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Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-04-01
Se även Allmänna försäkringsvillkoren samt
Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. Om
det inte särskilt anges i försäkringsbrevet omfattar inte försäkringen bräckagekänsliga föremål eller skada eller förlust under transport. I övrigt se villkoret
nedan.
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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
• Försäkringstagaren som ägare av försäkrad egendom
• Annan ägare av försäkrad egendom som inte kan få ersättning genom annan försäkring

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Om
försäkringen gäller under viss tid preciseras detta i försäkringsbrevet och tiden inkluderar transport om transport ingår i försäkringen.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges i försäkringsbrevet samt om det anges i
försäkringsbrevet transport till och från försäkringslokal som disponeras av försäkringstagaren.

4. Vad som är försäkrat
4.1 Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att föremålets värde minskas eller går
förlorat. Försäkringen avser inte sådan förlust som uppkommer t. ex genom att föremålet inte
kan användas på beräknat sätt.

4.1.1 Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar försäkrad egendom under utställning.

4.2 Vad som inte är försäkrat
Försäkringen omfattar inte stöld/bräckagekänsliga föremål om det inte anges i försäkringsbrevet. Föremålen skall specificeras enskilt.
Med stöld/bräckagekänsliga föremål avses följande:
• antikviteter och äkta mattor
• båtar, cyklar, husvagnar och motorfordon
• kameror, kameratillbehör, projektorer, bandspelare, skivspelare, försäkrare, högtalare,
radio- video- och TV-apparater samt inspelade videoband
• frimärken och mynt
• hushållsmakiner/ -apparater
• byggsatser och modeller
• möbler och snickerier
• pälsar och pälsverk samt därför beredda och oberedda skinn
• tobak, vin och sprit
• vapen
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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 föremål.

5. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, 6 (Vad försäkringen inte gäller för).

6.1.1 Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som har orsakats av
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

handlande eller underlåtenhet som - med hänsyn till omständigheterna - inneburit betydande risk för skadans uppkomst såsom bristfällig förpackning, olämpligt emballage eller
olämplig lastning
normalt svinn
utställningsföremålets egen beskaffenhet såsom självantändning, förruttnelse, avdunstning såvida inte skadan är en direkt följd av ersättningsbar skada
klimatbetingad temperaturpåverkan eller bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden såvida inte skadan är en direkt följd av ersättningsbar skada
att transportmedlet eller lastbäraren inte varit lämpade för en säker transport av utställningsföremålet om den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställning insett
eller bort inse detta när utställningsföremålet lastades eller stuvades
nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller dylikt som har uppkommit under
utställningen eller uppehåll i samband därmed
händelse i samband med demonstration av utställningsföremålet
dammgenombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraftproduktion
tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av marknad eller annan indirekt förlust
att transportören eller den med vilken den försäkrade slutit fraktavtal eller förmedlare
av sådant avtal på grund av obestånd eller i brottslig eller sviklig avsikt har underlåtit att
genomföra transporten eller har orsakat att denna inte kommit till stånd
försening av transporten
kostnader för borttransport och destruktion av skadat utställningsföremål
kostnader för rengöring av transportmedel eller lastbärare
skada på utställningsföremålets transportemballage
kostnader på bestämmelseorten vilka måste erläggas för skadat utställningsföremål
såsom frakt i transportörens risk, omlastningskostnader och tull.
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7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbelopp är det i försäkringsbrevet angivna beloppet till vilket egendomen är försäkrad. Försäkringsbeloppet beräknas enligt nedan angivna regler.
Försäkringsbeloppet ska motsvara den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av
samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk.

8. Säkerhetsföreskrifter
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar
som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos
den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare som
• anges i detta försäkringsavtal (dvs. i försäkringsbrevet och de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren)
• meddelas av tillverkare, leverantör av tjänst eller vara eller av besiktningsman
• föreskrivs i lag eller förordning om
– brandfarliga varor
– explosiva varor
– elektrisk starkströmsanläggning.

8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade svarar gentemot Gjensidige för att säkerhetsföreskrifterna följs av
• den försäkrades företagsledning
• övriga anställda hos den försäkrade
• entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
• annan som har att tillse att föreskriften följs.
Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna föreskrifter medför det normalt
ett avdrag från skadeersättningen. Se 8.9 (Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts).

8.3 Utställning
Utställning skall ske i välordnad utställningslokal. Den försäkrade egendomen skall ha tillsyn
eller vara skyddat på ett lämpligt sätt med hänsyn tagen till föremålets värde, stöldbegärlighet
och beskaffenhet.
Följande egendom 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

8.4 Transport
Vid transport med egna fordon gäller följande
• då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet,
• under kortare uppehåll t ex vid lastning och lossning skall fordonet hållas under uppsikt,
• vid övrig parkering skall fordonet vara låst samt täckt med överbyggnad av trä, plåt eller
annat hårt material.
• då fordonet lämnas skall alltid fordonets larm vara aktiverat
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8.5 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts
8.5.1 Utställning
Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna. Om dessa, vid skadefall har försummats, utgår ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat även om föreskrifterna hade iakttagits. Försäkringsbolaget har även under försäkringstiden
rätt att införa ytterligare säkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter skall meddelas skriftligt.

8.5.2 Transport
Avdrag görs med 100 % vid stöld av och skadegörelse om säkerhetsföreskrifterna enligt 8.4 inte
följts.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
Den försäkrade och dennes anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen 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
• bevara den rätt Gjensidige kan ha mot den som är ersättningsskyldig med anledning av
skadan.

9.1.1 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs
Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet inte fullgör sin räddningsplikt och
detta medför skada för Gjensidige, får Gjensidige göra ett skäligt avdrag på den ersättning
som annars skulle ha lämnats.
Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.
Om den försäkrade efter det att skada inträffat avstått från sin rätt till ersättning från den
som är ersättningsskyldig med anledning av skadan, begränsas Gjensidiges ersättningsskyldighet gentemot den försäkrade i motsvarande mån och redan utgiven försäkringsersättning ska
återbetalas till Gjensidige.

9.2 Anmälan om skada m.m.
Den försäkrade ska
• så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om den försäkrade dröjer med
skadeanmälan och detta medför skada för Gjensidige, har Gjensidige rätt att göra ett
skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats. Se även försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, GJAA 800, 10.2.3 (Preskription)
• vid stöld, inbrott, rån eller överfall snarast polisanmäla händelsen och skicka anmälan till
Gjensidige
• specificera sitt ersättningskrav och på begäran lämna förteckning över försäkrad egendom – skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före och efter skadan
• bistå Gjensidige vid skadeutredningen och på anmodan styrka ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma Gjensidiges
ansvarighet och ersättningens storlek.
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Krav från ansvarsförsäkringsgivare i enlighet med den mellan försäkringsbolagen träffade
regressöverenskommelsen regleras av Gjensidige utan att skadeanmälan från den försäkrade
krävs.

9.3 Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk ska framställas till Gjensidige snarast efter det att skadan inträffar och
senast 6 månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är Gjensidige fritt från ansvar.

9.4 Besiktning av skada
Gjensidige har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att följa
Gjensidiges anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering.
Underlåter den försäkrade sina skyldigheter enligt föregående stycke är Gjensidiges ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

10. Skadevärderings- och skadeersättningsregler
Observera även skadeersättningsreglerna i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, 10 (Skadevärderings- och skadeersättningsregler).

10.1 Skadevärderingsregler
10.1.2 Maskinerier/försäkrad egendom utställning
10.1.2.1 Maskinerier som återställs
Skadan värderas till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt
vad beträffar metoder och material. Med återställande avses reparation eller anskaffande av
föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål.
Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage, omodernitet eller minskad användbarhet
på grund av nya produkter och ny teknik med mer än halva återanskaffningsvärdet vid skadetillfället värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till marknadsvärdet.
Återställande ska ske senast inom två år från skadedagen. Den värdeminskning som föremålet
efter reparation möjligen kan anses ha genomgått genom skadan beaktas inte.

Avdrag på grund av ökad avkastningsförmåga
I det fall avkastningsförmågan hos skadat föremål kan ökas genom tilläggsinvestering som
bekostas av försäkringstagaren, reduceras skadeersättningen med värdet av den vinstökning
som kan beräknas uppkomma. Här avses både nominell kapacitetsökning och produktionskostnadsbesparingar.
I det fall avkastningsförmågan hos skadat föremål ökas på grund av att dess återställande inte
kan ske genom inköp av likvärdigt föremål, reduceras skadeersättningen med värdet av den
vinst som kan beräknas uppkomma genom den ökade avkastningen.
Utökad avkastningsförmåga ska beaktas under en tid av två år från det att återställandet
fullbordades. Enbart vinst som kan beräknas överstiga 1 000 000 kr beaktas.
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10.1.2.6 Vissa andra föremål
Vid skada på följande föremål värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till
marknadsvärdet:
• Apparat/utrustning för ljud- bildupptagning/återgivning.
• Egendom som är undantagen enligt punkt 4.2 men är försäkrat genom särskilt avtal.
Avskrivning för värdeminskning är högst 80 %.

10.1.2.7 Maskinerier som inte återställs
Återställs inte skadat föremål värderas skadan till skillnaden mellan föremålets marknadsvärde
omedelbart före och omedelbart efter skadan.

10.2 Skadersättningsregler
Gjensidige betalar
• skada värderad enligt 10.1 (Skadevärderingsregler), dock högst med försäkringsbeloppet
vid helvärdes- och förstariskförsäkring
• röjningskostnad enligt 10.2.1
• räddningskostnad enligt 10.2.2
• dröjsmålsränta enligt 10.2.9
med avdrag för
• självrisk enligt 11
• underförsäkring enligt 10.2.4
• ränta enligt 10.2.9
• påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts enligt 8

10.2.1 Röjningskostnad
Ersättning betalas för kostnad för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och
deponering av försäkrad egendom efter sådan skada som omfattas av försäkringen under
förutsättning att kostnaden uppkommer inom ett år från skadetillfället.
För maskinerier/försäkrad egendom betalas ersättning upp till 20 % av skadebeloppet.
Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen för röjningskostnad och
egendomsskada till försäkringsbeloppet.

10.2.2 Räddningskostnad
Ersättning betalas för den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt 9.1 (Räddningsplikt) om skadan omfattas eller skulle kunna ha omfattats av försäkringen och att kostnaderna med hänsyn till omständigheterna är skäliga.
I samband med sådan egendomsskada som omfattas av försäkringen betalas även ersättning
för egendomsskada som uppkommer genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadas, förkommer eller stjäls.
Ersättning betalas dock inte om kompensation kan erhållas från annat håll.
Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen för räddningskostnad och
egendomsskada till försäkringsbeloppet.
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10.2.3 Kostnader som inte ersätts
10.2.3.1 Merkostnader
Ersättning betalas inte för merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t.ex. reparation på
övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt
transportmedel.

10.2.3.2 Kostnader för att framställa krav
Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnader för att framställa krav till Gjensidige och
medverka i Gjensidiges utredning av skadan. Således ersätts inte t.ex. kostnader avseende nedlagd tid för att anmäla skadan till polisen, att inventera skadans omfattning, att delta i möten
med hantverkare och representanter för Gjensidige och att återanskaffa skadad egendom.
Ersättning betalas inte heller för den försäkrades kostnad för utomstående experter såsom
ekonomer, jurister eller tekniker.

10.2.4 Underförsäkring
10.2.4.2 Helvärdesförsäkring
Om försäkringsbeloppet vid skadetillfället understiger försäkringsvärdet föreligger underförsäkring och ersättning betalas endast för så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av
försäkringsvärdet, dock högst med försäkringsbeloppet.

10.2.4.3 Förstariskförsäkring
Ersättning betalas enligt gällande skadeersättningsregler upp till försäkringsbeloppet utan att
underförsäkring åberopas.
Anges i försäkringsbrevet – utöver förstariskbeloppet – även ett försäkringsvärde (helvärde) och
detta värde vid skadetillfället är lägre än det verkliga försäkringsvärdet föreligger underförsäkring.
Ersättning betalas då endast med så stor del av skadan som svarar mot förhållandet mellan
betald premie och den premie som skulle ha betalats med hänsyn till försäkringsvärdet vid
skadetillfället, dock högst med försäkringsbeloppet.

10.2.7 Skadeersättningsregler i övrigt
Gjensidige har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egendom återställs eller tillhandahålla annan likvärdig egendom.
Gjensidige är inte skyldigt att ta hand om skadad egendom men har rätt att efter att ha lämnat ersättning för den skadade egendomen helt eller delvis överta äganderätten till denna.
Kommer egendom för vilken ersättning betalats till rätta ska egendomen snarast ställas till
Gjensidiges förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar erhållen ersättning.

10.2.8 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt
fullgjort vad som åligger honom.
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Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs
eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om myndighets förbud att återuppföra skadad byggnad överklagats och Gjensidige på grund
av detta väntat med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas senast en månad efter
det att Gjensidige fått kännedom om att överklagandet inte medfört ändring.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en
månad efter det att Gjensidige fått utredningen eller värderingen.

10.2.9 Ränta
Om skadeersättning betalas senare än vad som anges i 10.2.8 (Tidpunkt för betalning av
ersättning), betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalas
ränta enligt Riksbankens referensränta.
Om återställande sker efter det att ersättning betalats för den skadade egendomens marknadsvärde minskas skadeersättningen med den ränta som belöper sig på marknadsvärdeersättningen under tiden till dess att återställande sker. Ränta beräknas enligt Riksbankens
referensränta. Ränta betalas inte om den understiger 500 kr.

10.2.10 Leverantörsåtagande
Är leverantör, entreprenör eller annan enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på
försäkrad egendom betalar Gjensidige inte kostnaden härföt. Undantaget tillämpas inte om
leverantör, entreprenör eller annan inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan
styrka detta.

11 Självrisk
11.1 Grundsjälvrisk
Vid varje skada avgår en grundsjälvrisk som är 20 % av prisbasbeloppet. Avtal kan träffas om
annan grundsjälvrisk, vilken då anges i försäkringsbrevet.
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