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4.20 Försäkring för utställning/mässa
4.20.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringstagaren
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrat utställningsföremål.
Annan än försäkringstagaren
Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrat utställningsföremål då denne inte kan få
ersättning genom annan försäkring.
4.20.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid som försäkringen varit i kraft.
4.20.2.1 Exklusive transport
Försäkring exklusive transport (omfattning se försäkringsbrevet)
- börjar då utställningsföremålet har lossats från transportmedlet med vilket det ankommit till
utställningsområdet
- fortsätter under utställning och uppehåll i samband därmed
- upphör då lastning av utställningsföremålet påbörjats till det transportmedel med vilket den ska
transporteras från utställningsområdet.
4.20.2.2 Inklusive transport
Försäkring inklusive transport (omfattning se försäkringsbrevet)
- börjar då utställningsföremålet, i direkt anslutning till transporten, lämnar sin plats i
förvaringslokalen eller på upplagsplatsen på den ort där transporten skall börja
- fortsätter under normal transport samt därmed sammanhängande lastning, omlastning och
lossning
- upphör vid den av följande tidpunkter som först inträffar, nämligen då
• utställningsföremålet har placerats i den avsedda förvaringslokalen på
bestämmelseorten
• den försäkrade har disponerat över utställningsföremålet på annat sätt
• 15 dagar har förflutit från den tidpunkt då utställningsföremålet lossats på
bestämmelseorten.
4.20.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges i försäkringsbrevet.
4.20.4 Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att föremålets värde minskas eller går förlorat.
Försäkringen avser således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att föremålet inte kan
användas på beräknat sätt.
4.20.5 Vad gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller för lust av försäkrat
utställningsföremål.
4.20.5.1 Undantag – allmänna
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har orsakats av
- att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställning har förfarit med uppsåt eller
grov vårdslöshet
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-

att utställningsföremålet inte har emballerats, packats, stuvats för transporten på ett
fackmannamässigt sätt
nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande
händelse i samband med demonstration av utställningsföremålet
bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden
utställningsföremålets egen beskaffenhet
klimatbetingad temperaturpåverkan
eller består i förlust eller förändring av information på datamedia och heller inte kostnad eller
förlust till följd av sådan händelse. Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att
kostnaden eller förlusten är en direkt följd av ersättningsbar fysisk skada på annan egendom.

4.20.5.2 Försäkringen omfattar inte
- skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig revolution, uppror eller upplopp
- skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess t ex kärnklyvning,
kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
4.20.6 Stöld/bräckagekänsliga föremål
Försäkringen omfattar inte förlust av eller skada på stöld/bräckagekänsliga föremål om detta inte
särkilt anges i försäkringsbrevet.
4.20.6.1 Undantag – särskilda
Med stöld/bräckagekänsliga föremål avses:
- antikviteter och äkta mattor
- båtar, cyklar, husvagnar och motorfordon
- kameror, kameratillbehör, projektorer, bandspelare, skivspelare, förstärkare, högtalare, radio-,
video- och TV-apparater samt inspelade videoband
- frimärken och mynt
- hushållsmaskiner/ -apparater
- byggsatser och modeller
- möbler och snickerier
- pälsar och pälsverk samt därför beredda eller oberedda skinn
- tobak, vin och sprit
- vapen
- föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar
- ur avsedda att bäras, t ex fickur, armbandsur eller hängur
- datorer, datatillbehör och programvara, elektronisk kommunikationsutrustning, telefoner (fasta
och mobila) samt telefax och liknande
- föremål av glas, emalj, porslin, keramik, gips, lera, terrakotta, marmor,konststen och liknande
ömtåliga material.
4.20.6.2 Särskilt avtal
Försäkringen omfattar inte utan särskilt avtal
- skada på utställningsföremålets transportemballage
- kostnader för borttransport och destruktion av skadat föremål.
4.20.7 Försäkringsvärdets beräkning
Försäkringsvärdet är, såvida inte annat har avtalats, utställningsföre målets dagsvärde på den ort där
försäkringen börjar med tillägg av
- transportkostnader i ägarens risk för transporter som utförs av fristående fraktförare
- försäkringskostnad
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4.20.8 Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller den självrisk som anges i försäkringsbrevet.
4.20.9 Säkerhetsföreskrifter
Utställning skall ske i välordnad utställningslokal. Det försäkrade föremålet ska ha tillsyn eller vara
skyddat på ett lämpligt sätt med avseende på föremålets värde, stöldbegärlighet och beskaffenhet.
Följande föremål ska förvaras i låst monter eller motsvarande:
- frimärken och mynt
- ur avsedda att bäras t ex fickur, armbandsur eller hängur
- ädla metaller, ädla stenar och äkta pärlor.
4.20.9.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Säkerhetsföreskrifter enligt 4.20.9 skall iakttas. Om dessa inte följs och det kan antas ha varit till men
för Försäkringsgivaren kan ersättningen sättas nedefter vad som är skäligt.
4.20.10 Åtgärder i samband med skada
4.20.10.1 Räddningsplikt
Den försäkrade skall efter förmåga
- avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
- begränsa skada som redan inträffat
- snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom
- tillvarata sina och Försäkringsgivarens rättigheter mot transportör eller annan som har vård om
utställningsföremålet.
4.20.10.1.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin enligt ovan och om det kan
antas ha varit till men för räddningsplikt Försäkringsgivaren är Försäkringsgivaren berättigat till
skäligt avdrag på den ersättning som annars bort utgå, eller till fullständig befrielse från
ersättningsskyldighet.
4.20.10.2 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så snart som möjligt till Försäkringsgivaren.
Dessutom ska den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott snarast göra
polisanmälan och sända polisintyg till Försäkringsgivaren.
4.20.10.3 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till Försäkringsgivaren snarast efter det att skadan uppkommit och
senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Framställs kravet senare är Försäkringsgivaren fritt från ansvar.
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över
försäkrade utställningsföremål – skadad och oskadad - med uppgift om varje föremåls värde före och
efter skadan.
Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de
upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar
som behövs för att bedöma Försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek.
Kostnaden för framställande av ersättningskrav ersätts inte.

5

4.20.10.4 Besiktning av skada
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda anvisningar för reparation och
tillvaratagande av skadat föremål, innan åtgärder vidtas.
Om Försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör, metod för reparation eller sanering
är den försäkrade skyldig att följa dessa.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är Försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den
kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.
4.20.10.5 Bedrägliga uppgifter
Den försäkrades rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas om han i bedrägligt syfte
uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning.
4.20.11 Skadevärderingsregler
Skada på utställningsföremålet värderas till skillnaden mellan föremålets dagsvärde omedelbart före
och omedelbart efter skadan.
Med dagsvärde avses marknadsvärdet vid viss tidpunkt. Kan detta inte fastställas utgör dagsvärdet
nyanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad
användbarhet och annan omständighet.
4.20.12 Skadeersättningsregler
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada,
även om försäkringsbeloppet är större.
4.20.12.1 Skadeersättning
Ersättning lämnas för
- skada värderad enligt 4.20.11 dock högst med försäkringsbeloppet
- räddningskostnad enligt 4.20.12.2 med avdrag för
• självrisk enligt 4.20.8
• eventuell underförsäkring enligt 4.20.12.3
4.20.12.2 Räddningskostnad enligt 4.20.10.1
Ersättning lämnas för den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder om de med hänsyn till
omständigheterna varit skäliga.
I samband med skada som omfattas av försäkringen lämnas ersättning även för skada som uppkommit
genom att försäkrat föremål vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits.
Ersättning lämnas dock inte i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning
eller på grund av annan försäkring, garanti eller annat avtal.
4.20.12.3 Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet är lägre än dagsvärdet, ersätts endast så stor del av skadan som svarar mot
förhållandet mellan försäkringsbeloppet och dagsvärdet. Räddningskostnad ersätts på samma sätt.
4.20.12.4 Skadeersättningsregler i övrigt
Vid utbetalning av skadeersättning beaktas om den ersättningsberättigade är redovisningsskyldig för
mervärdesskatt.
Försäkringsgivaren har rätt att i stället för att betala kontant ersättning låta återställa skadat föremål
eller tillhandahålla likvärdigt föremål.
Försäkringsgivaren är inte skyldig att överta skadat föremål men äger rätt att efter värdering överta
större eller mindre del därav.
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Kommer föremål, för vilken ersättning utgivits, tillrätta ska föremålet snarast ställas till
Försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla föremålet om han utan dröjsmål
återbetalar därför erhållen ersättning.
4.20.12.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort
vad som åligger honom.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en månad efter
det att Försäkringsgivaren erhållit utredningen eller värderingen.
4.20.12.6 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts i 4.20.12.5 betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar
Försäkringsgivaren ränta enligt Riksbankens diskonto.
Ränta betalas inte om den är mindre än en procent av prisbasbeloppet.
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