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1

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller – om inte annat anges i försäkringsbrevet – för försäkringstagaren som ansvarig för
inlånade* utställningsföremål.
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Försäkrade skadehändelser

8.1

Allmänna undantag

8.1.1 Grov vårdslöshet och uppsåt
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När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid
försäkringen varit i kraft. Försäkringstiden framgår av
försäkringsbrevet.
Försäkringen träder i kraft när försäkringstagaren eller
dess ombud har omhändertagit utställningsföremålet.
Försäkringen gäller endast under förutsättning att ersättning inte kan erhållas genom annan försäkring.
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Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för utställningar inom Norden. För
transporter gäller försäkringen i hela världen.

4

Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller
förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte
sådan förlust som uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan användas på beräknat sätt.

Försäkrad egendom

Försäkringen gäller för inlånade* utställningsföremål
såsom t.ex. tavlor, collage, statyer, installationer och
konst av blandteknik. För föremål av gips, lera eller
terrakotta gäller försäkringen exklusive bräckageskada.
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Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i
försäkringsbrevet.
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8.1.2 Krig, upplopp mm

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, invasion, maktövertagande, konfiskation, förstatligande, rekvisition, embargo eller annan myndighetsåtgärd.
8.1.3 Atomkärnprocess

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller
omfattning har samband med atomkärnprocess t ex
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt
sönderfall.

Försäkrat intresse

Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse för vilken försäkringen
gäller.
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Försäkringsgivaren är inte ansvarig gentemot försäkrad
för skada som försäkrad orsakat genom grov vårdslöshet
eller till någon del orsakat med uppsåt.

Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från den sammanlagda
kostnaden för skadan ett belopp som utgör den
försäkrades självrisk.
Försäkringen gäller med en självrisk som framgår av
försäkringsbrevet.

8.1.4 Dammgenombrott

Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av
dammgenombrott i naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten.
8.1.5 Leverantörsgaranti

Försäkringen omfattar inte skada som entreprenör, leverantör, eller annan enligt köplag eller åtagande i avtal är
skyldig att ersätta. Denna begränsning avser dock inte
följdskada på annan funktionell enhet än den som varit
felaktig.
Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller
entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan styrka detta.
Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på
denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen
gängse garanti vid försäljning eller leverans.
8.2 Utställningsförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig
egendomsskada.

och

oförutsedd

8.2.1 Undantag

Försäkringen gäller med de allmänna undantag som
anges i punkt 8.1 samt med följande undantag.
8.2.1.1

Försäkringen gäller inte för skada genom

• förhöjd vattennivå i hav, sjö eller vattendrag om det
erfarenhetsmässigt risk föreligger för sådan skada
• mögel, mjöldagg, svamp eller sporer
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• skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen
8.2.1.2

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad
som har orsakats av

• normalt svinn i fråga om vikt eller volym,
• nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, eller
dylikt, som har uppkommit under utställningen eller
uppehåll i samband därmed,

• I samband med att försäkringstagaren tar över
ansvaret för det aktuella föremålet skall en okulär
besiktning ske och eventuella skador/ defekter
noteras.
8.3 Transportförsäkring
Försäkringen gäller för skada under transport samt
under lastning och lossning i samband med sådan
transport.
8.3.1 Undantag

8.2.1.3

Försäkringen omfattar inte, om inte annat har
avtalats, eller skadan är en direkt följd av händelse
som omfattas av försäkringen,

skada, förlust eller kostnad som har orsakats av

Försäkringen gäller med de allmänna undantag som
anges i punkt 8.1 samt med följande undantag.

• utställningsföremålets egen beskaffenhet

8.3.1.1

• klimatbetingad temperaturpåverkan.

• att utställningsföremålet före transportens början inte
har emballerats, packats, stuvats eller eljest
iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt
sätt,

• svinn, bedrägeri, förskingring eller annat förmögenhetsbrott
• ändring av temperatur eller luftfuktighet till följd av
fel i automatisk klimat- eller kylanläggning
8.2.2 Krav på inbrottsskydd

Försäkringen gäller under förutsättning att utställningslokalen uppfyller fastställda skyddskrav.
Om vid inträffad skada utställningslokalen inte uppfyller skyddskraven gäller försäkringen endast om den
försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller
fått samma omfattning även om kraven uppfyllts.
Försäkringen gäller, om inte annat är angivet i försäkringsbrevet, med skyddskrav enligt skyddsklass 2*.
8.2.3 Övriga krav

För att försäkringen skall gälla krävs dessutom:
• Under utställningens öppethållande skall entré / utgång vara bevakad.
• Vid utställning med sammanlagt värde överstigande
SEK 1.000.000 skall det under utställningens
öppethållande finnas vakter som har mobiltelefon
eller liknande kommunikationsutrustning.
• Samtliga målningar och föremål skall vara
fastskruvade / fixerade så att de ej enkelt kan lyftas
ner.
• Mindre föremål samt föremål av ädla metaller skall
förvaras i låsta montrar. Vid värde per monter
överstigande SEK 100.000 skall montern vara
larmad.
• Utställningslokalens säkerhetsansvarige* skall godkänna lokalen innan utställningen öppnas
• Kompetent personal skall anlitas för emballering och
hantering av föremål.

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad
som har orsakats av

• att transportmedlet eller lastbäraren inte varit
lämpade för en säker transport av utställningsföremålet om den försäkrade eller dennes anställda
insett eller bort inse detta när utställningsföremålet
lastades eller stuvades,
• bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden.
• försening av transporten.
• svinn
8.3.1.2

Försäkringen omfattar inte, om inte annat har
avtalats,

• fortsättningstransport när den föregående transporten
inte har försäkrats hos försäkringsgivaren
• kostnader för borttransport och destruktion av skadat
utställningsföremål,
• kostnader för rengöring av transportmedel eller
lastbärare,
• kostnader för rengöring av plats där utställningsföremålet har lossats eller lagrats före försäkringens
upphörande,
• skada på utställningsföremålets transportemballage,
• kostnader på bestämmelseorten vilka måste erläggas
för skadat utställningsföremål såsom frakt i
transportörens risk, omlastningskostnader och tull.
8.3.2 Krav

Försäkringen gäller inklusive transport tur och retur
utlånarens förvaringsplats, dock under förutsättning att
transporterna sker med någon av följande transportörer:
Med försäkringstagarens bil/ personal, Transart, MTAB,
annat museums bil/personal eller som för det särskilda
fallet godtagits av S:t Erik Försäkring.
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Transportbil får ej lämnas obevakad. Mobiltelefon skall
finnas i transportbilen.
Vid transporter med sammanlagt värde överstigande
SEK 100.000 skall fordonet bemannas av minst två personer.
Vid transporter med sammanlagt värde överstigande
SEK 1.000.000 skall fordonet vara utrustat med skyddat
och låsbart lastutrymme, klimatanläggning, larm,
radiokommunikation och GPS positionssystem.
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Säkerhetsföreskrifter

Om säkerhetsföreskrift vid skada inte iakttagits
nedsättes den sammanlagda ersättningen med 20% dock
lägst 0,2 och högst 10 prisbasbelopp*.
Nedsättning kan minskas om det finns särskilda skäl
med hänsyn till försummelses art eller andra omständigheter.
Nedsättning skall inte göras
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även
om föreskriften iakttagits
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttagits
inte kan lastas för att den åsidosatts.
9.1

Inbrott

9.1.1 Inbrottslarm

Under den tid då lokalen ej är öppen eller bemannad
av behörig personal gäller försäkringen under förutsättning att försäkrad egendom är skyddad med
inbrottsalarmanläggning som uppfyller bestämmelserna enligt nedan
Inbrottslarmanläggningen skall vara utförd enligt "SSF
130:6, Projektering och installation av inbrottslarmanläggning” - och för den larmklass som S:t Erik
Försäkring godkänt.
Anläggningen skall vara installerad av anläggarfirma,
som är godkänd av Försäkringsförbundet. Ändring eller
utökning av anläggningen skall också utföras av sådan
firma.
Inbrottslarm skall överföras till av Försäkringsförbundet godkänd larmcentral eller annan av S:t Erik
Försäkring godtagen larmmottagningsplats. På väl
synlig plats skall skylt uppsättas om att inbrottslarm är
installerat samt att avtal träffats med larmcentral och
dennes telefonnummer.
Försäkringstagaren skall på begäran till S:t Erik Försäkring lämna anläggarintyg utfärdat av den godkända
anläggarfirman samt i förekommande fall särskilt intyg
om larmöverföringen utfärdat av installatören av denna.
Vid sådan ändring av verksamheten eller av de larm-
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övervakade lokalerna som kan ha betydelse för inbrottslarmanläggningens effektivitet skall S:t Erik Försäkring
underrättas och erforderlig anpassning samt eventuell
utökning av anläggningen göras utan dröjsmål. Efter
sådan ändring skall försäkringstagaren till S:t Erik
Försäkring lämna nytt anläggarintyg.
Försäkringstagaren skall med larmmottagaren skriftligt
avtala vilka åtgärder som skall vidtas vid utlöst larm.
Avtalet skall omfatta att larmcentral vidarebefordrar
larmet till polis för utryckning och till auktoriserat
bevakningsföretag för utryckning till objektet ifråga.
Annan typ av åtgärd skall godkännas av S:t Erik
Försäkring och anges i försäkringshandlingarna. Försäkringstagaren
skall
vidare
svara
för
att
larmmottagaren har uppgift om aktuella namn, adress
och telefonnummer samt tillgång till erforderliga
nycklar för nödvändiga åtgärder vid larm.
Försäkringstagaren skall på egen bekostnad låta
revisionsbesiktiga larmanläggningen av godkänd anläggarfirma eller besiktningsman som S:t Erik Försäkring anvisar. Första revisionsbesiktningen skall göras
senast 15 månader efter det att anläggningen tagits i
bruk och därefter för larmklass I minst en gång vart
tredje kalenderår, larmklass II och III minst en gång per
kalenderår med högst 15 månaders mellanrum mellan
besiktningarna.
Permanenta eller tillfälliga åtgärder (t.ex. avskärmning,
upphängning eller uppstapling av föremål) som kan
påverka inbrottslarmanläggningens effektivitet får inte
vidtas.
Om inbrottslarmanläggningen eller någon del därav på
grund av fel eller av annan anledning inte kan hållas
tillkopplad eller inte fungerar, skall särskild bevakning
ordnas eller annan lika betryggande skyddsåtgärd vidtas
samt
anmälan
utan
dröjsmål
göras
till
larmmottagningsplatsen och S:t Erik Försäkring. Om
avtalade åtgärder som skall vidtas vid larm ej kan verkställas, skall anmälan utan dröjsmål göras till S:t Erik
Försäkring. Åtgärder för att avhjälpa fel enligt ovan
skall vidtas utan dröjsmål.
Inbrottslarmanläggningens effektivitet skall alltid
upprätthållas. Försäkringstagaren svarar för att
anläggningen sköts och underhålls enligt de föreskrifter
som gäller för anläggningen.
Kontroll och tillsyn av anläggningens driftduglighet
skall göras med tillämpliga tidsmellanrum enligt
skötselföreskrifter, dock minst en gång per månad.
Överföringen till larmmottagningsplatsen kontrolleras
minst varje kvartal.
Vid fel i anläggningen som inte kan åtgärdas av
anläggningsskötaren, skall den godkända anläggarfirman, som utfärdat anläggarintyget, eller annan
servicefirma, som godtas av S:t Erik Försäkring,
snarast tillkallas. I det senare fallet skall den firma
som utfärdat anläggarintyget informeras.

I kontrolljournal för anläggningen skall införas
uppgifter om bl.a. utlösta inbrottslarm, felsignaler,
driftstörningar, besiktningar, servicebesök och
underhållsåtgärder.
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Efter utlöst larm och sedan därav föranledda åtgärder
vidtagits skall anläggningen utan dröjsmål återställas i
driftsdugligt skick. Om orsaken till larmet var fel i
anläggningen eller skötseln av densamma (obefogat
larm), skall åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare
obefogade larm.
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9.1.2 Övrigt

Regressrätt

Försäkringstagaren får ej avsäga sig regressrätt gentemot transportören.

Dokumentation

Foton och en dokumentation inkl. försäkringsvärden
skall finns över samtliga inlånade* föremål.
Säkerhetskopia av dokumentation skall förvaras skild
från original på sådant sätt att kopia och original inte
kan skadas vid samma tillfälle.

• Utställningsföremål som före, under eller efter
utställningen lagras i anslutning till utställningslokalerna, skall förvaras under minst samma
säkerhet som stipuleras för utställningslokalen.
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• Under lagring skall larmet alltid vara aktiverat.

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående,

• Under den period då hängning och nedtagning sker
skall utställningslokalerna alltid vara låsta och under
denna tid skall endast utställningslokalens personal
och vakter ha tillträde till lokalerna.
• Nödutgångar skall vara larmade och låsta då lokalen
ej är öppen eller bemannad av behörig personal.
• Kontroll av att nödutgångar är låsta skall ske direkt
efter det att utställningen stängs för allmänheten.
• Kontroll skall även ske av att ingen gömt sig kvar i
lokalerna.
9.2

Brand

• Handbrandsläckare/brandposter skall placeras ut i
lokalerna i erforderligt antal och rätt typ. Släckningsutrustning skall kontrolleras vad avser kvalitet
och användning minst en gång per år eller i övrigt
vad brandmyndigheten föreskriver.
Vid utställningar med sammanlagt värde överstigande
SEK 1.000.000 skall följande uppfyllas
• Centralanslutet brandlarm som är i drift dygnet runt
skall finnas installerat.
• Brandlarmet skall vara kopplat till Brandförvarets
larmcentral och vara utformat enligt Försäkringsförbundets regler SBF 110 med följande tillägg och
förtydligande.
• Service och underhållsavtal skall tecknas med
godkänd anläggarfirma för att upprätthålla brandlarmets funktion och tillförlitlighet. Detta avtal skall
innefatta fullservice inklusive periodisk rengöring av
detektorer enligt anläggarfirmans rekommendationer. Avtalet skall kunna uppvisas för försäkringsgivaren.

Åtgärder i samband med skada

12.1 Räddningsplikt
Den försäkrade skall efter förmåga

• begränsa skada som redan inträffat,
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.
12.1.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
inte iakttagit 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 eljest bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.
12.2 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas
så snart som möjligt till försäkringsgivaren. Dessutom
skall den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott, rån
och överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan
och sända polisintyg till försäkringsgivaren.
12.3 Ersättningskrav
Ersättningskrav skall 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 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 före och efter skadan. Den försäkrade är
även skyldig att på anmodan stryka 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.
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12.4 Besiktning av skada
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt
utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av
skadad egendom, innan dessa åtgärder vidtas. Om försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör eller 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.
12.5 Bedrägliga uppgifter
Den försäkrades rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller
eller begränsas om han i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning.
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Skadevärderingsregler

Försäkringsvärdet är föremålets marknadsvärde vid
varje särskild tidpunkt, dock högst beräknat auktionsvärde vid svenskt eller internationellt välrenommerat
auktionshus. Beräknat värde vid skadetillfället skall
utföras av auktoriserad värderingsman.
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Skadeersättningsregler

Om försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet
och den försäkrade sålunda själv står för en del av
risken ersätter försäkringsgivaren endast så stor del av
• skada, förlust eller kostnad,

• Försäkringsgivaren får föreskriva att utställningsföremålet skall vidarebefordras till bestämmelseorten eller att utställningsföremålet skall säljas på
offentlig auktion eller på annat sätt. Följs inte
försäkringsgivarens föreskrift, gäller bestämmelserna i § 53 i Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan
av år 1957 om åsidosättande av försäkringsgivarens
föreskrifter.
• Vidarebefordras utställningsföremålet enligt försäkringsgivarens anvisningar ersätter försäkringsgivaren den försäkrades merkostnader härför.
• Låter den försäkrade utan att inhämta försäkringsgivarens samtycke vidarebefordra utställningsföremålet och orsakar detta skada på eller förlust av
utställningsföremålet eller större kostnad än som kan
anses rimlig, ersätter försäkringsgivaren inte sådan
skada, förlust eller merkostnad. Även om den
försäkrade inhämtat försäkringsgivarens samtycke
till vidarebefordringen ersätter försäkringsgivaren
inte kostnader som har uppkommit genom den försäkrades eller dennes anställdas fel, underlåtenhet,
obestånd, brottsliga handlingar eller svikliga
förfarande.
• Försäljs utställningsföremålet enligt försäkringsgivarens föreskrifter ersätts skillnaden mellan
utställningsföremålets försäkringsbelopp och försäljningsbeloppet efter avdrag av sådan frakt, tull
och annan kostnad som har påverkat försäljningsbeloppet och som inte är medförsäkrat.

• bidrag till gemensamt haveri, som svarar mot
förhållandet mellan försäkringsbeloppet och försäkringsvärdet.

Ersättning såsom för totalförlust utgår om utställningsföremålet eller del därav inte har ankommit till
bestämmelseorten inom sex månader efter beräknad
ankomsttid till följd av

Vid skada på utställningsföremål som har anlänt till
bestämmelseorten beräknas ersättning på följande sätt:

• händelse som omfattas av denna försäkring eller

• Den värdeminskning som utställningsföremålet har
undergått på grund av skada, fastställas antingen
genom besiktning - vid vilken såväl den försäkrade
som försäkringsgivaren skall beredas tillfälle att
närvara - eller, om värdeminskningen inte kan
fastställas på sådant sätt, genom utställningsföremålets försäljning. Värdeminskningen uttrycks i
procent av utställningsföremålets värde i oskadat
skick. Ersättning lämnas med motsvarande del av
försäkringsbeloppet.
• Kan skadan avhjälpas genom fullgod reparation eller
genom anbringande av ny fullgod del, ersätts den
försäkrades kostnader härför. I sådant fall övertar
försäkringsgivaren inte förekommande leverantörsutfästelser avseende utställningsföremålet.
Har utställningsföremålet till följd av händelse som
omfattas av denna försäkring lossats på annan ort än
bestämmelseorten och vill den försäkrade ta emot det
där, tillämpas reglerna ovan. Vill den försäkrade inte ta
emot utställningsföremålet på den orten gäller följande:
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• att hamnar eller transportvägar efter transportens
början har förstörts eller spärrats av annan orsak än
översvämning, snö, is eller krig, embargo och strejk
m.m.
Begäran om ersättning skall framställas inom sex
månader från det den försäkrade har fått kännedom om
skada på eller förlust av det försäkrade utställningsföremålet. Görs inte detta är försäkringsgivaren fri från ansvarighet.

15

Allmänna avtalsbestämmelser

15.1 Försäkringstiden
15.1.1 Försäkringstiden

Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och upphör
kl 24.00 på förfallodagen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från
den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.

15.1.2 Förnyelse av försäkringen

Omedelbart efter försäkringstidens slut gäller automatiskt en ny försäkring med en ny försäkringstid om ett
år. Försäkringen förnyas om inte försäkringstagaren eller S:t Erik Försäkring meddelar den andre senast tre
månader dessförinnan att försäkringen inte skall förnyas. Detsamma gäller efter förnyad försäkring.
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för
den nya försäkringen, skall S:t Erik Försäkring meddela
ändringarna senast i samband med premiefaktureringen.
Försäkringstagaren har därvid rätt att, senast 14 dagar
efter meddelandet, genom underrättelse till S:t Erik Försäkring hindra förnyelse av försäkringen eller, om förnyelse redan har skett, säga upp den nya försäkringen
till omedelbart upphörande.

gälla eller, beroende på när premiefakturering sker,
inom 30 dagar efter skickad premiefaktura.
Betalas tilläggspremien senare än vad försäkringsgivaren angivit begränsas ansvarigheten till den omfattning som gällde innan förändringen.
15.4 Rätt till premieåterbetalning
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning
upphör att gälla skall försäkringsgivaren återbetala det
belopp som svarar mot den reduktion av premien som
skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter försäkringsgivarens uppsägning
upphör att gälla återbetalar försäkringsgivaren oförbrukad del av premien.

15.2 Rätt att säga upp försäkringen
15.5 Upplysningsplikt och riskökning
15.2.1 Vid årsförfallodagen

Part äger rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid
förfallodag enligt 15.1.2 samt genom att senast en (1)
månad innan årsförfallodag delge part uppsägning av
försäkring om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig
del bortfaller genom att egendom eller verksamhet
avyttras, eller av liknande anledning.

15.5.1 Riskökning

Skulle tillkommande verksamhet medföra väsentligt
ökad risk förbehåller sig försäkringsgivaren att under
försäkringsperioden ändra försäkringsvillkor och
premier
15.5.2 Årligt uppgiftslämnande

15.2.2 Vid dröjsmål med premiebetalning

Vid dröjsmål med premiebetalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre (3)
dagar efter uppsägning.

Det åligger försäkringstagaren att inför varje nytt försäkringsår meddela försäkringsgivaren följande uppgifter som ligger till grund för försäkringen.
• Försäkringsbelopp,

15.2.3 Vid skada

Vid skada eller vid ökad risk för skada enligt 15.5.1
äger part rätt att säga upp försäkringen att upphöra en
(1) månad efter uppsägningen.
15.2.4 Uppsägning

Uppsägning skall, för att äga giltighet vara skriftlig.
15.3 Premie och premiebetalning
Premie skall vara betald när försäkringstiden börjar
eller, beroende på när premiefakturering sker, inom 30
dagar efter skickad premiefaktura. Sker ej betalning
inom den tid som försäkringsgivaren angivit, föreligger
dröjsmål med premiebetalning.
Betalas premie senare än vad försäkringsgivaren
angivit, men innan försäkringsavtalet sagts upp, inträder
försäkringsgivarens ansvarighet först dagen efter att
betalningen har registrerats hos försäkringsgivaren.

15.5.3 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades eller i
samband med nytt försäkringsår. Har försäkringstagaren
lämnat uppgifter som han insett eller bort inse vara felaktiga eller ofullständiga eller om försäkringstagaren
underlåter att avge uppgifter enligt 15.5.1, och om detta
medfört för låg premie eller förmånligare villkor, begränsas försäkringsgivaren ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som skulle ha gällt.
Om försäkringsgivaren med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring eller inför årsförfallodag ha sagt upp försäkringen, lämnas ingen ersättning om skada inträffar.
15.6 Återkrav
I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning för
skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att
kräva ersättning av motpart eller annan.

15.3.1 Tilläggspremie under försäkringstiden

Tilläggspremie skall vara betald när förändringen börjar
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15.7 Dubbelförsäkring
Är utställningsföremålet försäkrat även hos annan
försäkringsgivare och har denne träffat förbehåll, enligt
vilket han skall vara helt eller delvis fri från ansvar, om
utställningsföremålet har försäkrats mot samma fara hos
annan försäkringsgivare, skall motsvarande förbehåll
gälla för denna försäkring. Den försäkrades rätt till
ersättning i sådant fall regleras i § 33 i Allmän Svensk
Sjöförsäkringsplan av år 1957.
15.8 Tvist om värdering
Vid tvist om värdet av skada på egendom skall på begäran av part värdering hänskjutas till avgörande genom
skiljedom.
15.9 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan
uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning
eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs p.g.a.
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution
eller uppror eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
15.10 Preskription
Om den försäkrade underlåter att framställa ersättningskrav till försäkringsgivaren inom 6 månader från det att
han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning
lämnas inte någon ersättning.
Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut om
ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan mot
försäkringsgivaren inom 3 år från det att han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje
fall inom 10 år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande.
Försäkringsgivaren får dock inte avböja kravet av sådan
anledning om det framställts före den i första stycket
angivna tidpunkten och den försäkrade inom 6 månader
från det han fick del av försäkringsgivarens ståndpunkt
väcker talan vid domstol angående kravet.
15.11 Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i
Försäkringsavtalslagen av den 8 april 1927 (FAL).
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Definitioner

Inlånade utställningsföremål
Med inlånade avses här utställningsföremål inlånade
från annan juridisk person.
Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses här det belopp som fastställs
enligt lagen om allmän försäkring.

10

Skyddsklass 1
Med Skyddsklass 1 avses inbrottsskydd enligt följande.
Omslutningsyta
Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr, fönsterenhet
m.m.) skall - såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar - i sin helhet ge
ett efter förhållandena skäligt skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods.
Dörr, port och lucka
Dörr, port och lucka i omslutningsyta skall vara låst
med godkänd låsenhet. Dörr, port och lucka anses inte
låst om nyckel eller kodmedia kvarlämnats i låset eller
synligt på annan plats.
För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall
vara reglad upp- och nertill med kantreglar som är
godkända enligt gällande Svenska Stöldskyddsföreningens Säkerhetsguide.
Utgående dörr skall ha bakkantsäkring.
Fönster
Öppningsbart fönster (även i dörr, port och lucka) skall
vara stängt och invändigt reglat. Ventilationsfönster
ovan dörr får dock vara öppet om det har inkrypningsskydd.
Brandventilator
Brandventilator skall vara stängd och reglad med endast
från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning, eller
ha inkrypningsskydd.
Annan öppning
Annan öppning i omslutningsyta som är större än
150x300 mm skall ha inkrypningsskydd.
Anm.
Med inkrypningsskydd avses skyddsanordning för
öppning i omslutningsytor (vägg, golv och tak) som
syftar till att försvåra för obehörig att ta sig in genom
öppningen, t.ex. stålgaller.
Skyddsklass 2
Med Skyddsklass 2 avses inbrottsskydd enligt följande.
Förutom vad som sägs för Skyddsklass 1* skall nedanstående uppfyllas.
Dörr, port och lucka
Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas på båda
sidor antingen med dörrförstärkningsbeslag som är godkänt enligt gällande Svenska Stöldskyddsföreningens
Säkerhetsguide eller med likvärdigt förstärkningsbeslag.
Andra dörrtyper, t ex skjutdörrar, skall förstärkas på likvärdigt sätt. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan.
Fönster

Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen lägre än
4 m över markplan eller som på motsvarande sätt är åtkomligt från annat än marken (t ex från balkong, tak
eller brandstege), skall vara låst antingen med fönsterlås
som är godkänt enligt Svenska Stöldskyddsföreningens
Säkerhetsguide, eller annan låsanordning, som för det
särskilda fallet godtagits av försäkringsgivaren, eller ha
inkrypningsskydd. Detta krav gäller även öppningsbart
fönster i dörr, port eller lucka.
Fönster anses inte låst om nyckel eller kodmedia kvarlämnats i låset eller synligt på annan plats.
Brandventilator
Brandventilator av glas eller plast, som är belägen lägre
än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig,
skall oavsett reglingsanordning ha inkrypningsskydd.
Värdeskåp
Med värdeskåp avses värdeförvaringsenhet - enhet för
skydd av pengar, värdeföremål och värdehandlingar mot
inbrott - som efter provning enligt
• svensk standard SS 3000 uppnår minst 60 skyddsvärdepoäng,

Dörr, port och lucka anses ej låst om nyckel kvarlämnats i låset.
Fönster
Öppningsbart fönster, oavsett belägenhet (även i dörr,
port och lucka), skall vara stängt och invändigt reglat.
Samtliga fönster, vars nedre kant är belägen lägre än 4
m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt
(t.ex. från balkong, tak, brandstege), skall vara skyddade
med inkrypningsskydd. Detta krav gäller även fönster
(glas) i dörr, port och lucka.
Brandventilator
Brandventilator som är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig skall oavsett
reglingsanordning ha inkrypningsskydd.
Säkerhetsansvarig
Med säkerhetsanvarig avses säkerhetssamordnare eller
motsvarande inom Stockholms stad. Finns inte någon
sådan person utsedd är VD, förvaltningschef eller
motsvarande person ansvarig.

• svensk standard SS 3150 uppnår minst 40 skyddsvärdepoäng och väger minst 300 kg, eller
• europeisk standard EN 1143-1 uppfyller kraven för
Grade II.
Värdeförvaringsenheten skall vara varaktigt märkt med
typ, skyddsvärdespoäng, "Grade", tillverkningsår och
tillverkningsnummer.
Skyddsklass 3
Med Skyddsklass 3 avses inbrottsskydd enligt följande.
Förutom vad som sägs för Skyddsklass 1* och
Skyddsklass 2* skall nedanstående uppfyllas.
Dörr, port och lucka
Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge
godtagbart skydd mot inbrott. Dörrblad av trä – utom
vid dörr mot trafikerad allmän plats – skall vara beklädd
med stålplåt antingen 1,5 mm på utsidan eller 1 mm på
båda sidor.
Dörr skall vara låst med 2 av försäkringsbolagen
godkända låsenheter (instickslås och slutbleck eller
hänglås med beslag). Låsen placeras med hänsynstagande till dörrenhetens konstruktion så att bästa brytmotstånd erhålls – normalt får avståndet mellan låsenheterna ej understiga 400 mm.
Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas antingen
med av försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning
(långskyltar) på båda sidor eller med likvärdiga förstärkningsbeslag. Andra dörrtyper, t.ex. skjutdörrar,
skall förstärkas på likvärdigt sätt.
För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan.
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