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Provkollektionsförsäkring T 300:1 
 

Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01 
 
1.  Försäkringens omfattning 
 

1.1  
Denna försäkring gäller inom Norden och avser provkollektion som den försäkrade – varmed 
förstås försäkringstagaren eller hans representant – medför på tjänsteresa eller som befordras 
på annat sätt i omedelbar anslutning till tjänsteresa. 
 
Försäkringen omfattar inte varor som är avsedda för försäljning eller leverans under resan. 

 
1.2  
Försäkringen omfattar, med de undantag som anges under 2, 

 
1.21  
skada på försäkrad vara som uppkommit såsom påvisbar direkt följd av trafikolycka.* 

 
1.22  
skada på försäkrad vara som omfattas av brand- och vattenmomenten i gällande villkor 
för företagsförsäkring, dock att skada i samband med demonstration inte ersätts, 

 
1.23  
skada på försäkrad vara genom inbrott, stöld, rån, överfall och avsiktlig skadegörelse. 
Dock gäller bestämmelserna i 2 och 5. 

 
1.3  
Med skada avses här och i det följande även förlust av vara. 

 
1.4  
Försäkringen omfattar därjämte med i 2 angivna undantag varje annan skada på de försäkrade 
varorna då dessa mot kvitto inlämnats 
• för befordran med allmänt transportmedel eller 
• till förvaring på hotell, hos effektförvaring eller annan, som betjänat allmänheten med 

förvaring av resgods. 
 

1.41  
Försäkringen omfattar räddningskostnader och de i punkt 6 omnämnda kostnaderna, 
uppoffring, bidrag och kostnader i gemensamt haveri samt räddnings- och 
bärgningskostnader. 

 
2.  Undantag 
 

2.1  Försäkringen omfattar inte 
 

2.11  
ersättningsskyldighet till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av försäkringstagaren 
eller dennes anställda i arbetsledande ställning, och inte heller ersättningsskyldighet till 
följd av att försäkringstagaren efter inträffat skadefall svikligen uppgivit, förtigit eller 
fördolt något förhållande av betydelse för skadefallets bedömande, 

 
2.12  
förlust eller skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt förorsakats av 
eller står i samband med jordbävning, vulkaniskt utbrott, bruk av kärnstridsmedel, krig, 
invasion, krigsliknande operationer, vare sig krig förklarats eller icke, inbördeskrig, 
myteri, revolution, uppror eller åtgärd av den, som 
obehörigen tillvållat sig makten, 



   

2.13  
skada genom stöld av försäkrad vara i förhyrt hotellrum, från vilket den försäkrade 
avlägsnat sig utan att låsa dörren och medtaga nyckeln eller överlämna den till 
hotellportier, 

 
2.14  
skada genom stöld av försäkrad vara som förvaras i fordon vars start- och dörrnycklar 
inte varit uttagna 
• under lastning och lossning eller 
• under parkering eller 
• i olåst eller på öppet fordon respektive släpvagn eller på takräcke – såvida inte fråga är 

om fall som i 1.4 sägs. 
 

I fråga om stöldbergärlig egendom, vilka förvaras i eller på fordon eller släpvagn, 
omfattar försäkringen dock inte inbrott och stöld då fordonet/släpvagnen är överlämnat 
i tredje mans vård. 
 
Stöldbegärlig egendom definieras i Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner – 
Förklaringar, AB-DF. 

 
2.15  
skada som förorsakats av att fordonet förslitits, underhållits bristfälligt eller 
överbelastats, såvida inte fråga är om fall som i 1.4 sägs, 

 
2.16  
skada som uppkommit då fordonet av den försäkrade eller med hans vetskap eller 
medgivande av annan person framförts då föraren saknat för fordonstypen giltigt 
körkort eller då denne gjort sig skyldig till rattfylleri eller varit straffbart påverkad av 
annat berusningsmedel än alkohol, 

 
2.17  
tids-, ränte-, eller konjunkturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad, ökning av 
kostnader eller annan indirekt förlust. 

 
3.  Försäkringsvärdets beräkning 
Försäkringsvärdet är, såvida inte annat har avtalats, varans värde utan hänsyn till handelsvinst, 
affektions- eller annat särskilt värde. 

 
4.  Försäkringens giltighetstid 
Försäkringen 
 

4.1  
börjar när de försäkrade varorna lämnar den lokal där de före resan förvarats, och 

 
4.2  
upphör när varorna återförts till nämnda lokal eller förts till annan lokal som ägs eller 
disponeras av provkollektionens ägare. 

 
5.  Självrisk 
Vid varje skada utgör självrisken SEK 2.000 Kr. 
 
Vid inbrott och stöld utgör självrisken, utom då tillgreppet sker i samband med trafikolycka eller vid 
förvaring i låst hotellrum, pensionatsrum eller motsvarande samt i fall som i 1.4 sägs, 20 % av 
skadebeloppet, dock lägst SEK 8.000 Kr. 
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6.  Ersättningsbestämmelser 
 

6.11  
Det åligger försäkringstagaren att styrka befintligheten och värdet vid skadetillfället av den 
försäkrade varan. 
 
6.12  
Om försäkringsbeloppet understiger totalvärdet av de varor, som vid skadetillfället medförs på 
fordonet svarar Moderna endast för så stor del av skadan, som svarar mot förhållandet mellan 
försäkringsbeloppet och ovannämnda totalvärde. Moderna är inte skyldig att utbetala högre 
ersättning än som erfordras för förlustens täckande. 

 
6.13  
Har den försäkrade flera provkollektioner erfordras för att underförsäkring ej skall föreligga att 
samtliga kollektioner försäkras. 
 
6.2  
Grundläggande för beräkningen av skadan är värdena omedelbart före och efter skadans 
inträffande. 
 
Utöver räddningskostnader enligt Allmänna avtalsbestämmelser, AB-DF, lämnas inte ersättning 
för särskilda kostnader i anledning av skada eller för värdeminskning, som kan kvarstå efter det 
skadan avhjälpts genom fullgod reparation. 

 
6.3  
Moderna är berättigad att i stället för att utbetala kontant ersättning reparera skadad vara eller 
ersätta denna med likvärdig vara av samma slag. 

 
6.41  
Moderna äger rätt till skadad egendom för vilken full ersättning utbetalats. 
 
6.42  
Kommer ersatt egendom till rätta, skall den försäkrade omedelbart ställa den till Modernas 
förfogande eller återta den och omgående betala tillbaka ersättningen. 

 
6.5  
Ersättning utbetalas senast en månad efter det erforderlig utredning framlagts såvida inte 
hinder utanför Modernas kontroll föreligger. 
 
6.6  
Har försäkringstagaren anmält befarad eller konstaterad skada till Moderna äger denne att 
genom befullmäktigat ombud ta del av erforderliga handlingar hos försäkringstagaren. 

 
6.7  
Har Moderna utbetalat ersättning för skada övergår från försäkringstagaren till Moderna den 
rätt han kan ha att av annan kräva ersättning för skadan. 

 
6.8  
Inträffad skada berättigar Moderna att uppsäga denna försäkring till upphörande 14 dagar efter 
uppsägningen. 

 
7.  Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner – förklaringar, AB-DF 
För denna försäkring gäller i övrigt Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner - Förklaringar, AB-
DF. 

 
8.  Definitioner-Förklaringar 
 
Trafikolycka  
Att transportmedlet varit utsatt för kollision, nedstörtning, vältning, sådan dikeskörning som föranlett 
bärgning av transportmedlet, brand, explosion, åskslag, urspårning eller för brott på ram, hjul, hjulaxel 
eller dylikt; stöt vid växling räknas inte som kollision. 


