
1 
 
 
 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 
 
 
 

Provkollektionsförsäkring  
WINE04-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäller från och med den 1 januari 2022 
 
 
 



2 
 
 
 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 
 
Innehåll 
1 Vem försäkringen gäller för .......................................................................... 3 
2 När försäkringen gäller ................................................................................. 3 
3 Var försäkringen gäller ................................................................................. 3 
4 Vad försäkringen gäller för ........................................................................... 3 

4.1 Försäkringens omfattning ...................................................................... 3 
5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag ................................................. 4 

5.1 Försäkringen omfattar inte .................................................................... 4 
6 Försäkringsbelopp ........................................................................................ 4 
7 Försäkringsform ........................................................................................... 5 
8 Självrisk ........................................................................................................ 5 
9 Säkerhetsföreskrifter .................................................................................... 5 

9.1 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna ............................................ 5 
9.2 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts ................................................ 6 

10 Skadevärderings- och skadeersättningsregler .......................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 
 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 
 
 
 
 

Provkollektionsförsäkring  
 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade såsom ägare av försäkrad provkollektion. 

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada på provkollektion som inträffat under den tid som 
försäkringen är i kraft och som medförs under tjänsteresa eller som befordras på 
annat sätt i omedelbar anslutning till tjänsteresa.  
 
Försäkringen gäller under transport samt under lastning och lossning i samband 
med transporten. 
 
Försäkringen börjar gälla när varorna lämnar den lokal där de före resan 
förvarats och upphör när de återförts till denna lokal eller till annan lokal som ägs 
eller disponeras av försäkringstagaren eller disponerats på annat sätt. 

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som inträffat under tjänsteresa inom Norden. 

4 Vad försäkringen gäller för  
4.1 Försäkringens omfattning 
Ersättning lämnas, med de undantag som anges nedan, för plötslig och 
oförutsedd fysisk skada eller förlust av försäkrad provkollektion. Försäkringen  
avser en sådan skada som består i att provkollektionens värde minskas eller går 
förlorat.  
Försäkringen omfattar även skada på eller förlust av provkollektion då denna mot 
kvitto inlämnats: 
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• för befordran med allmänt transportmedel  
• till förvaring på hotell, hos effektförvaring eller annan, som betjänar 

allmänheten med förvaring av resgods. 

 
För skada genom stöld ur parkerat fordon eller släp skall lämnas krävs att fordon 
och släp är låsta samt larmade med tillkopplat och funktionsdugligt larm.  

5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00. 

5.1 Försäkringen omfattar inte 
Försäkringen gäller inte för skada: 

• på varor som är avsedda att försäljas eller levereras under resan.  
• på grund av nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller dylikt 

som uppkommit under handhavande av varan 
• på grund av skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen. 
• stöld av provkollektion som förvaras i olåst eller ej larmat fordon eller 

släpvagn under parkering samt på öppet fordon, släpvagn eller takräcke.  
• om fordonet varit olämpligt för aktuell transport, bristfälligt eller 

överbelastat  
• på grund av att föraren, i samband med transport av varan, varit 

rattonykter eller påverkad av narkotika eller inte innehaft gällande körkort 
av rätt körkortsklass 

• skada som inträffar när fordonet i samband med transport av varan 
framförts utanför allmän eller enskild väg 

• om skadan eller förlusten orsakats av bedrägeri, förskingring eller 
liknande förmögenhetsbrott 

• på grund av stöld av provkollektion i förhyrt hotellrum eller liknande, från 
vilket den försäkrade avlägsnat sig utan att låsa dörr eller fönster och 
medtagna nyckel eller överlämna denna till exempelvis hotellportier.  

6 Försäkringsbelopp  
Försäkringsbeloppet per provkollektion anges i försäkringsbrevet.  
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7 Försäkringsform 
Försäkringen gäller såsom en förstariskförsäkring. Med första risk avses att 
försäkringsbeloppet fastställs oberoende av egendomens helvärde. 

8 Självrisk  
Självrisken anges i försäkringsbrevet och gäller för varje enskild skadehändelse. 
Självrisken baseras på det prisbasbelopp som gällde det försäkringsår då skadan 
inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken 
nedåt till närmaste 100-tal kronor. 

9 Säkerhetsföreskrifter  
Varan får inte förvaras på öppet flak eller flak med kapell när fordonet lämnas 
utan uppsikt. Med uppsikt menas ständig tillsyn med undantag för kortare 
uppehåll av typ måltider, lastning och lossning samt att:  

• startnyckeln till fordonet skall vara borttagen. 
• när varan förvaras i fordonet skall täckta lastutrymmen (t.ex. 

skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material) och 
förarutrymme vara låst.  

• om fordonet lämnas utan uppsikt för längre parkering och nattparkering 
skall fordonet vara larmat med av försäkringsbranschen godkänd 
larmutrustning eller så skall parkeringen ske på professionellt bevakad 
plats eller i enskilt låst garage. 

9.1 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna  
Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att säkerhetsföreskrifterna 
följs av:  

• den försäkrades företagsledning  

• anställda hos den försäkrade  

• entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare som anlitas av den 
försäkrade  

• annan som har att tillse att föreskriften följs.  
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9.2 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts  
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag från den ersättning som annars 
hade betalats ur försäkringen. Avdrag görs även från ersättning till annan 
försäkrad än den som inte följt föreskriften. Avdraget kan ökas om särskilda skäl 
finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Avdraget 
kan minskas eller helt tas bort om:  

• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. 
Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle ha inträffat även 
om föreskriften följts.  

• det kan visas att ingen av dem som anges i punkt 9.1 har varit försumlig.  

• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra 
omständigheter  

10 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
Skada på provkollektion värderas i enlighet med skadevärderingsregler för varor 
enligt momentet Egendom i försäkringsvillkoren WIN01.  
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