
 

 

 
 
INFORMATION OM GRUPPFÖRSÄKRING FÖR UTSTÄLLARE 
 

I samarbete med If Skadeförsäkringar har Easyfairs Nordic tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste 
försäkring för våra utställare. 

Försäkringen omfattar utställning/mässor i Easyfairs Nordics anläggningar samt i externa anläggningar som Easyfairs 
Nordic använder i sin ordinarie verksamhet. 

Försäkringsbeloppet utgör 10 000 000 SEK per skada och 20 000 000 SEK per försäkringsår.  
Självrisken är 20 % av basbeloppet. 
 

Tjänstereseförsäkringen omfattar följande: 

 Sjukdom och olycksfall/ resgodsskydd/ reseavbrott/ och försening. 

 Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall 

 Ansvar och rättsskydd/överfall och kris. 

Omfattas den försäkrade av en tjänstereseförsäkring som är tecknad av den försäkrades arbetsgivare, gäller 
reseskyddet i denna försäkring endast i den mån skadan inte omfattas av arbetsgivarens tjänstereseförsäkring. 
 

Utställningsförsäkring omfattar följande: 

 Ditt gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inkl. lastning och lossning 

 Ditt gods är helförsäkrat på mässan inkl. upp- och nedpackning 

 All transport till och från mässan inom Europa 

 För de flesta skadehändelser, självrisk 1 000 kr. I övrigt, se villkoren (ex gällande inbrott i bil) 

 Gäller för brand, vatten och inbrott 

Försäkringen täcker upp till 250 000 kr i försäkringsvärde till priset 1 250 kr per utställare och du kan med ett enkelt 
telefonsamtal lätt höja värdet mot en tilläggspremie på 0,2 % av överstigande försäkringsvärde upp till 1 miljon.  
Denna förmånliga försäkring är möjlig tack vare en kollektiv lösning för våra utställare.  
 
Vi vill på ett enkelt sätt skapa ett problemfritt deltagande för er så att ni kan fokusera på mässdeltagandets 
affärsmässiga resultat och ägna er åt viktiga säljaktiviteter.  
Vid arrangemang organiserade av Easyfairs Nordic är utställarförsäkring obligatoriskt, men det finns undantag. Var 
vänlig kontrollera er företagsförsäkring eller andra försäkringar ni har, så ni har ett försäkringsskydd som känns 
relevant för er. Mässan påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter arrangemanget. 

I den händelse utställare inte önskar kollektiv försäkring, skall ansvarig säljare på Easyfairs Nordic meddelas detta 
skriftligen, per brev eller mail. 
 

Fullständiga försäkringsvillkor finns på anläggningens hemsida under rubriken ”för utställare”.  
Kan även erhållas på begäran från Easyfairs Nordic. 


