Betingelser for Udstillingsforsikring

Forsikringens omfang
1
Forsikringen omfatter transport fra udstillers lager til udstillingsstanden på anerkendt udstillingssted Opstilling, udstilling,
nedtagning og returnering. Under transporterne gælder de i policen/certifikatet nævnte betingelser for transport. Under ophold
dækkes i henhold til nedenstående.
Periode
2
Dækningsperioden på udstillingsstedet er indtil 15 dage efter
aflæsning. For genstande, som ikke returneres, ophører dækningen, når disse fjernes fra standen.

6.3
forvoldt af terrorister eller personer, som handler ud fra politiske
motiver
Forsikringens særlige undtagelser
7
Forsikringen undtager tab eller beskadigelse som følge af:
7.1
Maskinskade og lign., dvs. fejl eller uheld under montering, afprøvning, demonstration, brug, også utilsigtet brug, og demontering af maskiner og apparater.

Forsikringsværdien

7.2
Elektrisk eller mekanisk forstyrrelse uden påviseligt brud eller
deformation af materialet.

3
Forsikringsværdien for salgsvarer er salgsprisen. Forsikringsværdien for andre genstande er genanskaffelsesværdien for tilsvarende
genstand af samme type, stand og alder.

7.3
Ridser, skrammer, tilsmudsning.

Forsikringens generelle undtagelser

7.4
Temperatursvingninger, vejrligets påvirkning, herunder kondensvand.

4
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af:

7.5
Værdiforringelse af udstillingsgenstande.

4.1
at den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller undladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenheden, eller har
ført bil under påvirkning af spiritus eller euforiserende stoffer
4.2
frigørelse af atomenerig, kernespaltning (fission) eller kernesammensmeltning (fusion) i forbindelse med atomvåbeneksplosioner
eller atomprøveeksplosioner.

7.6
At genstande glemmes, tabes, forlægges, eller bortkommer
uforklarligt.
7.7
Genfremstilling af database og programmer.
7.8
Afsavn, driftstab eller andet indirekte tab, uanset årsag til dette.
Forudsætninger for dækning under opholdet.

5
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af:
5.1
krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer og
lignende, selv i fredstid
5.2
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben anvendes
5.3
arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regeringer
eller myndigheder
6
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger
6.1
forvoldt af personer under deltagelse i strejke, lockout, andre
uroligheder eller optøjer
6.2
som følge af strejke, lockout, andre urolighe- der eller optøjer

8
Det er en betingelse for dækningen :
8.1
at udstilleren er tilstede og fører opsyn under udpakning af
godset, er tilstede i udstillingens åbningstid, samt at udstilleren
ikke forlader standen før udstillingens ophør, uden at alt gods
er nedpakket og overgivet til fragtfører/udstillingsspeditør mod
specificeret kvittering.
8.2
at særligt værdifulde genstande, såsom guld- og sølvvarer,
smykker, ure, mobiltelefoner, projektorer, bærbare computere og
lignende, værdifuldt håndværktøj og instrumenter opbevares/udstilles under lås.
Genstande transporteret pr. egen bil
9
Såfremt policen ikke omfatter transporter foretaget pr. egen bil
gælder følgende:

Under parkering
9.1
Når forsikrede eller dennes ansatte ikke befinder sig i eller ved
bilen dækkes tyveri eller hærværk, når det er en følge af opbrud
af lukket (ikke med presenning) og aflåst bil med synlig beskadigelse af bilen til følge.
Opbrud uden synlig beskadigelse af bilen, dækkes såfremt opdirkning kan påvises og bekræftes af en uvildig ekspert.
Det skal tilstræbes, at bilen ikke parkeres på øde eller afsides
liggende pladser.
Under opbevaring på hoteller og lignende
9.2
På hoteller, eller lignende, hvor udstiller midtlertidigt måtte vælge
at afbryde rejsen, omfatter dækningen brand, vandledningsskade,
eksplosion, ran samt indbrud i forsvarlig lukket og aflåst bygning
eller lokale.
Natdækning
10
Udenfor tidsrummet 08.00 - 20.00, mandag-fredag (hverdage)
dækkes højst med DKK 100.000 eller forsikringssummen, hvis
den er mindre.
Natbegrænsningen gælder medmindre forsikrede dokumenterer,
at begivenheden skete indenfor tidsrummet 08.00 – 20.00,
mandag-fredag (hverdage).
I skadetilfælde
11
Det påhviler udstilleren uophørligt at reklamere skriftligt til
fragtføreren eller andre, som kan være ansvarlige, i henhold til
gældende reklamationsregler.
Tyveri, bortkomst og hærværk på udstillingsstedet eller under
rejseophold, herunder parkering, skal endvidere straks anmeldes
til nærmest politi. Det er en betingelser for tyveridækningen, at
der foreligger kvittering for politianmeldelsen.
Anmeldelse til First Marine Insurance A/S skal ske umiddelbart
efter skaden er konstateret
Værneting
12
Sø- og Handelsretten i København – med Højesteret som appelinstans – er værneting i alle tvistigheder, der måtte opstå under
denne forsikring.

.

