbidrag förstås här försäljningsvärdet av såld, levererad bild - exkl. mervär-

desskatt och särskilda varuskatter - minskat med häremot svarande kostnader för  

• transportförsäkringspremier och frakt 

• lämnade kassa- och varurabatter 

• royalties och provisioner 

• försäljning 

Ansvarstiden är - om inte annat anges i försäkringsbeviset - 24 månader och räknas från den 

tidpunkt egendomsskadan inträffade. 

 

6.6.3 Räddningsplikt/kostnader 

Den försäkrade skall, efter förmåga, vidtaga åtgärder för att avvärja och/eller begränsa skada. 

Räddningskostnader ersätts, dock högst med belopp varmed åtgärderna minskat förlusten.  

 

6.6.4 Skadevärderingsregler 

Skada värderas efter ansvarstidens slut. 

Skadan värderas till skillnaden mellan beräknat täckningsbidrag under ansvarstiden enligt 

6.7.4.1 och uppnått täckningsbidrag under ansvarstiden. 

  

6.6.4.1 Beräknat täckningsbidrag 

Med rörelsens redovisade intäkter och kostnader vad avser arkivbildsförsäljning som grund, 

beräknas det försäkringsmässiga täckningsbidraget under en jämförelseperiod. Jämförelseperi-

oden skall vara av samma längd som ansvarstiden, dock högst 12 månader, och börja 12 måna-

der före dagen för egendomsskadans inträffande. 

Överstiger ansvarstiden 12 månader skall det sålunda beräknade beloppet ökas med täcknings-

bidraget under en mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjat 12 

månader före skadedagen. 

Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelsetiden skall det beräknade täck-

ningsbidraget jämkas med hänsyn till detta. Det jämkade beloppet skall anses utgöra det beräk-

nade täckningsbidraget som rörelse skulle ha givit under ansvarstiden om skadan inte inträffat.  

  



 

6.6.5 Skadeersättningsregler 

Försäkringsgivaren ersätter 

• skada värderad enligt punkt 6.7.4 Skadevärderingsregler 

• ränteförlust och eller skälig räntekostnad under ansvarstiden med hänsyn till att ersättningen 

inte betalas förrän efter ansvarstidens slut; vid beräkning av ränteförlust betalas avkastnings-

ränta enligt Riksbankens diskonto ökat med 2 procentenheter. 

med avdrag för självrisk enligt punkt 12. Självrisk. 

 

8. Försäkringsform      

Försäkringen gäller som förstariskförsäkring. 

 

9. Försäkringsvärde 

För analog fototeknisk utrustning yngre än fem år, digital fototeknisk utrustning yngre än tre år 

och datorutrustning yngre än ett år, är försäkringsvärdet egendomens nypris** eller dagsvärde. 

För övrig egendom är försäkringsvärdet egendomens dagsvärde. 

 

10. Investerings- och indexskydd 

10.1 Investeringsskydd 

De vid försäkringsårets början angivna försäkringsbeloppen för försäkrad egendom anses vid 

varje tidpunkt höjt med det belopp varmed egendomens värde ökat genom investeringar sedan 

försäkringsårets början. Värdeökning genom investering är begränsad till 20 %. 

10.2 Indexskydd 

De vid försäkringsårets början angivna försäkringsbeloppen för nyprisförsäkrad** egendom 

anses vid varje tidpunkt höjt med det belopp varmed egendomens värde ökat genom 

prishöjningar sedan försäkringsårets början. Värdeökning genom prishöjningar är begränsad 

till 20 %. 

 

11. Skadevärderingsregler 

11.1 Egendom återställs 

Kostnad för att utan dröjsmål återställa skadat föremål. Med återställande förstås reparation 

eller återanskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål.  

 

11.1.1  Foto-/filmteknisk utrustning 

Värdering skall ske så, att digital*** utrustning vilken införskaffats ny och som inte är mer än 

tre år gammal vid skadetillfället värderas högst till nypris**. Samma gäller för icke-digital ut-

rustning som införskaffats ny inom de senaste fem åren före skadetillfället.  Övriga föremål 

värderas till dagsvärdet. 

 

11.1.2  Icke fototeknisk utrustning 

Värdering skall ske så, att bärbar dator, mobiltelefon, Ipod eller liknande vilken införskaffats 

ny och som inte är mer än ett år gammal vid skadetillfället, värderas högst till nypris**. Då 

annan icke foto/filmteknisk utrustning skadats, värderas denna till dagsvärdet. 

 

11.1.3  Förbrukningartiklar  

Förbrukningsartiklar så som batterier och liknande värderas enligt 11.1.2   

 

 

12. Självrisk 

12.1 Vid varje skadetillfälle gäller försäkringen med en grundsjälvrisk om 1 000 kr. 



 

12.2 Finns vid inbrottsskada i försäkringslokal påslaget centralanslutet inbrottslarm som utlösts, 

gäller försäkringen utan självrisk. 

 

12.3 Vid inbrott i bil gäller en självrisk om 5 000 kr. I de fall egendom förvarats i ett insyns-

skyddat utrymme, och bilen dessutom var utrustad med ett påslaget inbrottslarm som utlösts, 

gäller försäkringen med en självrisk om 1 000 kr. 

Vid stöld ur bil ersätts inte sådan utrustning som uppenbart inte behövts för det eller de uppdrag 

för vilket/vilka man medfört egendom. 

 

13. Skadeersättningsregler 

Försäkringsgivaren ersätter skada värderad enligt 11. Skadevärderingsregler, dock högst med i 

försäkringsbeviset angivet belopp, efter avdrag för självrisk. 

 

14 Skada anmäls till Gefvert AB så snart som möjligt. Stöld, annan förlust, inbrott eller överfall 

skall polisanmälas, skada som hänt på hotell skall dessutom anmälas till hotellet. Skada som 

drabbat incheckad egendom under transport skall anmälas till transportföretaget. 

 

15 För denna försäkring gäller i övrigt Lag om försäkringsavtal av den 10 mars 2005 (FAL). 

 
*  Med elektrisk/mekanisk störning avses sådan annan störning som uppkommer av sig självt i objektet eller 

genom handhavandefel, ej störning som beror på utifrån kommande påverkan. 

**  Med nypris avses kostnaden för att vid tidpunkten för skada inköpa ny, obegagnad, likvärdig egendom. 

***  Med digital fotoutrustning avses utrustning som avger/tar emot/behandlar en digital signal. 

 

 
 


