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1. Vilken egendom som är försäkrad 
 

Försäkringen gäller för den pejl-/GPSutrustning (nedan 
kallat försäkrat objekt) som är angiven i 
försäkringsbeviset.  
 
2. Vem som är försäkrad 
 

Försäkringen gäller försäkringstagare som betalt 
försäkringspremie, i egenskap av ägare eller innehavare 
av försäkrat objekt. 
 
3. Var försäkringen gäller 
 

Försäkringen gäller i hela världen. 
 
4. Vad försäkringen gäller för 
 

4.1 Försäkringsgivaren ersätter skada på försäkrat 
objekt. Som skada räknas även förlust. 
 
4.2 Försäkringen gäller subsidiärt i förhållande till 
befintlig hemförsäkring. 
 
4.3 Undantag 
Försäkringen gäller inte för 
a) förlust eller skada som den försäkrade orsakat 

genom uppsåt eller grov vårdslöshet 
b) skada som uppkommit vid bearbetning eller repa-

ration om inte arbetet utförts av en allmänt erkänd 
fackman 

c) skada som beror på fabrikationsfel eller material-
fel, ålder, slitage 

 
5.  Hur skada värderas och ersätts 
 

5.1 Skadad eller förlorad egendom värderas till vad det 
i allmänna handeln kostar att köpa likvärdiga objekt i 
sådant skick det hade genast före skadetillfället. Om 
det inte finns något likvärdigt begagnat objekt att köpa, 
har Jaktjournalens Försäkringsservice rätt att värdera 
objektet till vad priset sannolikt skulle ha varit om det 
funnits att köpa. 
 
5.2 Om skadan ersatts, eller kunnat ersättas, av 
befintlig hemförsäkring, ersätts hemförsäkringens 
självrisk, högst 2 000 kr. Dock ersätts högst värdet 
enligt 5.1 ovan. 
 
5.3 Vid varje skadetillfälle skall självrisk erläggas med 
i försäkringsbeviset angiven självriskbelopp. 
 
 

 
 
 

 
 
6.  Om skada inträffar 
 

6.1 Anmäl till Jaktjournalens Försäkringsservice vad 
som inträffat så snart som möjligt. 
 
6.2 Vid stöld/förlust krävs det att stölden polisanmäls 
för att ersättning skall betalas. 
 
6.3 För att vi skall kunna bedöma ditt ersättningskrav 
måste du ge oss de upplysningar och handlingar som vi 
behöver, såsom inköpskvitton m m. 
 
7.  Återkrav 
 

I den mån försäkringsgivaren betalat ersättning för 
skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt 
att kräva ersättning av annan som är ansvarig för 
skadan. 
 
9.  Force majeure 
 

Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan 
uppstå om skadeutredning eller betalning av kontant 
ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på 
grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad 
eller annan liknande händelse. 
 
10.  Preskription 
 

Om den försäkrade underlåter att framställa ersätt-
ningskrav inom 6 månader från det att han fått 
kännedom om sin möjlighet att få ersättning lämnas 
inte någon ersättning. 
 
18.  Försäkringsavtalslagen 
 

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
Försäkringsavtalslagen av den 10 mars 2005 (FAL). 
 
 


