Försäkringsvillkor Interjakts Jaktvapenförsäkring 2018:1
1. Försäkringstagare
Försäkringstagare enligt denna försäkring är
under en initial premiefri period om sex (6) månader räknat
från inköpsdatum; Interjakt Ekonomisk Förening, som till
förmån för samtliga under punkten 2 angivna kunder ingått
försäkringsavtal med försäkringsgivaren i enlighet med
nedanstående villkor,
efter utgången av den initiala premiefria perioden; De under
punkten 2 angivna kunder som själva väljer att teckna
försäkringsavtal med försäkringsgivaren för en fortsatt period
om 12 månader i taget i enlighet med nedanstående villkor.
2. Försäkrad
Försäkringen gäller för den privatperson (”den försäkrade”) i
egenskap av ägare och licensinnehavare till det eller de objekt som
framgår av försäkringsbeviset.
3. Försäkrat objekt
Försäkringen gäller för den försäkrades licensierade jaktvapen med
tillhörande riktmedel, upp till det enskilda värde som finns angivet på
försäkringsbeviset.
4. När gäller försäkringen
Försäkringen gäller under den period som anges i försäkringsbeviset
som meddelas i samband med premieinbetalningen. Vid
försäkringsperiodens slut erbjuds försäkringstagaren möjlighet att
förlänga årsvis.
5. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i hela världen. Vid resa utanför Sverige gäller
försäkringen i högst 45 dagar.
6. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada som
inträffar under försäkringstiden och som har till följd att det
försäkrade objektets funktion försämras, samt
stöld av försäkrat objekt ur godkänt och låst vapenskåp som
inträffar under försäkringstiden.
Med oförutsedd menas att det som inträffat ska vara oväntat och att
det normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra.
Försäkringen ersätter, enligt i punkt 9 närmare angivna
bestämmelser, det avdrag för avskrivning och självrisk som görs
enligt den försäkrades hemförsäkring.
För skador som hemförsäkringen inte ersätter, täcker denna
försäkring hela skadekostnaden, dock maximalt upp till det
marknadsvärde som gällde på skadedagen, förutsatt att
skadehändelsen inte är undantagen enligt punkt 7 nedan.
För att skadan skall ersättas skall skadan först reglerats via
hemförsäkringsbolag, tidpunkten för skadans inträffande
specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan kunna
bestämmas.
7.

Särskilda undantag
Ersättning lämnas inte för:
- skada som består i eller är en följd av fel uppkomna genom
bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning,
- skada som kan ersättas enligt konsumentköplag,
leverantörsgaranti eller annat garantiliknande åtagande,
- skada som består i eller är en följd av normalt slitage, korrosion,
självsprickor eller bristfälligt underhåll och skötsel,
- skada och/eller kostnad som uppkommit vid bearbetning,
reparation, underhåll, justering, modifiering, översyn eller
rengöring av försäkrad egendom,
- fysisk skada som inte påverkar objektets användbarhet eller i
övrigt varje indirekt skada eller förlust,
- skada eller förlust av objektet vid försändelse eller transport om
objektet inte skyddas med för ändamålet avsedd transportväska,
- skada som kan ersättas av transportföretag eller
transportförsäkring,
- förbrukningsmaterial,
- skada eller förlust på grund av förskingring, bedrägeri, trolöshet
mot huvudman samt olovligt förfogande,

-

skada som uppkommit genom grov vårdslöshet,
skada som ersätts genom annan försäkring, eller
skada eller förlust vars uppkomst eller omfattning direkt eller
indirekt orsakats av eller står i samband med naturkatastrof,
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, upplopp, strejk,
lockout, myndighets åtgärd eller förstörelse genom
myndighets ingripande.

8. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall förvaras, transporteras och handhas
i överensstämmelse med bestämmelserna enligt gällande
vapenlagstiftning, samt i övrigt behandlas så att skada eller
förlust så långt som möjligt förhindras.
Har aktsamhetskravet inte iakttagits minskas ersättningen som
regel med ett särskilt avdrag. Vid allvarlig försummelse minskas
ersättningen kraftigt och kan till och med helt falla bort
(nedsättning till noll).
9. Ersättningsbestämmelser
Ersättningen är maximerad till försäkringsbeloppet, vilket uppgår
till 50 000 SEK eller på försäkringsbeviset angivet högsta
ersättningsbelopp, per skadetillfälle och försäkringsperiod
oavsett hur många vapen som skadats eller förlorats.
Försäkringsbeloppet får inte understiga värdet på ett enskilt
jaktvapen inklusive riktmedel. Understiger försäkringsbeloppet i
betydande mån detta värde föreligger underförsäkring.
Ersättningen vid skada kommer då att minskas i proportion till
hur mycket mindre försäkringsbeloppet är jämfört med
försäkringsbeloppet för full försäkring.
A) Skada som reglerats och ersatts genom hemförsäkringen
Ersättning lämnas för avdrag för självrisk samt avskrivning som
gjorts vid reglering genom försäkringstagarens hemförsäkring,
dock maximalt det försäkrade objektets marknadsvärde på
skadedagen.
B) Skada som inte omfattas eller ersatts genom hemförsäkringen
Vid skada som försämrar objektets funktion lämnas
ersättning med kostnaden för reparation, med avdrag för
självrisk, genom av försäkringsgivaren utsedd
vapenhandlare. Reparation får ej överstiga objektets
marknadsvärde på skadedagen. Om reparation överstiger
detta belopp äger försäkringsgivaren besluta att ersätta
skada som totalskada med nytt likvärdigt objekt intill det
värde det försäkrade objektet hade vid skadetillfället.
Bestämmelserna i gällande vapenlagstiftning ska alltid
följas vid reparation.
Vid stöldskada lämnas ersättning med nytt likvärdigt objekt
intill det värde det försäkrade objektet hade vid
skadetillfället. I den mån förlorad och ersatt egendom
kommer tillrätta, skall den tillrättakomna egendomen
omgående överlämnas till försäkringsgivaren.
Försäkringen ersätter inte kostnader för självrisk som bekostats
av självriskkonto som den försäkrade har hos hem- &
villaförsäkringsbolag.
10. Självrisk
Vid skada som ej reglerats och ersatts genom hemförsäkring
eller när sådan försäkring saknas gäller en självrisk på 500 kr per
skada. Vid stöld ur godkänt och låst vapenskåp samt för skador
som reglerats och ersatts genom hemförsäkringen är självrisken 0
kr.
11. Åtgärder vid skada
Skada skall anmälas omedelbart till Arctic, dock senast 12
månader efter det att försäkringstagaren fick kännedom om
skadan. Sker skadeanmälan senare kan försäkringsersättningen
komma att sättas ned om försäkringsgivaren lidit skada av att det
förflutit längre tid än 12 månader från skadetillfället. Till anmälan
skall bifogas försäkringsbevis, vapenlicens
reparationsfaktura/inköpsfaktura och, i förekommande fall,
polisanmälan. Stöld eller förlust av försäkrad egendom skall
omgående polisanmälas. Skada, stöld eller förlust skall även

anmälas till det försäkringsbolag där eventuell hemförsäkring är
tecknad.
Anmälan skickas till ARCTIC AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tel
08-746 05 60, fax 08-746 88 49, e-post: info@arctic.se
12. Allmänna avtalsbestämmelser
12.1 Premiebetalning
Premien ska betalas i förskott på premieavin utsatt datum.
Försäkringsgivarens ansvar inträder vid försäkringstidens början, även
om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under
förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att
försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Vid senare betalning äger
försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande
enligt reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104). Vid förnyad
försäkring skall premien betalas inom 30 dagar från det att
försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för förnyad
försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, sägs försäkringen
upp att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om betalning sker inom
dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om premien för förnyad
försäkring betalas senare än 14 dagar från det att uppsägningen
skickades anses detta som en begäran om ny försäkring som ska gälla
från och med dagen efter det att premien inkommit till
försäkringsgivaren.
12.2 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser,
inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism,
uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk,
lockout, blockad eller liknande händelse.
12.3 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som
enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till
försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen
att väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att
försäkringsgivaren har förklarat att man har tagit slutlig ställning till
anspråket. Om talan inte väcks enligt denna punkt, går rätten till
försäkringsskydd förlorad.
12.4 Återkrav
I den mån betalning av försäkringsersättning rätteligen inte skulle ha
skett, är den försäkrade skyldig att genast återbetala beloppet till
försäkringsgivaren, även om denne inte varit medveten om att
betalningen varit felaktig.
12.5 Dubbelförsäkring
Är intresse som är försäkrat i denna försäkring försäkrat även genom
annan försäkring och finns i detta förbehåll vid dubbelförsäkring,
gäller samma förbehåll även i denna försäkring.

12.6 Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående
avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om
tvisten avser skada som inträffar utomlands.
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband
med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att
kontakta AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm,
tfn 08-440 38 20. Det finns även möjlighet att få eventuell tvist
prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00. Försäkringstagaren har även
möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän
domstol.
12.7 Personuppgiftslagen
Arctic Seals AB (personuppgiftsbiträde) administrerar och
handlägger skador för Försäkringsgivarens
(personuppgiftsansvarig) räkning.
Behandlingen av försäkringstagarens personuppgifter kommer
att ske i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PuL)).
Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga
åtagandena mot försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör
vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och
metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och
service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av
andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för
utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från
försäkringstagaren. Har försäkringstagaren några frågor om
detta går det bra att kontakta
personuppgiftsombud@amtrustgroup.com.
Enligt PuL har försäkringstagaren rätt att begära information omoch rättelse av de personuppgifter som behandlas.
Försäkringstagaren kan därför kostnadsfritt ta del av de
registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran
framställs till personuppgiftsombudet på adress som framgår
nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar
försäkringstagaren begära rättelse av felaktig personuppgift,
vänligen kontakta personuppgiftsombudet.
13. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International
Underwriters DAC. 40 Westland Row, Dublin 2, Irland som står
under tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren
representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11,
111 47Stockholm, telefon 08-440 38 00. Försäkringen förmedlas
och administreras av Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02
Huddinge, Tel 08-746 05 60, Fax 08-746 88 49, e-post
info@arctic.se, www.arctic.se

