Försäkringsvillkor – Stockholmsmässans
gruppförsäkring för utställare
Stockholmsmässans gruppförsäkring för utställare (Försäkringen) regleras av ett
gruppavtal mellan Stockholmsmässan AB (SM) och Länsförsäkringar AB (LF), om
försäkring för näringsidkare som ingår avtal om hyra av utställningsyta hos SM för ett
givet event. Utöver nedan försäkringsvillkor gäller vad som avtalats i gruppavtalet.
I Försäkringen ingår följande moment:
A. Försäkring för egendom under utställning och transport
B. Tjänstereseförsäkring
C. Gemensamma bestämmelser

A. ”FÖRSÄKRING FÖR EGENDOM UNDER UTSTÄLLNING

OCH TRANSPORT”
A 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrat utställningsföremål samt
för försäkringstagaren avseende av denne hyrt eller lånat utställningsmaterial för vilket han
står risken.
Försäkringen gäller även för registrerade samutställare, representerade företag samt annan
ägare av försäkrat utställningsföremål då de inte kan få ersättning genom annan försäkring.
För försäkrade enligt A.1 andra stycket gäller att ersättning ur Försäkringen endast lämnas om
ersättning inte kan lämnas genom annan försäkring.
A 2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.
Försäkringen aktiveras i samband med att Anmälningsavgiften/Startpaketet, där
försäkringen ingår, betalats. Eventuellt utökat försäkringsbelopp måste även ha beställts
av SM innan transport av den försäkrade egendomen påbörjas från avreseadressen och
senast tre (3) veckor innan eventets startdatum.
Försäkringen gäller enligt följande:
• Börjar gälla då den försäkrade transporten lämnar förvaringslokalen eller
upplagsplatsen för direkttransport till SMs lokaler.
• Fortsätter under normal transport till SM samt därmed sammanhängande lossning vid
ankomst till SM;
• Fortsätter under genomförande av det event försäkringen avser och uppehåll i samband
därmed;
• Fortsätter under normal återtransport utan oskäligt uppehåll till slutdestination;
• Försäkringen upphör automatiskt vid den av följande tidpunkter som först inträffar:
− Utställningsföremålet har införts på den avsedda förvaringsplatsen på

slutdestinationen eller
− Utställningsföremålet har mottagits av den försäkrade på annan ort eller
− Den försäkrade har disponerat över utställningsföremålet på annat sätt eller 30 dagar
har förflutit från det utställningen avslutades.
A 4. FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen gäller upp till det försäkringsbelopp motsvarande 225 000 kr. Höjning av
försäkringsbeloppet kan tecknas inom ramen för vad som gäller enligt A 2 första stycket,
mot en tilläggspremie motsvarande 0,4% av det överstigande försäkringsbeloppet.
A 5. FÖRSÄKRINGSFORM
Försäkringen gäller som förstariskförsäkring innebärande att ersättning lämnas med
dagsvärdet upp till det avtalade försäkringsbeloppet.
A 6. SJÄLVRISK
Självrisken är SEK 1 000 per skade-/stöldtillfälle. Vid inbrott i och stöld ur fordon/släp är
självrisken 20 % av skade-beloppet dock lägst SEK 5 000.
A 7. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för utställningsföremål och utställningsmaterial avsedda för visst, i
försäkringen angivet event samt hjälpmedel avsedda att användas vid eventet (försäkrad
egendom).
Under utställning
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig och
oförutsedd händelse.
Under transport
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig och
oförutsedd händelse samt kostnader i gemensamt haveri.
Extrakostnader
Utöver angivet försäkrat belopp ersätts direkta kostnader på grund av ersättningsbar skada,
upp till 10 % av skadebeloppet.
Emballage
Skador på emballage som i oskadat skick skulle ha återanvänts ersätts.
Förlust av egendom
Förlust av egendom ersätts endast om egendomen inte kommit tillrätta inom 60 dagar från den
dag förlusten anmälts till LF.

A 8. VAD FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR
• Skada som uppkommer i samband med transport efter avslutat event eller av under
eventet försålt gods till av köparen anvisad slutdestination.
• Kostnad för transport till eller från eventet av annat än det försäkrade
utställningsföremålet
• Fordon som inte är utställningsföremål
• Skada som:
o är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas
genom normal service eller justering
o som består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, form. eller strukturförändring
såsom förgasning, färg eller luktförändring
o har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning
borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
o orsakats av handlande eller underlåtenhet som – med hänsyn till omständigheterna –
inneburit betydande risk för skadans uppkomst
• Skada, förlust eller kostnad som orsakas av:
o Nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande, förbrukning,
korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan försämring
såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande,
o Normalt handhavande och bruk av föremålet
o Utställningsföremålets egen beskaffenhet
o Klimatbetingad temperaturpåverkan
o Skada p.g.a. driftavbrott i kyl- eller värmeanläggning
o Tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad eller
annan indirekt skada
o Skada på eller förlust av levande djur
o Kostnad för borttransport och destruktion av skadat föremål
o Krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
o Atomkärnprocess
A 9. AKTSAMHETSKRAV
Utöver de generella aktsamhetskraven i C.5 gäller följande:
• Försäkrad egendom får inte förvaras tillsammans med tomemballage
• Försäkrad egendom skall ha emballerats, packats, stuvats på ett för transporten
ändamålsenligt sätt
• Försäkrad egendom skall skyddas mot normala väderleksförhållanden
• Monter får inte lämnas obevakad under eventets öppethållandetid.
• Den försäkrade eller dennes anställda skall ta hand om försäkrad egendom med aktsamhet
och omsorg.
• Försäkrad egendom skall förvaras och handhas med omsorg så att den inte utsätts för
betydande risk att skadas eller förloras. Hur högt aktsamhetskravet ställs beror bland annat
på egendomens art och värde.

Har aktsamhetskraven inte uppfyllts nedsätts ersättningen i enlighet med vad som gäller enligt
försäkringsavtalslagen 8 kap 12 §. I vissa fall kan ersättningen helt bortfalla.

B. TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
För Tjänstereseförsäkringen gäller vad som framgår av de särskilda försäkringsvillkoren
”Tjänstereseförsäkring, V 623 A SM”. Om inte annat anges gäller C. Gemensamma
bestämmelser även för Tjänstereseförsäkringen.

C. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Bestämmelserna i C gäller samtliga i Försäkringen ingående moment om inte annat
framgår av respektive moment.

C.1 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller inom EU/EFTA. För försäkringstagare med hemvist utanför EU/EFTA
gäller försäkringens moment A dock endast inom mässområdet.
C.2 FÖRSÄKRINGSTIDEN OCH FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen är ikraft under den tid som framgår av försäkringsvillkoren för respektive
försäkringsmoment och upphör automatiskt vid försäkringstidens utgång. Försäkringen kan
inte förnyas.
Tiden för försäkringsgivarens ansvarighet framgår av respektive moment i försäkringen.
Försäkringstagaren kan inte säga upp försäkringen i förtid.
Avbokas det event försäkringen tecknats för innan betalningsansvar gentemot SM
uppkommit, upphör dock försäkringen automatiskt vid samma tidpunkt som avbokning sker.
C.3 PREMIEBETALNING
Eventuell tilläggspremie skall betalas vid anfordran efter fakturering av SM.
C.4 EFTERSKYDD OCH FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING
För denna försäkring gäller inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.
C.5 GENERELLA AKTSAMHETSKRAV
SM:s Generella regler och Allmänna villkor för event, samt i förekommande fall specifika
instruktioner avseende visst event, skall följas. Med detta avses de regler och villkor som
framgår av den information försäkringstagaren erhållit vid bokning eller som återfinns på
SM:s hemsida eller i skriftligt informationsmaterial tillgängligt för försäkringstagaren i
samband med bokning av event eller som han erhållit därefter.

C.6 ANMÄLAN OM SKADA
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som
möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott, överfall eller annat
brott snarast göra polisanmälan.
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.
C.7 RÄDDNINGSPLIKT
Det åvilar den försäkrade 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.
C.8 SKADEERSÄTTNINGSREGLER
Skada på egendom värderas till skillnaden mellan egendomens dagsvärde omedelbart före och
efter skadan.
Det åligger den försäkrade att styrka att skada/stöld har inträffat samt även 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 och att besluta om skadat föremål skall repareras, återanskaffas eller om
ersättning skall lämnas kontant.
C.9 ERSÄTTNINGSANSPRÅK
Ersättningsanspråk ska framställas till försäkringsgivaren snarast efter det att skadan inträffat
och senast ett år det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Den försäkrade anses ha fått
kännedom om skadan senast vid försäkringstidens utgång. Framställs anspråket senare är LF
fritt från ansvar.
C.10 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Rätt till dröjsmålsränta avseende utbetalning av försäkringsersättning föreligger endast då
räntebeloppet överstiger 1 % av vid utbetalningstillfället gällande prisbasbelopp.

C.11 PRESKRIPTION
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot
LF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad.
Om anspråk har framställts till LF inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6
månader från det att LF har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, omLF
skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det attden
försäkrade fick del av föreläggandet.
Rättsskyddsförsäkring (avser avsnitt B. Tjänstereseförsäkring)
Vid tvist enligt rättsskyddsförsäkring anses försäkrad ha fått kännedom om att anspråket
kunde göras gällande när ombud anlitats i tvist.
C.12 IDENTIFIKATION
Med den försäkrades handlande likställs handlande av den försäkrades anställda eller
uppdragstagare samt handlande av personer som under eventet fullgör uppgifter i försäkrad
monter för den försäkrades räkning. Med försäkrad avses här den som försäkringen enligt
respektive moment gäller för.
C.13 DUBBELFÖRSÄKRING
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och
finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna.
Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen.
C.14 ÅTERKRAV
I den mån LF har betalat ersättning övertar LF den försäkrades rätt att kräva ersättning av
den som är ansvarig för skadan. Återkravsrätten omfattar dock inte invaliditets-och
dödsfallsersättning ur C. Tjänstereseförsäkring.
C.15. ALLMÄNNA UNDANTAG
01. Grov vårdslöshet och uppsåt
LF är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov
vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt.
02. Krig
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats
av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror
eller upplopp. Detsamma gäller för skador som har samband med händelser och oroligheter i
länder eller områden dit Utrikesdepartementet avråder från att resa.
Har skada genom krig eller andra här nämnda oroligheter inträffat utanför Sverige gäller
försäkringen, utom för C. Tjänstereseförsäkring avsnitt P5.01 Överfallsförsäkring, om skadan
inträffat inom 3 månader räknat från oroligheternas utbrott och om den försäkrade vistades i

det drabbade området vid utbrottet. En annan förutsättning är att den försäkrade inte deltagit i
händelserna eller tagit befattning med dem som rapportör eller dylikt.
03. Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med
atomkärnprocess exempelvis kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt
sönderfall.
04 Terroristattack
Försäkringen gäller inte för skada
• som innebär att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som
försäkringen gäller för och som inträffat hos leverantör eller kund med vilken
försäkringstagaren har gällande kontrakt
• som orsakas av biologisk eller kemisk kontamination
om skadans uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband
med terroristattack.
05. Sanktionsbegränsning och undantagsklausul
Om LF kan komma att exponeras för någon sanktion, förbud eller inskränkning under en
resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sektioner, lagar eller föreskrifter från EU,
Storbritannien, Nordirland eller USA, gäller inte försäkringen för skada, förmån eller annan
ersättning.
0.6 Force majeure
LF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av
ersättning eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande
händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt,
konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom
order från regering eller myndighet.
C.16 Behandling av personuppgifter
LF behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen
”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.
Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall Transportavdelningen på LF.
Vid obligatorisk gruppförsäkring ansvarar gruppföreträdaren för att gruppmedlemmarna får
informationen ”Behandling av personuppgifter”.

C.17 GEMENSAMT SKADEANMÄLNNGSREGISTER (GSR)
LF äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i
samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma
skadeanmälningsregistret är GSR AB. Dessutom kan LF komma att lämna uppgifter till
Larmtjänst AB för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom.
C.18 LAGAR
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med
anknytning till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

