Översikt
Sveriges Filatelistförbund
Organisationsnummer 802000-8747

Försäkringstid:
2018-01-01 - 2018-12-31

PRIS FÖR TIDEN

Transport‐ och Marinförsäkring

SEK 31 623

Översikt

FÖRSÄKRAT

Gods under transport (vid köp/ sälj)
Gods under utställning

Totalt

SEK 31 623

Avtalet omfattar Transport och Utställning

Utöver transport omfattar försäkringen också skada eller förlust på utställningsexponat:
-genom kommissaries handhavande.
-under utställning.
-under handhavande avpersonal ur utställningsorganisationen.

Försäkringsspecifikation

Försäkringen gäller för filatelistiska samt posthistoriska utställningsexponat (inkluderande vykort) och omfattar transport och utställning vid
utställningar över hela världen sanktionerade av Sveriges Filatelist-Förbund och/eller dess Utställningskollegium.
Försäkringstagare skall vara bosatt i Sverige.
Det reella försäkringsvärdet dokumenteras av utställningskommissarien, hos Sveriges Filatelist_Förbund samt hos If när försäkringen anmäls.
Sveriges Filatelist-Förbunds utnämnda utställningskommisarie tecknar försäkringen med utställaren och upprättar skriftligt försäkringsbevis som
tillställs denne.
Försäkringen gäller frånförsäkringstagarens förvaringsplats för utställningsexponatet och åter till samma plats efter utställningen, "från dörr till dörr".
Försäkringen gäller i hela världen och kan utföras :
-Personligen av utställaren
-Genom av Sveriges Filatelist-Förbund auktoriserad utställningskommissarie eller genom annan person utsedd av kommissarien.
"Från dörr till dörr" kan utställningsexponat transporteras på något av följande sätt eller kombinationer av dessa:
-Värdeförsändelse med posten eller annan speditör alternativt "air cargo". Försäkringsbeloppet skall då anges på försändelsen med lägsta värde för
akyuellt försändelseslag.
-Som medfört handbagage alternativt incheckat bagage,
-Som buret eller medfört bagage i alla andra typer av transportsätt (privata som offentliga)

Försäringstagaren är vid skada skyldig att kunna styrka exponatets innehåll genom kopior eller motsvarande på hela det försäkrade exponatet. Vid
begäran om ersättning skall värdet kunna styrkas för varje enskild enhet i exponatet.Dessutom skall försäkringstagaren kunna styrka att försändelsen
inlämnats till Posten  eller överlämnats till speditör eller "air cargo" i förekommande fall.
Självrisk: Vid varje skada understigande 100.000 kr utgör självrisken 2.500 kr. Vid skada överstigande 100.000 kr samt vid inbrott och stöld ur egna
fordon utgör självrisken 5.000 kr.

Villkor

Utskriftsdatum:
23 november 2017

Försäkringsnummer:
SP96795.9.1

Försäkringstid:
2018-01-01 - 2018-12-31
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Försäkringsspecifikation

Transport- och Marinförsäkring
Gods under transport (vid köp/ sälj)
Transportflöde: Övriga transporter
Årligt försäkringsvärde per transportflöde: 25 000 000 kr

Översikt

Försäkrat: Postförsändelser över hela världen.
Omsättning: 1 kr

  

Försäkrad varuslagsgrupp per geografiskt område:
Varuslagsgrupp

Norden

Europa (exkl Norden)

30 %

42 %

Värdesaker: smycken, ädla metaller och
stenar, frimärken, obligationer och
pengar

Central- och
Sydamerika, Oceanien,
Asien och Afrika
USA och Kanada
14 %

14 %

Högsta försäkringsvärde:
Per försäkrat enskilt exponat: 5.000.000 kr
Per försäkrad sändning (om flera exponat): 20.000.000 kr
Vid behov av högre försäkringsbelopp, kontakta If.

Transportförsäkring
• Trafikolycka, haveri och katastrof

Försäkringsbelopp: 5 000 000 kr

Självrisk: 5 000 kr

Försäkringsspecifikation

Omfattning:
• Totalförlust under lastning/ lossning
• Allrisktillägg transport

Krig, strejk och sabotage
Försäkringsbelopp: 5 000 000 kr

Självrisk: 5 000 kr

Prisreglering kommer att ske efter avtalstidens slut

Gods under utställning
Årligt försäkringsvärde för utställningar: 20 000 000 kr

Villkor

Försäkrat: Utställningar över hela världen sanktionerade
av Sveriges Filatelistförbund och/eller dess
utställningskollegium. Utställningsföremål: filatelistiska
och /eller posthistoriska utställningsexponat samt
montermaterial. Försäkringen gäller från
försäkringstagarens förvaringsplats för exponatet och
retur till samma ställe efter utställningen. Försäkringen
gäller även under uppehåll hos av Sveriges
Filatelistförbund godkänd utställningskommissarie samt
under sådan kommissaries samtransport av flera exponat
till aktuell utställning.

  

Försäkrad varuslagsgrupp per geografiskt område:
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Försäkringsspecifikation

Transport- och Marinförsäkring (forts.)
Varuslagsgrupp

Norden

Europa (exkl Norden)

30 %

42 %

Värdesaker: smycken, ädla metaller och
stenar, frimärken, obligationer och
pengar

Central- och
Sydamerika, Oceanien,
USA och Kanada
Asien och Afrika
14 %

14 %

Översikt

Högsta försäkringsvärde:
Per försäkrat enskilt exponat: 5.000.000 kr
Per försäkrad sändning (om flera exponat): 20.000.000 kr
Vid behov av högre försäkringsbelopp, kontakta If.

Utställningsförsäkring
Omfattning:
• Brand under uppehåll
• Totalförlust under lastning/ lossning
• Allrisktillägg transport

• Vatten under uppehåll
• Trafikolycka, haveri och katastrof
• Inbrott under uppehåll

Försäkringsbelopp: 20 000 000 kr

Självrisk: 5 000 kr

Allrisktillägg uppehåll
Försäkringsbelopp: 20 000 000 kr

Självrisk: 5 000 kr
Försäkringsspecifikation

Krig, strejk och sabotage
Försäkringsbelopp: 20 000 000 kr

Självrisk: 5 000 kr

Villkor
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Försäkringsspecifikation

Nyheter

Viktiga förändringar i din försäkring
Översikt

Vi utvecklar kontinuerligt våra försäkringsprodukter vilket medför att ändringar i ert avtal kan ske i samband med förnyelse av försäkringen. Nedan
framgår de ändringar som gäller för den typ av försäkring som ni har tecknat. Beroende på försäkringens omfattning eller er verksamhet kan i vissa fall
någon eller några av ändringarna inte gälla för er försäkring.

Försäkringsspecifikation
Villkor
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