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1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 

1.1 Försäkringstagaren 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till 

försäkrat utställningsföremål. 

 

1.2 Annan än försäkringstagaren 

Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrat 

utställningsföremål då denne inte kan få ersättning 

genom annan försäkring och försäkringstagaren åtagit 

sig försäkringsansvar. 

 

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

2.1 Försäkringen gäller för skada som inträffat 

under den tid försäkringen varit i kraft. 

 

2.2 Försäkring exklusive transport 

• 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 transportmedlet med vilket det 

skall transporteras från utställningsområdet. 

 

2.3 Försäkring inklusive transport 

• börjar då utställningsföremålet, i direkt anslutning 

till transporten, lämnar sin plats i förvaringslokalen 

eller på upplagsplatsen på den ort där transporten 

ska börja, 

• fortsätter under normal transport samt därmed 

sammanhängande lastning, omlastning och lossning, 

• fortsätter under utställning och uppehåll i samband 

därmed, 

• fortsätter under normal återtransport till 

utställningsföremålets förvaringsplats 

(bestämmelseort) samt därmed sammanhängande 

lastning, omlastning och lossning, 

• upphör vid den av följande tidpunkter som först 

inträffar, nämligen då 

- ställningsföremålet har placerats i den avsedda 

förvaringslokalen på bestämmelseorten,  

- den försäkrade har disponerat över 

utställningsföremålet på annat sätt. 

 

2.4 Försäkring endast transport 

• börjar då utställningsföremålet, i direkt anslutning 

till transporten, lämnar sin plats i förvaringslokalen 

eller på upplagsplatsen på den ort där transporten 

ska börja, 

• fortsätter under normal transport samt därmed 

sammanhängande lastning, omlastning och lossning, 

• fortsätter under normal återtransport till 

utställningsföremålets förvaringsplats 

(bestämmelseort) samt därmed sammanhängande 

lastning, omlastning och lossning, 

• upphör vid den av följande tidpunkter som först 

inträffar, nämligen då 

- ställningsföremålet har placerats i den avsedda 

förvaringslokalen på bestämmelseorten,  

- den försäkrade har disponerat över 

utställningsföremålet på annat sätt. 

 

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges i 

försäkringsbeviset. 

 

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. 

 

5. FÖRSÄKRAD EGENDOM 

Försäkringen gäller för konst och konsthantverk samt 

audiovisuell utrustning vilken krävs för visning eller 

framförande av ett verk, vilka föreningen införskaffat för 

utlottning, har till påseende eller på annat sätt ställer ut. 

 

6. FÖRSÄKRINGSFORM 

Försäkringen gäller som dagsvärdesförsäkring, d.v.s. 

försäkringsbeloppet skall motsvara den försäkrade 

egendomens dagsvärde vid skadetillfället.  

 

7. FÖRSÄKRINGSBELOPP 

Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som 

anges i försäkringsbeviset med tillägg av 

• transportkostnader i den försäkrades risk för 

transporter som utförs av fristående fraktförare 

• försäkringskostnad 

 

8. SJÄLVRISK 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

Dock, skador understigande 400 kr per skadetillfälle 

ersätts ej. 

 

9. FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER 

Försäkringen gäller med den omfattning som anges i 

försäkringsbeviset. 

 

9.1 Utställningsförsäkring exklusive transport 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk 

skada på eller förlust av försäkrat utställningsföremål på 

platsen för utställningen. 

 

9.2 Utställningsförsäkring inklusive transport 

Enligt 9.1 samt därutöver för varje annan transportskada 

som drabbar utställningsföremålet under försäkrings-

tiden. 

 

9.3 Endast transportförsäkring 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk 

skada på eller förlust av försäkrat utställningsföremål 

under transport under försäkringstiden. 

 

 



9.4 Undantag - allmänna 

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad 

som har orsakats av 

• att den försäkrade eller dennes anställda, eller 

motsvarande, inte omhänderhaft utställnings-

föremålet med normal omsorg och aktsamhet, 

• att utställningsföremålet inte 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 väderleksförhållande, 

• utställningsföremålets egen beskaffenhet, 

• klimatbetingad temperaturpåverkan, 

• tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad 

handelsvinst eller annan indirekt skada. 

 

9.4.1 Ersättning lämnas vid stöld eller tillgrepp om 

skadetillfället kan preciseras och det med hänsyn till 

egendomens värde och stöldbegärlighet samt 

förhållandena i övrigt vidtagits rimliga säkerhets-

åtgärder. Upptäcks sådan förlust först t.ex. vid 

inventering eller efter utställningens slut, och själva 

skadetillfället inte kan preciseras ersätts inte skadan. 

 

9.4.2 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, 

kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall. 

 

9.5 Särskilda undantag 

Försäkringen omfattar inte utan särskilt avtal 

• skada på utställningsföremålets transportemballage, 

• kostnader för bortforslande och destruktion av 

skadat föremål. 

 

10. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Utställningen skall ske i välordnad utställningslokal. De 

försäkrade föremålen skall vara under tillsyn eller 

skyddade på ett lämpligt sätt med avseende på deras 

värde, stöldbegärlighet och beskaffenhet. Efter 

stängningsdags skall lokalen uppfylla de i 

försäkringsbeviset angivna inbrottsskyddskraven. 

 

10.1 Påföljd vid åsidosättande av 

säkerhetsföreskrift 

De säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsavtalet 

skall iakttas. 

Avdraget enligt nedan kan minskas om särskilda 

skäl föreligger. 

Avdrag skall inte göras 

• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även 

om säkerhetsföreskriften iakttagits, 

• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs 

inte kan lastas för att den åsidosatts 

 

Om säkerhetsföreskrift inte följts och det kan antas ha 

varit till men för försäkringsgivaren kan ersättningen 

sättas ned efter vad som är skäligt. 

 

11. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED SKADA 

11.1 Räddningsplikt 

Det åligger den försäkrade att 

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart 

förestående 

• begränsa skada som redan inträffat 

• snarast möjlig omhänderta och skydda skadad 

egendom 

• tillvarata sina och försäkringsgivarens rättigheter 

gentemot den som vållat skadan. 

Förorsakar räddningsplikten höjda kostnader ersätts 

dessa av försäkringsgivaren om de med hänsyn till 

omständigheterna varit skäliga. 

 

11.11 Anmälan om skada 

Skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas så 

snart som möjligt till försäkringsgivaren, via Gefvert 

AB. Dessutom skall den försäkrade vid skadegörelse, 

stöld, inbrott, överfall eller annat brott snarast göra 

polisanmälan och bifoga rapporten med anmälan. 

 

11.12 Ersättningskrav 

Ersättningskrav skall framställas snarast efter det att 

skadan uppkommit och senast 6 månader efter det att 

den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet till 

ersättning.  Framställs kravet senare är 

försäkringsgivaren fri från ansvar. 

Den försäkrade är skyldig att specificera sitt 

ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över 

försäkrad egendom – skadad och oskadad – med uppgift 

om varje föremåls värde för 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. Kostnader för 

framställande av ersättningskrav ersätts inte. 

 

12. SKADEVÄRDERINGSREGLER 

Skada på egendomen värderas till skillnaden mellan 

egendomens dagsvärde omedelbart före och efter 

skadan. 

 

13. SKADEERSÄTTNINGSREGLER 

Det åligger den försäkrade att styrka värdet av den 

skadade eller förlorade egendomen. Om skadad 

egendom bedöms kunna repareras skall den försäkrade 

invänta anvisningar från försäkringsgivaren innan 

reparation påbörjas. Ersättning för skadad egendom kan 

dock aldrig bli högre än egendomens värde omedelbart 

före skadans inträffande. 

Försäkringsgivaren äger alltid rätt att företa 

besiktning av den skadade egendomen. 

 


