
FÖRSÄKRAT FÖREMÅL
Försäkringen gäller för den klocka eller det smycke som 
anges i försäkringsbeviset. För klocka med påmonterad länk 
ingår länken i försäkringen, om den är av ädel metall. Värdet 
på klocka och länk anges var för sig. Klockarmband av annat 
material ingår endast när klocka och armband är i ett stycke, 
s.k. hel- eller halvintegrerad länk, och klockan har ett försäk-
ringsbelopp på minst 1000 kr. Med halvintegrerad länk avses 
att boett utformningen är sådan att man inte kan använda en 
standardlänk.

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare 
till den försäkrade klockan eller smycket.

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller i hela världen – dock ska all skade-
reglering ske i Sverige.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för förlust av eller skada på den försäkra-
de klockan eller smycket som uppkommer genom en plötslig 
och oförutsedd händelse.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE

Försäkringen gäller inte för:

–  skada genom nötning, förslitning eller annan åldersföränd-
ring

–  rispor och repor utan väsentlig inverkan på användbarhe-
ten

–  skada som uppkommit vid försändelse om klockan/smycket 
inte paketerats eller sänts som värdepost eller inte skyddats 
på lämpligt sätt med hänsyn till värde, försändelsesätt och 
övriga omständigheter

–  skada som uppstått vid reparation, bearbetning, värdering, 
försäljning, belåning eller då klockan eller smycket varit 
överlämnad till annan person

–  skada som uppkommit genom att person som inte är FSU-
handlare eller anställd hos sådan har bearbetat klockan

AKTSAMHETSKRAV
Klockan eller smycket ska vårdas och förvaras så att stöld el-
ler skada så långt som möjligt förhindras. Kravet på aktsam-
het är större ju mer värdefull klockan/smycket är.

Om du inte följer aktsamhetskravet riskerar du att få ersätt-
ningen nedsatt eller utebliven helt.

VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSREGLER
Skadad klocka eller smycke ska i första hand repareras. För-
lorad eller totalskadad klocka/smycke ersätts med ny klocka 
eller nytt smycke till ett pris motsvarande högst försäkrings-
beloppet. Om certifikat utfärdats för klocka och detta inte 
kan uppvisas om klockan förlorats lämnas ersättning med 

ny klocka motsvarande högst 75 % av försäkringsbeloppet. 
Kontant ersättning lämnas aldrig. Om försäkringen omfat-
tar klocka med hopmonterad länk ersätts vid totalskada av 
någon av delarna endast den skadade delen. Reparation 
respektive inköp av klocka/smycke ska göras hos medlem i 
Föreningen Svenska Urhandlare. 

Om klockan eller smycket stigit i pris eller om du väljer en 
dyrare klocka eller smycke får du själv betala skillnaden mel-
lan den nya klockan/smycket och försäkringsbeloppet.

SJÄLVRISK
Vid reparation är självrisken 200 kr för objekt med värde från 
400 kr -9 999 kr, och 1 000 kr för objekt med värde från  
10 000 kr. Vid förlust eller total skada är självrisken följande  
i % av försäkringsbeloppet, dock lägst 200 kr: 1:a skadan -  
10 %, 2:a skadan - 25 %, 3:e skadan - 50 %. Därefter ges 
ingen ersättning. Självrisken betalas direkt till medlem i 
Föreningen Svenska Urhandlare.

SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER
För att du ska få ersättning enligt denna försäkring ska 
skada eller förlust anmälas till medlem i Föreningen Svenska 
Urhandlare så snart som möjligt efter det att du fått kän-
nedom om skadan eller förlusten. Vid anmälan ska giltigt 
försäkringsbevis och i förekommande fall certifikat uppvisas. 
Om klockan/smycket stulits eller på annat sätt förlorats 
anmäler du förlusten till Polisen på den ort där förlusten 
inträffat. Kopia av polisanmälan bifogas anmälan till medlem 
i Föreningen Svenska Urhandlare. Du måste i skadeanmälan 
uppge om klockan/smycket är försäkrat i annat bolag.

Om du fått ersättning för förlorad klocka eller smycke och 
den/det kommer till rätta ska detta omgående anmälas 
till den medlem i Föreningen Svenska Urhandlare där du 
anmälde förlusten. Du får behålla klockan/smycket om du 
återbetalar ersättningen. Annars ska du överlämna klockan/
smycket till medlemmen i Föreningen Svenska Urhandlare.

FÖRSÄKRINGSTID OCH PREMIEBETALNING
Försäkringen börjar gälla vid köpet av klockan eller smycket 
(försäljningsdatum) och gäller ett år. Premien för första årets 
försäkring betalas av medlem i Föreningen Svenska Urhand-
lare.

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att du 
betalar den premie som If Skadeförsäkring genom utsänd 
avi underrättar dig om. Avin skickas till den adress som du 
har lämnat till butiken. Ändrar du adress, meddela den nya 
adressen till din Föreningen Svenska Urhandlare-anslutna 
klockhandlare. Om du är stadigvarande bosatt utanför Sveri-
ge förnyas inte försäkringen. Premien för förnyad försäkring 
ska vara If Skadeförsäkring tillhanda senast på den i avin 
angivna dagen. Om premien inte kommit If Skadeförsäkring 
tillhanda föreligger inget försäkringsskydd.

För denna försäkring gäller i övrigt försäkringsavtalslagen.
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Försäkringsgivare för denna försäkring är: 
If Skadeförsäkring AB (publ), med säte i Stockholm,  
org.nr. 516401-8102.
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