All risks kunstforsikring
Dokument med oplysning om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland. FTID: 10708
Du serviceres af K. Rerup & Co. A/S, der er 100 % ejet af AXA.

Produkt: Kunstforsikring

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du det i
forsikringsbetingelserne. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Af policen vil det fremgå, hvilke dækninger,
selvrisici og summer der gælder, og om der er særlige betingelser for forsikringen.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Kunstforsikringen dækker din eller virksomhedens samling af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt:

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke
dækker:

✓ Der er forsikringsdækning mod tab og beskadigelse, for så vidt som der ikke er aftalt andet,
ved alle risici, som de forsikrede genstande
udsættes for.
✓ Transport er omfattet op til forsikringssummen, dog maksimalt DKK 1.125.000.
Dette gælder også for nyanskaffede
kunstgenstande fra erhvervelsesstedet til
forsikringsstedet.
✓ Nyanskaffelser op til 25% af forsikringssummen, dog maksimalt DKK 3.750.000 samt
værdistigninger op til 100% af delforsikringssummen er omfattet af forsikringsdækningen,
forudsat at disse forhøjelser anmeldes til AXA
inden udgangen af den løbende
forsikringsperiode.
Tilvalgsdækninger:
✓ De nævnte beløbsgrænser på denne og næste
side kan i visse tilfælde udvides.

 Terrorhandlinger, krig, krigslignende operation,
neutralitets-krænkelser, borgerkrig, oprør eller
borgerlige uroligheder
 Stormflod, jordskælv, følger af minedrift,
jordskred, oversvømmelse, opstuvning af
flodvand, grundvand, laviner, snetryk,
vulkanudbrud, soppe- og rensevand desuden
nedbør, for så vidt som det ikke er en følge af
bygningsskade, hvis der ikke er anført noget
andet i policen
 Computervira, programmerings- og softwarefejl
(Media-Art)
 Atomkernereaktioner fx kernespaltning
(fission), kernesammensmeltning (fusion) og
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller fredstid
 Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution
 Gradvis påvirkning fra kulde, hede, temperaturog lufttryksvingninger, fugt, røg, sod, støv, lys
og stråler, samt indre fordærv (gradvist
opståede skader)
 Slid, slitage, fordærv og beskadigelse som
følge af korrekt brug af de forsikrede
genstande (brugsskader)
 Skadedyr og utøj af enhver art samt husdyrs
gnaven, tyggen, kradsen, sønderrivning eller tilsmudsning (dyreskader)
 Bearbejdning, rengøring, reparation og restaurering (bearbejdningsskader)
 Forøgelse af allerede eksisterende skader ved
forsikringens begyndelse
 Manglende eller ikke hensigtsmæssig emballering eller manglende sikring ved transporter
(emballeringsskader).
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Er der nogen begrænsninger i dækningen?


For skader, som er opstået i forbindelse med restaurering af kunstgenstande, som er udført af restauratorer
med diplom eller masteruddannelse, er der forsikringsdækning med op til en forsikringssum på DKK 75.000



Der er kun forsikringsdækning mod tyveri fra parkerede motorkøretøjer uden opsyn, så længe de forsikrede
genstande befinder sig i det fuldstændigt omsluttede og aflåste bagagerum, der er adskilt fra det fuldstændigt
aflåste køretøjs kabine, og hvor det ikke er muligt at se ind i bagagerummet. Korte kørselsafbrydelser betragtes
ikke som parkering uden opsyn. Erstatningen er begrænset til DKK 75.000



Kunstgenstande, der befinder sig udendørs, er kun all-risk-forsikret op til DKK 37.500 pr. forsikringsbegivenhed



Erstatningsgrænsen pr. enkeltgenstand, som ikke er anført i policen, andrager DKK 187.500.



Der kan være en selvrisiko, som er egenbetaling af skader.

Hvor er jeg dækket?
Kunstforsikringen dækker på de forsikringssteder, der fremgår af policen.
Der er desuden forsikringsdækning på et andet sted med op til maksimalt DKK 375.000 i maksimalt seks
måneder. For kunstgenstande, som befinder sig i op til seks måneder hos en restaurator, øges dette beløb til
maksimalt DKK 1.125.000.

Hvilke forpligtelser har jeg?
- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende
- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police
- Du skal inden hver ny forsikringsperiode oplyse os om ændringer i forsikringssummen
- Du skal oplyse os om alle kunstgenstande med en værdi over DKK 187.500
- Du skal efterleve sikkerhedsforskrifterne i betingelserne
- Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden samt anmelde skaden til AXA snarest muligt
- Ved tyveri-, ran-, røveri- og hærværksskader skal du anmelde skaden til politiet inden for 24 timer.

Hvornår skal jeg betale?
Forsikringen betales forud. Første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. kvartal, halvår eller år.
Præmien betales via faktura.
Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med policen.
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Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber, indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges med tre måneders varsel til udløb af forsikringsåret eller straks, hvis den forsikrede
interesse bortfalder.
Efter enhver anmeldt skade og i indtil en måned efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er både
du og selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Du skal opsige forsikringen skriftligt til police@axa-forsikring.dk.
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