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Norsk Filatelistforbund har inngått avtale med Storebrand om en generalpolise som dekker transport
til og fra frimerkeutstillinger i inn- og utland, samt opphold på utstillingen. Deltakelse i denne
forsikringsordning er begrenset til utstillere tilknyttet Norsk Filatelistforbund, om ikke annet avtales
med selskapet.
Premiene er relativt rimelige og dekker to alternativer:
1.
Transport med verdipost eller med flyfrakt.
2.
Transport med kurér, dvs. at eieren selv, en kommisjonær eller en annen person bringer
eksponatet til og fra utstillingen.
I tilfelle av en kombinasjon (kurér ut / samlesending tilbake) beregnes premie etter alternativ 1.
Hvert utstillingssted må forsikres hver for seg, uansett om et eksponat sendes direkte videre fra et
utstillingssted til et annet.
Premieratene er som følger:

pr. post/fly

pr.kurér

• Fra/til
•
“
•
“
•
“

0,15 %
0,175 %
0,25 %

0,10 %
0,125 %
0,20 %

0,35 %

0,25 %

Norge og de nordiske land
Europa forøvrig samt land som grenser til Middelhavet
USA og Canada
Latin-Amerika, Japan, Østen, Australasia
og resten av Afrika

Forsikringen dekker full risiko, med en selvassuranse på NOK 1.000,- for hvert eksponat.
Minimumspremie er NOK 10,-. For eksponater forsikret for NOK 1.000.000,- eller mer gis 25%
rabatt på premien. Maksimalbeløp pr. eksponat er NOK 3.000.000,-.
I tilfelle skade legges markedsverdien av eksponatet til grunn. Eiere bor derfor oppbevare et sett
kopier av sitt/sine eksponater som dokumentasjon for eventuelle krav.
Forsikringen dekker risikoen som følger:
1. Transport fra bankboks eller annet oppbevaringssted til hjemmet i forbindelse med klargjøring til
utstilling.
2. Transport til utstilling:
a) Fra hjemmet til innleveringssted for videretransport.
I tilfelle dette skjer pr. post godtar forsikringsselskapet at eksponatet sendes som
Norgespakke.
b) Fra hjemmet ved kurér, egen og/eller andres.
3. Fremvisning under utstilling.
4. Transport fra utstillingen:
a) Fra utleveringssted til hjemmet.
b) Til hjemmet ved kurér, egen og/eller andres.
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5. Transport fra hjemmet til bankboks e.l. etter utstilling.
6. Opphold under utstilling:
a) 30 dagers opphold ved innenlands utstilling.
b) 60 dagers opphold ved utenlands utstilling.
De som vil benytte ordningen, må fylle ut det foreskrevne bestillingsskjema på forsikring, som
sendes forbundets sekretariat. Kopi av skjema vil bli returnert utstilleren med bekreftelse som
forsikringsbevis. Premien vil bli utregnet av sekretariatet og bli oppkrevd av forbundet hos
utstilleren. Norsk Filatelistforbund vil foreta avregning overfor forsikringsselskapet.
Eventuelle skadetilfeller må meldes til Storebrands representant og til Norsk Filatelistforbund.

