PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING - VILLKOR T183:3

Provkollektionsförsäkring T183:3
Gäller från och med 2015-01-01.
Med tillämpning av Grundvillkor för Egendomsförsäkring samt i försäkringsbrevet/ beviset angivna villkor
i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner i Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner (AA).

1

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad provkollektion.

2

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft, på provkollektion som
medförs under tjänsteresa eller som befordras på annat sätt i omedelbar anslutning till tjänsteresa.

3

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under tjänsteresa inom Norden.

5

Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat.

6

Vad försäkringen gäller för
Ersättning lämnas, med de undantag som anges nedan, för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller
förlust av försäkrad provkollektion.
Försäkringen omfattar även skada på eller förlust av provkollektion då denna mot kvitto inlämnats
• för befordran med allmänt transportmedel
• till förvaring på hotell, hos effektförvaring eller annan, som betjänar allmänheten med förvaring
av resgods.

7

Vad försäkringen inte gäller för
Med ändring av undantag, punkt 7, i Grundvillkor för Egendomsförsäkring omfattar denna försäkring inte
skada på eller förlust av provkollektion enligt följande.
7.1 SKADA GENOM
Försäkringen gäller inte för skada genom
• översvämning
• fukt, röta, mögel, svamp eller vätska – som inte beror på vätska från ledningssystem med därtill
anslutna anordningar
• skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen
• sprängningsarbete, pålning, spåntning eller annat grundläggningsarbete
• stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott som begås av försäkringstagarens
arbetstagare eller annan som för tillfället ansvarar för provkollektionen
• stöld av provkollektion i hyrt hotellrum eller liknande, från vilket den försäkrade avlägsnat sig utan att
låsa dörr eller fönster och medtaga nyckel eller överlämna denna till hotellportier.
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7.2 SKADA PÅ
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av provkollektion
• under arbete, om skadan beror på fel i konstruktion, råd eller anvisning, fel i beräkning eller
beskrivning, materialfel eller felaktigt utförd bearbetning, tillverkning, montering, reparation,
förvaring eller annan hantering
• under demonstration
• som är avsedd för försäljning eller leverans under resan
7.3 SKADA SOM BESTÅR I
Försäkringen gäller inte för skada till den del den består i
• kontamination
• kostnader för uppoffring, bidrag och kostnader i gemensamt haveri.
7.5 UNDER TRANSPORT
Försäkringen gäller inte för skada
• som förorsakats av att fordonet förslitits, underhållits bristfälligt eller överbelastats
• som uppkommit då fordonet av försäkringstagaren eller med hans vetskap eller medgivande av
annan person framförts då föraren saknat för fordonstypen giltigt körkort eller då denna gjort sig
skyldig till rattfylleri eller varit straffbart påverkad av annat berusningsmedel
• genom stöld av stöldbegärlig egendom som förvaras i obemannat fordon eller släpvagn vid uppehåll
eller parkering
• genom stöld av provkollektion som förvaras på öppet fordon, släpvagn eller takräcke.

9

Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp per provkollektion anges i försäkringsbrevet/beviset. Försäkringen gäller såsom förstariskförsäkring.

10

Självrisk
10.1 GRUNDVILLKOR
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk). För vissa skadehändelser är självrisken förhöjd enligt punkt 10.2. Är den valda grundsjälvrisken högre än de särskilda självriskerna gäller den högre grundsjälvrisken.
10.2 SÄRSKILD SJÄLVRISK
Vid stöld utgör självrisken, utom då tillgreppet sker i samband med trafikolycka eller vid förvaring i låst
hotellrum eller motsvarande, 20% av skadebeloppet, dock lägst självrisk enligt försäkringsbrev/bevis
(grundsjälvrisk).

11

Säkerhetsföreskrifter
11.7 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - TRANSPORT
För att förhindra skada på eller stöld av egendom som transporteras i fordon ska
• egendomen emballeras, packas, stuvas eller i övrigt iordningsställas på ett för transporten
lämpligt sätt
• fordonet, vid kortare uppehåll, till exempel i samband med måltid eller vid i- och urlastning, vara låst
och fönster vara stängda.
11.7.1 LARM
Fordon ska vara försett med fordonslarm. Larmet ska vara aktiverat, i drift och fungerande enligt tillverkarens eller anläggarfirmas rekommendation.
11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift enligt ovan, betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även
om föreskriften hade följts. Vid allvarlig försummelse kan avdrag göras med upp till 100% av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats. Avdrag görs inte om det kan antas att skadan skulle
ha inträffat även om föreskriften hade följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte
kan lastas för att den åsidosatts.
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12

Åtgärder vid skada
12.1 RÄDDNINGSPLIKT
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
12.2 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV RÄDDNINGSPLIKT
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt enligt ovan
och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt
avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.
12.3 RÄDDNINGSKOSTNAD
Försäkringsgivaren ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt punkt 12.1, om de
med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
12.4 SKADA VID RÄDDNINGSÅTGÄRD
I samband med sådan egendomsskada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för skada
som uppkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits. Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan fås från annat håll.
12.5 HÖGSTA ERSÄTTNING VID FÖRSTARISKFÖRSÄKRING
För förstariskförsäkrad egendom utgör försäkringsbeloppet den sammanlagda högsta ersättningen för
skada, räddnings- och röjningskostnad.

13

Anmälan av skada med mera
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock
senast ett år från tidpunkten när skadan har upptäckts. Annars går rätten till ersättning förlorad.
13.1 POLISANMÄLAN
Vid stöld eller annat brott ska polisanmälan göras och kopia på denna sändas in till försäkringsgivaren.
13.2 ERSÄTTNINGSKRAV
Krav på försäkringsersättning ska framställas till försäkringsgivaren senast ett år från tidpunkten när
skadan har upptäckts. Annars går rätten till ersättning förlorad.
13.3 SKADEBESIKTNING
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda anvisningar för reparation och att tillvarata skadad egendom innan reparationsåtgärder vidtas. Meddelar försäkringsgivaren anvisningar om val
av reparatör eller metod för reparation eller sanering är den försäkrade skyldig att följa dessa.
Iakttar inte den försäkrade vad som här sagts är försäkringsgivarens ansvar begränsat till den kostnad
som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.
13.4 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SKYLDIGHET ATT ANMÄLA SKADA MED MERA
Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter enligt bestämmelserna i punkt 13 och om det kan ha varit
till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som
annars skulle ha betala, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

14

Skadevärderingsregler
Skada på provkollektion värderas som varor enligt Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 14.3.

15

Ersättningsregler
Se Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 15.

16

Tidpunkt för betalning av ersättning
Se Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 16.
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