Produktinformation 2016 12 16

Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur

Kamera- och teknikförsäkring

Känn dig trygg med Gefverts
Kamera- och teknikförsäkring
Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Med vår låga självrisk och generösa
skadevärdering kan vi erbjuda en av marknadens bästa allriskförsäkringar för
Kamera- och teknikutrustning.

Försäkringen gäller primärt för din rörliga utrustning;
kamerautrustning, bärbar dator, mobiltelefon etc. och
kan för varje sak tecknas inom fyra giltighetsområden –
Stationärt, Norden, Europa eller i hela världen.
Kostnadsfri analys
Vi på Gefvert erbjuder alltid en kostnadsfri analys av
dina försäkringsbehov, via telefon eller epost, så att du
får det skydd som passar just din verksamhet. Kameraoch teknikförsäkringen går att utöka och bygga på vartefter behov uppstår, tveka aldrig att kontakta oss för
rådgivning.

EGENDOM
SKADA/FÖRLUST PÅ
FOTOGRAFERAT/INSPELAT MATERIAL
LABBSKADA
TRANSPORTSKADA
(Europa/USA/Kanada)
EXTRAKOSTNAD
HYRD ELLER LÅNAD UTRUSTNING
UTLÅNING/UTHYRNING AV UTRUSTNING

Organisationer med rabatt
Om du är medlem i någon av följande organisationer
har du rabatt på vår baspremie; Svenska Fotografers
Förbund, Fotosidan.se, Svenska FotoGruppen, Centrum
för fotografi, Pressfotografernas Klubb, Bildleverantörerna Förening, TV-Fotografernas Förening, Riksförbundet
Svensk Fotografi, samt Oberoende Filmares Förbund.

STÖLD UR BIL
NYINVESTERING UNDER ÅRET
MOMENT SOM INGÅR I GEFVERTS
KAMERA- OCH TEKNIKFÖRSÄKRING

Omfattning
Du kan välja att teckna försäkringen stationärt, inom
Norden, Europa eller Världen. Du kan välja att dela upp
din utrustning och teckna försäkringen så att den gäller
inom olika områden. Kontakta kundservice så hjälper vi
dig att få fram rätt premie och skydd.
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Moment som ingår
Egendom
Försäkringen gäller då du själv, familjemedlem, eller
anställd brukar utrustningen. Med utrustning menas
hårddisk, iPad, dator, mobiltelefon, digital fotoutrustning
(kamerahus, bakstycken och kompaktkameror), analog
utrustning (objektiv, blixtar, stativ, väskor etc.).
Skada/förlust på fotograferat/inspelat material
Försäkringen täcker eventuella merkostnader då fotograferat/inspelat material skadas eller går förlorat innan
du hunnit göra en backup. Försäkringen gäller även för
skada på eller förlust av råfilm, minneschips, videoband
eller motsvarande.

Stöld ur bil
Försäkringen omfattar även stöld ur låst bil, om utrustningen inte har lämnats kvar över natten eller i synlig
position. Tänk på att alltid kontrollera manuellt att bilen
verkligen är låst. Tänk på att självrisken är höjd till 5 000
kr om bilen inte är larmad och sakerna ligger synliga.
Nyinvestering under året
Alla inköp eller utbyten av kameror och utrustning är
automatiskt försäkrade intill nästa förfallodag, förutsatt
att värdet inte överstiger 20 % av den totala försäkringssumman. Gör den det, ska en tilläggsanmälan skickas in
till Gefvert.

Frivilliga tilläggsförsäkringar
Labbskada
Försäkringen täcker merkostnader för dig som uppstått
då labb/redigeringsstudio skadat ditt inlämnade originalmaterial.
Transportskada (Europa/USA/Kanada)
Detta moment täcker skada och förlust som sker vid
transport av dina filmer och bilder i fysiskt format. Försäkringen gäller om skadan sker när du transporterar materialet i eget fordon, med post eller annat transportföretag.
Extrakostnad
Momentet täcker extrakostnader som kan uppstå vid
en ersättningsbar skada, exempelvis hyra av utrustning
medan din egen repareras, eller oförutsedda hotellkostnader, resor och kamerahyror som kan uppstå om du är
ute och arbetar och en skada inträffar. Detta moment
täcker också extrakostnader som kan uppstå om din
incheckade utrustning skulle komma bort eller drabbas
av försening.
Hyrd eller lånad utrustning
Om du hyr eller lånar utrustning till ett värde av högst
50 000 kr, upp till 30 dagar, täcker försäkringen även
detta inom ditt ordinarie försäkringsområde. Är värdet
högre/tiden längre/området större måste tilläggsförsäkring tecknas för att utrustningen över huvud taget ska
vara försäkrad.
Utlåning/Uthyrning av utrustning
Försäkringen gäller då du själv, familjemedlem, anställd
eller därmed jämställd brukar utrustningen, men inte då
du hyrt/lånat ut den till annan än ovanstående. Denne
ska i så fall själv se till att hans/hennes försäkring täcker
utrustningen. Har personen inte någon försäkring kan
Gefvert stå till tjänst.
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Befintliga tilläggsförsäkringar för dig som tecknar Kameraoch teknikförsäkring.
Bild- och negativarkivförsäkring
Försäkringen täcker intäktsbortfall om ditt fysiska bild-,
film- och negativarkiv blir skadat så att din arkivförsäljning minskar eller går förlorad. Vi ger dig 50 % rabatt på
premie om bilderna förvaras brandskyddat.
Allrisk disponerad egendom –
när du använder uppdragsgivarens utrustning
Försäkringen tecknas av uppdragstagaren och är ett
allriskskydd för utrustning som tillhandahålls av en uppdragsgivare för ett visst jobb och för vilken uppdragstagaren är ansvarig om utrustningen skulle skadas eller gå
förlorad/stjäls.
Tjänsteresa
Detta moment täcker dig och samtliga anställda, du kan
även medförsäkra kunder, kollegor och familjemedlemmar som följer med på affärsresa. Försäkringen gäller:
• När du reser i ditt arbete i Sverige eller utomlands.
• När du är ute i direkta tjänsteärenden (t.ex. kundbesök).
•	Om du under tjänsteresa blir så sjuk eller skadad så
att resan måste avbrytas täcks rese- och hotellkostnader för att göra färdigt arbetet senare eller för en
ersättare.
• Sjukvård vid sjukdom/olycksfall
• Ansvarsförsäkring
• Merkostnader för hemresa
• Dödsfalls- och invaliditetsersättning
• Resgods, privat och i viss mån firmans
• Försäkringen är giltig i hela världen
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Avbeställningsskydd resa/hotell
Försäkringen ersätter avbeställningskostnader för resa/
hotellvistelse om du måste ställa in eller avboka i förtid
på grund av en plötslig eller oförutsedd händelse som
du inte råder över. Vid avbeställning på grund av egen
eller medresenärs akuta sjukdom eller olycksfallsskada
skall alltid läkarintyg uppvisas där det framgår att läkare
avråder från resa.

vetenskapliga experiment och expeditioner, fotografering under vatten, fotografering från drönare och
liknande,
•	utlånad/uthyrd egendom vilken stjäls eller förskingras av lån-/hyrestagare.

Inbrottsskyddskrav

Skadevärdering
Försäkringen gäller för ett år i taget och ersätter
skador på och förlust av försäkrad utrustning med högst
nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny
och som är;
•	1 år för dator, hårddisk, iPad, mobiltelefon o.dyl.
•	3 år för digital fotoutrustning (digitala hus, -bakstycken
och -kompaktkameror)
•	5 år för analog utrustning (objektiv, blixtar, stativ,
väskor etc.)
•	Dags-/begagnatvärdet för utrustning du köpt begagnat
och/eller som är äldre än ovanstående.
Välj försäkringsbelopp
Det är viktigt att alla försäkringsobjekt har rätt försäkringsbelopp. Annars kan du förlora pengar vid en eventuell skada. Eller betala in för mycket i premier. Vet du
inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen kan din fotoleverantör hjälpa dig.
När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan
du välja mellan två alternativ:
1. Försäkra det totala värdet på din utrustning.
2. Lämna en specificerad förteckning över vad som
skall försäkras.

I såväl ditt kontor/studio som annan lokal du disponerar
(t.ex. ditt hem) finns det ett inbrottsskyddskrav som
måste vara uppfyllt för att du skall få ersättning vid
inbrott. Grundkravet för inbrottsskyddet när man har en
Kamera- och teknikförsäkring är ”Skyddsklass 2”, som i
korthet innebär
•	stabil ytterdörr, med inkrypningsskydd (galler) för
eventuell glasruta
• godkänd låsenhet på alla ytterdörrar
•	dörrförstärkningsbehör (s.k. långskylt), vid lås på
trä- och lättmetalldörrar
• bakkantssäkring i utåtgående dörrar
•	låsning eller igenskruvning av lågt belägna (< 4 m
över marken) fönster, eller galler för dem.
Vid låga försäkringsbelopp kan lägre krav gälla (Skyddsklass 1) Vid höga försäkringsbelopp kan kraven komma
att höjas (Skyddsklass 3). På gefvert.se kan du läsa mer
om de olika skyddsklasserna.
Tänk på att byta ut eller koda om låsen då du övertar
en lokal, då du aldrig kan vara säker på att ha fått alla
nycklar.

Undantag
Ersättning lämnas inte för:
•	egendom som tappas bort, glöms kvar eller förläggs,
även om den sedermera blir stulen
•	skada som uppkommit vid bearbetning, reparation
eller rengöring såvida inte sådan åtgärd varit betingad av ersättningsbar skada; skada som beror på
fabrikations- eller materialfel,
•	ålder, slitage, korrosion, skadedjur, fukt, värme, kyla
eller elektrisk/mekanisk störning (med elektrisk/
mekanisk störning avses sådan annan störning
som uppkommer av sig självt i objektet eller genom
handhavandefel, ej störning som beror på utifrån
kommande påverkan),
•	utan särskilt avtal ersättes ej skada som uppkommit
vid deltagande i särskilt riskfylld verksamhet som
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Ansökan om försäkring, tillägg eller
förändringar i försäkring
Är du ny kund vill vi gärna att du ringer oss så att vi kan
göra en kostnadsfri analys av ditt försäkringsbehov.
Om du är befintlig kund och vill göra ändringar går det
bra att maila oss.

Fullständiga villkor
Det här är en kortfattad förköpsinformation. För fullständiga försäkringsvillkor ber vi dig att ta kontakt med
Gefverts kundservice. Du kan också ladda ner villkoren
från gefvert.se.

Skadeanmälan
Elektronisk skadeanmälan kan göras direkt på gefvert.se.
Du kan även kontakta Gefverts kundservice via telefon
eller e-post för att rekvirera en skadeanmälansblankett.

Kundservice
Kontakta Gefvert försäkringsmäklare
Telefon: 08-440 54 40
E-post: kundservice@gefvert.se
Webbsida: www.gefvert.se
Telefontider
måndag–torsdag	  08.30–16.30
fredag		 08.30–16.00
lunchstängt	 12.00–13.00
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Försäkringsöversikt
När du väljer försäkringsbelopp för din utrustning kan
du välja mellan två alternativ:
1. Försäkra det totala värdet på din utrustning.
2. Lämna en specificerad förteckning över vad som
skall försäkras.

Moment

Försäkringsbelopp

Egendom*
ett år för bärbar dator, hårddisk, iPad, mobiltelefon o. dyl.

Max nyanskaffningsvärdet

tre år för digital fotoutrustning
(digitala hus, -bakstycken och -kompaktkameror)

Max nyanskaffningsvärdet

fem år för analog utrustning (objektiv, blixtar, stativ, väskor etc.)

Max nyanskaffningsvärdet

utrustning du köpt begagnat och/eller som är äldre än ovanstående

Max dagsvärdet

Hyra/lån av utrustning
Stöld ur bil
Utlåning/uthyrning av utrustning

Delvis

Fotograferat/inspelat material

10 000 kr

Labbskadeförsäkring

10 000 kr

Transportskadeförsäkring (Europa, USA, Kanada)

10 000 kr

Extrakostnadsförsäkring

10 000 kr

Bild- och negativarkivförsäkring

Tecknas som tillägg

Allrisk disponerad egendom

Tecknas som tillägg

Tjänsteresa

Tecknas som tillägg

Avbeställningsskydd resa/hotell

Tecknas som tillägg

Självrisk
Per skadetillfälle

1 000 kr

I lokaler med godkänt inbrottslarm som utlösts

0 kr

Inbrott i bil

5 000 kr

Inbrott i bil med larm som utlösts

1 000 kr
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* Försäkringen ersätter skador på och förlust med max nyanskaffningsvärdet för utrustning du införskaffat ny.
Vet du inte nyanskaffnings- respektive dagsvärdet på utrustningen rekommenderar vi att du tar kontakt med en fotoleverantör som kan hjälpa dig.

