
Tryggt Mässdeltagande  
med Elmias Utställarförsäkring

Lägg fokus på mässdeltagandets affärsmässiga resultat och säljaktiviteter!
Elmia vill på ett enkelt sätt skapa ett problemfritt deltagande för våra utställare.

Som mässarrangör vet vi att bra försäkringsskydd är ett viktigt inslag i ett mässdeltagande. Mässorna blir 
större och allt fler ställer ut allt mer komplexa och känsliga utställningsföremål. Som en oundviklig följd av 
detta ökar också risken för skador under transport och utställning och behovet att vara försäkrad.

En vanlig företagsförsäkring täcker normalt inte ett mässdeltagande eller transporter till och från mässan 
med fristående fraktförare. Möjligheterna att direkt få ersättning från en transportör är mycket begränsad 
och utan en egen försäkring är utställningsföremålen oförsäkrade i montrarna. En separat försäkring för 
transport och mässdeltagande glöms alltför ofta bort vilket kan innebära att man själv får stå för den 
ekonomiska förlusten i händelse av skada.

Elmia och Länsförsäkringar SAK AB erbjuder utställarna en försäkring som ger ett bra och
omfattande försäkringsskydd.
Premien debiteras tillsammans med monterhyran. Försäkringen gäller under förutsättning att
betalning inkommit till Elmia enligt betalningsvillkoren i fakturan.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning inkommit till Elmia innan mässans inflyttsdatum  
och enligt betalnings villkoren i fakturan

Elmias utställarförsäkring omfattar bl a följande:

•   Utställningsföremål och hjälpmedel är helförsäkrade 
     under transport till och från mässan.
•   Varor och montrar är helförsäkrade under mässan.
•   Försäkringen omfattar förutom eget gods också sådant
     som hyrts eller lånats.
•   Försäkringen omfattar lastning och lossning, interna lyft
     och transporter under mässan.
•   Transporter till och från mässan inom EU / EFTA.
•   Extrakostnader pga. ersättningsbar skada ingår upp till 10%
     av det försäkrade värdet.
•   Gäller för utställare och representerade företag i samma
    monter.
•   En tjänstereseförsäkring som bl a omfattar personligt
    resgods samt kostnader vid sjukdom / olycksfall.
•   Självrisk SEK 1 000 i samband med skada.

Försäkringen täcker upp till SEK 225 000 i försäkringsvärde till priset SEK 1050 per utställare. Det är 
enkelt att höja försäkringsvärdet mot en tilläggspremie på 0,35% av överskjutande försäkringsvärde. 
Den förmånliga försäkringen är möjlig tack vare en standardiserad lösning för våra utställare.

Kompletta försäkringsvillkor finns på hemsidan:
www.elmia.se/om-elmia/allman-information
Anmälan: maria.sollenby@elmia.se

Har du frågor om försäkringen kontakta försäkringsgivaren
Länsförsäkringar:
Anneli Dahlgren, tel +46 8 588 400 60 eller Eva Hogg Sandberg, tel +46 8 588 427 38.                                                         
E-mail: transport@lansforsakringar.se
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