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Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Provkollektions- och  
utställningsförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Provkollektions- och utställningsförsäkringen täcker kostnader för plötslig och oförutsedd fysisk skada eller förlust. Försäkringen är en till-
läggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller 
förlust av försäkrade provkollektioner och utställningsföremål och 
försäkrat montermaterial

Den försäkrade är

 försäkringstagaren

Ersättning betalas även för skada på eller förlust av försäkrad egen-
dom som mot kvitto inlämnats:

för befordran med allmänt transportmedel

till förvaring på hotell, effektförvaring eller annan, som betjänar 
allmänheten eller förvaring av resgods

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller 

• för skada som inträffar under försäkringstiden på försäkrad egen-
dom som medförs under resa eller under utställning i Europa

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad som består i 
eller är en följd av

 stöld, bedrägeri, förskingring eller annat förmögenhetsbrott som 
begås av den försäkrade eller annan som ansvarar för egendo-
men

 stöld från visningsrum, hotellrum, tillfällig bostad, hytt eller 
annan lokal där egendomen förvaras, från vilken den försäkrade 
eller annan ansvarig för egendomen avlägsnat sig utan att låsa 
dörrar och stänga fönster

 skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen

 den försäkrade egendomens egen beskaffenhet

 nedsmutsning, slitage, blekning, skavning eller repning

 borttransport och destruktion av skadad egendom

 bristfälligt skydd mot normala väderförhållanden

 rengöring av transportmedel, container, flak eller andra anord-
ningar som använts för transport av försäkrad egendom

 skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, tids-, ränte- eller 
konjunkturförlust eller annan indirekt förlust

 översvämning

 kontamination

 försening

 svinn

Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust

 av egendom avsedd för försäljning eller leverans under resan

 av egendom som tappats bort eller förlagts, även om den senare 
blir stulen

 som inträffar under visning eller demonstration

 som inträffar under arbete, om skadan beror på fel i konstruk-
tion, råd, anvisning, beräkning eller beskrivning, materialfel eller 
felaktigt utförd bearbetning, tillverkning, montering, reparation 
eller annan hantering

Under transport av egendomen gäller försäkringen inte heller för 
skada

 som orsakas av slitage, överbelastning eller bristfälligt underhåll 
av fordonet

 som uppkommit då fordonet framförts av förare som saknat 
giltigt förarbevis eller gjort sig skyldig till rattfylleri eller straffbart 
bruk av annat berusningsmedel

 genom stöld av stöldbegärlig egendom som förvaras i fordon 
eller släpvagn

 som orsakats av att egendomen inte har emballerats, packats, 
stuvats eller i övrigt iordningställts för transport på ett ändamål-
senligt sätt

 genom stöld av egendom som förvaras på öppet fordon, 
släpvagn eller takräcke, eller i fordon som är olåst eller olarmat 
under parkering

Finns det begränsningar 
av vad försäkringen täcker? 

vid varje skadetillfälle dras självrisk på 0,2 basbelopp om inte annat 
avtalas. Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifterna görs ett av-
drag från den sammanlagda ersättning som annars hade betalats. 
Vid allvarlig försummelse kan ersättning helt utebli

Vilka är mina skyldigheter?

• följa säkerhetsföreskrifter för att förhindra skada

• du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

• du måste förse försäkringsgivaren med uppgifter som behövs för
skaderegleringen

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen



När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings-
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?

• om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

• försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

• försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtals tiden

• vi kan säga upp försäkringen om

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

• du inte har betalat premien i tid
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