Försäkringsvillkor för Utställnings- och Kongressförsäkring för
Svenska Mässan, Bok & Bibliotek i Norden AB, Svenska Mässan Gothia Towers AB och Sweden
MEETX AB inkl transporter till och från utställning/kongress/mässa
If Skadeförsäkring i samarbete med Svenska Mässan - gällande fr o m 2020-08-26
1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringstagaren
Försäkringen gäller för försäkringstagare som ägare till
försäkrat utställningsföremål samt för förhyrt
utställningsmaterial för vilket utställaren står risken.
Annan än försäkringstagaren
Försäkringen gäller även för samutställare och
representerade företag.
2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid
försäkringen varit i kraft.
Försäkring inklusive transport
•
börjar då utställningsföremålet för genomförande
av den försäkrade transporten lämnar
förvaringslokalen eller upplagsplatsen på den ort
där transporten ska börja,
•
fortsätter under normal transport samt därmed
sammanhängande lastning, omlastning och
lossning,
•
fortsätter under utställningen och uppehåll i
samband därmed,
•
fortsätter under normal återtransport till
bestämmelseorten,
•
upphör vid den av följande tidpunkter som först
inträffar
utställningsföremålet har införts på den
avsedda förvaringsplatsen,
utställningsföremålet har mottagits av
den försäkrade på annan ort,
den försäkrade har disponerat över
utställningsföremålet på annat sätt,
30 dagar har förflutit från det
utställningen avslutades.
3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom hela världen.
4. Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller upp till det försäkringsbelopp som valts
men max upp till 3 000 000 SEK
Höjning av försäkringsbelopp kan därefter tecknas i samråd
med If.
5. Självrisk:
1 000 SEK vid varje skadetillfälle upp till
försäkringsbeloppet 1 000 000 SEK.
3 000 SEK vid varje skadetillfälle upp till
försäkringsbeloppet 3 000 000 SEK.
Vid högre belopp bestäms självrisken från fall till fall.
6. Vad försäkringen gäller för
Utställningsföremål i syfte att användas vid
utställningen.

Under utställning: Försäkringen gäller för skada på eller
förlust av utställningsföremål orsakad av plötslig och
oförutsedd händelse.
Under transport: Försäkringen gäller för skada på eller
förlust av utställningsföremål samt kostnader i gemensamt
haveri.
Under transport och utställning: Försäkringen gäller för
skada på eller förlust av gods som har direkt orsakats av
personer som deltar i
•
strejk, lockout eller andra
arbetsmarknadskonflikter
•
upplopp, kravaller eller liknande oroligheter
•
terrordåd eller liknande handlingar, dikterade av
politiska eller religiösa motiv
Denna omfattning kan sägas upp av båda parter med
48 timmars varsel.
Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad
som har orsakats av att arbetskraft inte fanns att tillgå till
följd av strejk, lockout eller andra
arbetsmarknadskonflikter, upplopp, kravaller eller liknande
oroligheter.
Emballage: Skador på emballage som skall återanvändas
ingår
7. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för skada, förlust eller kostnad
som orsakas av
•
att Svenska Mässans Tekniska bestämmelser inte
har följts,
•
att utställningsföremålet inte har emballerats,
packats, stuvats på ett för transporten
ändamålsenligt sätt,
•
nedsmutsning, slitage, blekning, skavning,
repning eller liknande,
•
normalt handhavande och bruk av föremålet.
•
bristfälligt skydd mot normala
väderleksförhållanden,
•
utställningsföremålets egen beskaffenhet,
•
klimatbetingad temperaturpåverkan,
•
tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad
handelsvinst, förlust av marknad eller annan
indirekt skada,
•
kostnad för borttransport och destruktion av
skadat föremål,
•
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution, uppror eller upplopp
•
atomkärnprocess
8. Aktsamhetskrav
•
Monter får inte lämnas obevakad under
utställningens öppethållandetid,
•
Den försäkrade eller dennes anställda skall ta
hand om utställningsföremål med aktsamhet och
omsorg,

•

Stöldbegärliga föremål skall om möjligt förvaras i
låst utrymme.
•
Efter stängningsdags och efter avslutad mässa
skall stöldbegärliga, dyrbara föremål vara inlåsta
eller fastlåsta.
Har aktsamheten inte uppfyllts nedsätts ersättningen.
I vissa fall kan ersättning helt bortfalla.
9. Försäkringsvärde
Försäkringsvärdet ska motsvara marknadsvärdet vid
skadetillfället, på egendom i montern.
10. Åtgärder vid skada
Räddningsplikt
Det åvilar försäkringstagaren att:
•
avvärja skada som kan befaras vara omedelbart
förestående,
•
begränsa skada som redan inträffat,
•
snarast möjligt omhänderta och skydda skadad
egendom.
Förorsakar räddningsplikten förhöjda kostnader ersätts
dessa inom ramen för angivet maximalt försäkringsbelopp
om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. Det
åvilar försäkringstagaren att tillvarata sina och
försäkringsgivarens rättigheter mot transportör eller annan
skadevållare.
Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så
snart som möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid
skadegörelse, stöld, inbrott, överfall eller annat brott snarast
göra polisanmälan.
Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till försäkringsgivaren
snarast efter det att skadan inträffat och senast 6 månader
från det att den försäkrade fått kännedom om skadan.
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 styrka 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 ersättningsskyldighet och
ersättningens storlek.
Kostnader för framställande av ersättningskrav ersätts inte.
11. Skadevärderingsregler
Skada på egendom värderas till skillnaden mellan
egendomens marknadsvärde omedelbart före och efter
skadan.
12. Skadeersättningsregler
Det åligger den försäkrade att styrka värdet av den skadade
eller förlorade egendomen. Om skadad egendom bedöms
kunna repareras ska den försäkrade invänta anvisningar från
försäkringsgivaren innan reparation påbörjas. Ersättning för
skadad egendom kan dock aldrig bli högre än egendomens
värde omedelbart före skadans inträffande.
Försäkringsgivaren äger alltid rätt att företa besiktning av
den skadade egendomen.
13. Allmänna avtalsbestämmelser
För denna försäkring gäller i övrigt Allmän Svensk
Sjöförsäkringsplan av år 2006.

14. Ansvarsförsäkring
Försäkringstagare: Svenska Mässans Stiftelse
Medförsäkrade: Svenska Mässans
utställare/kongressarrangörer.
Försäkringen omfattar försäkrades skadeståndsskyldighet
för person- och sakskada enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler.
Ansvarsförsäkringen gäller inte för skada genom levererad
produkt.
Försäkringen omfattar verksamhet för Svenska Mässans
utställare och kongressarrangörer i samband med mässor
och kongresser i Svenska Mässans lokaler. Försäkringen
gäller endast under förutsättning att försäkrad inte har annan
gällande försäkring.
Försäkringsbelopp: 10 000 000 kr per skada och 20 000 000
kr per försäkringsår.
Självrisk: 9 500 SEK.
Försäkringsnummer: SP1711524
Villkor: Ifs allmänna ansvarsvillkor enligt försäkring nr
SP1711524.

