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Provkollektionsförsäkring BL Pr:3 
 

Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 
 
Med tillämpning av försäkringsvillkoren för Egendomsförsäkring i övrigt gäller för denna försäkring 
följande tillägg och ändringar. 
 
 

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. 

 
4.  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 avser endast sådan skada som består i att 
provkollektionens värde minskas eller går förlorat. 

 
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. 
 

För att skada genom stöld ur parkerat fordon eller släp skall lämnas krävs att fordon och släp är låsta 
samt larmade med tillkopplat och funktionsdugligt larm. 

 
6.  Undantag 
Med ändring av undantag, punkt 8, i försäkringsvillkor för Egendomsförsäkring omfattar denna 
försäkring inte skada på eller förlust av provkollektion enligt följande. 

 
6.1  Skada genom 
Försäkringen gäller inte för skada genom 
• översvämning 
• fukt, röta, mögel, svamp eller vätska – som ej 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 förhyrt hotellrum eller liknande, från vilket den försäkrade avlägsnat 

sig utan att låsa dörr eller fönster och medtaga nyckel eller överlämna denna till hotellportier. 
 

6.4  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 

 
6.5  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. 
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6.6  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 fordon eller släpvagn 
• genom stöld av provkollektion som förvaras 

- i fordon vars start- och dörrnyckel inte varit uttagna under lastning och lossning 
- i olåst eller olarmat fordon eller släpvagn under parkering 
- på öppet fordon, släpvagn eller takräcke. 

 
7.  Försäkringsbelopp 
Försäkringsbelopp per provkollektion anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller såsom 
förstariskförsäkring. 

 
8.  Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, beräknat enligt Egendomsförsäkring, punkt 10, ett 
belopp som utgör den försäkrades självrisk (grundsjälvrisk). Självrisken anges i försäkringsbrevet. 
 

8.1  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 (grundsjälvrisk). 

 
10.  Skadevärderingsregler 
Skada på provkollektion värderas i enlighet med skadevärderingsregler för varor enligt 
försäkringsvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 21. 
 


