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Utställningsförsäkring BL Ut: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 försäkrade utställningsföremål. 

 
2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft, på 
utställningsföremål som medförs till och från, samt under, utställning. 

 
3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Europeiska Unionen (EU), Norge och Schweiz. 
 

4.  Vad försäkringen gäller för 
Ersättning lämnas, med de undantag som anges nedan, för plötslig och oförutsedd fysisk skada på 
eller förlust av försäkrade utställningsföremål. Försäkringen avser endast sådan skada som består i att 
föremålens värde minskar eller går förlorat. 

 
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 utställningsföremål 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 
• nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller dylikt, som har uppkommit under 

utställningen eller transporten i samband därmed 
• 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 
• utställningsföremålen 
• stöld av utställningsföremål i förhyrt hotellrum eller motsvarande, 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 utställningsföremål 
• 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 
• på grund av att utställningsföremålet före transportens början inte har emballerats, packats, 

stuvats eller eljest iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt 
• bestående av Stöldbegärlig egendom. 

 
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. 


