Nationalmuseets forsikringsklausuler

1. Forsikringsselskabet
Forsikringsselskabet er det forsikringsselskab, som har udstedt den police, der opfylder
låntagerens forsikringspligt i henhold til udlånskontrakten.
2. Forsikringstageren
Forsikringstageren er den part, der har tegnet forsikringen, og som i policen er anfø rt
som forsikringstager.
3. Låntageren
Låntageren er den institution, som Nationalmuseet har indgået udlånskontrakten med,
og som i forhold til Nationalmuseet har ansvar for udstillingsstedet.
4. Den forsikredes interesse
Forsikringen er tegnet til fordel for Nationalmuseet, som ejer de lånte genstande, jf.
punkt 6. Forsikringsselskabet, forsikringstager og låntager er bekendt med, at de lånte
genstande er en del af den danske kulturarv, og accepterer, at forsikringsklausulerne
afspejler dette.
5.
Forsikringstiden
Forsikringstiden er låneperioden, jf. dog punkt 9.
6.
De forsikrede genstande
De forsikrede genstande er de genstande, som Nationalmuseet har udlånt til låntager,
og som er angivet i genstandsoversigten i udlånskontrakten (”de lånte genstande”).
7.
Forsikringsværdien
Forsikringsværdien for hver af de lånte genstande er angivet i genstandsoversigten i
udlånskontrakten. Den totale forsikringsværdi er summen af forsikringsværdien for hver
af de lånte genstande.
8. 'All Risk'
Forsikringen dækker enhver skade på enhver af de lånte genstande som følge af en
hvilken som helst hændelse, der forhindrer låntager i at aflevere alle eller nogle af de
lånte genstande til Nationalmuseet i ubeskadiget stand ved låneperiodens udløb, og
uanset om skaden er forvoldt af låntager og/eller forsikringstager eller af personer, som
låntager og/eller forsikringstager hæfter for.

Forsikringsdækningen omfatter enhver total eller partiel skade på enhver af de lånte
genstande, herunder skade som følge af nedtagning og/eller opsætning, transp ort fra
Nationalmuset og retur samt fravigelser i forhold til lånekontraktens bestemmelser om
klima (fugt, temperatur og lys), jf. punkt 9.
9. 'Søm til søm'
Forsikringsdækningen for hver enkelt af de lånte genstande træder i kraft i det øjeblik,
den pågældende genstand bliver taget ned fra sin sædvanlige placering på
Nationalmuseet, uanset om nedtagningen sker med henblik på transport til
udstillingsstedet eller med henblik på nedpakning og efterfølgende transport til
udstillingsstedet.
Forsikringsdækningen for hver enkelt af de lånte genstande ophører i det øjeblik, den
pågældende genstand på ny er blevet sat op på sin sædvanlige placering på
Nationalmuseet.
Forsikringen dækker under nedtagning og opsætning på Nationalmuseet og
udstillingsstedet, under ned- og udpakning på Nationalmuseet og udstillingsstedet,
under transport fra Nationalmuseet til udstillingsstedet og retur, under opbevaring efter
nedtagning og før opsætning på Nationalmuseet og udstillingsstedet og under hele
udstillingsperioden.
10. 'Museumsklausulen'
Nationalmuseet bevarer ejendomsretten til enhver af de lånte genstande uanset
skadens art og omfang og uanset erstatningens størrelse, jf. punkt 15.
11. Erstatningens størrelse
Ved enhver total eller partiel skade på enhver af de lånte gens tande er
forsikringsselskabet forpligtet til at betale erstatning svarende til forsikringsværdien for
den pågældende genstand, jf. dog punkt 12, 13, 14 og 15.
Forsikringsselskabet betaler udover forsikringsværdien alle udgifter til fastlæggelse af
skadens art og omfang og til beregning af erstatningens størrelse, herunder værdien af
eget arbejde og udgifter til fremmed bistand.
12. En del af en flerhed af genstande
Ved enhver total eller partiel skade på hver af de lånte genstande, der indgår som
naturlig del af en flerhed af genstande, skal forsikringsselskabet betale erstatning
svarende til den samlede forsikringsværdi for denne flerhed af genstande samt
eventuelle beløb ud over forsikringsværdien, jf. punkt 11, stk. 2.

13. Reparationsomkostninger
Ved enhver total eller partiel skade på enhver af de lånte genstande er Nationalmuseet
også berettiget til at reparere eller forsøge at reparere den pågældende genstand og
kan i givet fald vælge selv at reparere genstanden eller vælge en fremmed reparatør til
at reparere genstanden. Forsikringsselskabet er da forpligtet til at betale erstatning for
alle reparationsudgifter, herunder værdien af eget arbejde og/eller udgifter til fremmed
reparatør, dog højest forsikringsværdien samt eventuelle beløb ud over
forsikringsværdien, jf. punkt 11, stk. 2.
14. Risiko for skade
Hvis der opstår risiko for total eller partiel skade på en eller flere af de lånte genstande,
skal forsikringsselskabet betale erstatning for alle udgifter, der er forbundet med at
forhindre eller begrænse skaden, uanset om disse udgifter overstiger forsikringsværdien
for den pågældende genstand.
15. Generhvervelse
Hvis forsikringsselskabet har udbetalt erstatning til Nationalmuseet for en forsikret
genstand, der er gået tabt og efterfølgende bliver genfundet, har Nationalmuseet
fortsat ejendomsretten til genstanden, jf. punkt 10, og er berettiget til en erstatning
opgjort i henhold til punkt 11-14 i forhold til genstandens tilstand på det tidspunkt, hvor
den blev genfundet. Hvis den udbetalte erstatning overst iger dette beløb, er
Nationalmuseet forpligtet til at tilbagebetale forskelsbeløbet til forsikringsselskabet.
Hvis den udbetalte erstatning er mindre end dette beløb, er Nationalmuseet berettiget
til at få udbetalt forskelsbeløbet af forsikringsselskabet. Om betalingsfrister henvises til
punkt 16.
16. Udbetaling af erstatning
Forsikringsselskabet skal senest 30 dage efter modtagelsen af de oplysninger, der er
nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og erstatningens størrelse,
udbetale erstatningen og kan kun betale med frigørende virkning til Nationalmuseet.
Forsikringsselskabet skal endvidere betale renter efter reglerne i forsikringsaftaleloven.
17. Indtrædelse
Forsikringsselskabet er forpligtet til at udbetale erstatningen til Nationalmuseet, uanse t
om en anden fysisk eller juridisk person er ansvarlig for skaden. Forsikringsselskabet
indtræder, i det omfang der er udbetalt erstatning, i Nationalmuseets krav mod den
ansvarlige fysiske eller juridiske person.

18. Opsigelse eller ændringer
Forsikringsselskabet kan ikke opsige eller ophæve forsikringen i forsikringstiden.
Forsikringsselskabet og forsikringstageren kan heller ikke ændre forsikringen uden
Nationalmuseets forudgående skriftlige samtykke.
19. Præmierestance
Forsikringsselskabet er forpligtet til at give Nationalmuseet skriftlig meddelelse, hvis
forsikringstageren ikke betaler præmien rettidigt, og er forpligtet til at tilbyde
Nationalmuseet at betale den forfaldne præmie med henblik på at opretholde
forsikringsdækningen.
Forsikringsselskabet
er
forpligtet
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forsikringsdækningen i 30 dage, efter at Nationalmuseet har modtaget
forsikringsselskabets skriftlige meddelelse om den forfaldne præmie, uanset om
Nationalmuseet beslutter sig for at betale den forfaldne præmie eller ej.
20. Urigtige oplysninger
Forsikringsselskabet er forpligtet til at udbetale erstatningen til Nationalmuseet, uanset
om forsikringstageren og/eller låntageren ved forsikringens tegning eller på et hvilket
som helst senere tidspunkt svigagtigt, uagtsomt eller ubevid st har afgivet urigtige
oplysninger om enhver omstændighed, der har betydning for forsikringsselskabet.
21. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, der udspringer af forsikringsaftalen og/eller Nationalmuseets
forsikringsklausuler, skal afgøres efter dansk ret ved Nationalmuseets hjemting.
22. Forsikringsaftaleloven
Nationalmuseets rettigheder efter
bestemmelserne i forsikringspolicen.
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