Musikinstrumentförsäkring
för företagare
Försäkringsnummer 103301

Vilka skador ersätts?

Premien

•
•
•
•

Premiens storlek beror på vad det
kostar att köpa in ett likvärdigt
instrument och vilken instrumentgrupp det tillhör.

Plötslig och oförutsedd händelse
Stöld
Brand- och vattenskador
Transportskador.

Detta ingår i försäkringen

Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen.
Blir företagets instrument skadat
eller stulet får företaget ersättning
för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa
ett likvärdigt.
Om instrumentet blivit skadat
kan företaget också få ersättning
(upp till 10 000 kronor) för att hyra
ett likvärdigt till dess företagets
eget instrument blir reparerat.
Om transportmedel råkar ut för en
plötslig och oförutsedd skada när
du är på väg till ett kontrakterat engagemang, kan du få ersättning för
nödvändig merkostnad med upp
till 10 000 kronor för att fullfölja
engagemanget.
Hur försäkringen gäller i sin helhet framgår av gällande försäkringsvillkor.
Självrisk

Självrisken är fem procent av prisbasbeloppet.

Instrumentgrupp 1
Elektroniska instrument (även
högtalare, förstärkare, mikrofoner,
ljud- och ljusanläggning, sladdar,
ställ och andra tillbehör).
Instrumentgrupp 2
Violiner, altvioler
(ej kontrabas och cello)
Instrumentgrupp 3
Noter, notställ, CD-skivor, mini-disc,
mp3-spelare, vinylskivor, ton- och
kassettband samt scenkläder
och backdrop		
Instrumentgrupp 4
Övriga instrument

4,8 %

0,9 %

1,8 %
2,4 %

Lägsta premie är 500 kronor/år.

Högst en månad
Högst 2 månader
Högst 3 månader
Högst 4 månader
Högst 5 månader
Högst 6 månader
Högst 7 månader
Högst 8 månader
Högst 9 månader
Högst 10 månader

15 % av årspremien
25 % av årspremien
35 % av årspremien
45 % av årspremien
50 % av årspremien
60 % av årspremien
70 % av årspremien
80 % av årspremien
90 % av årspremien
95 % av årspremien

Högst 11 månader

100 % av årspremien

Försäkringspremien får inte understiga 500 kronor och premien för
försäkringen måste betalas in senast
samma dag som försäkringen ska
börja gälla.
Teckna musikinstrumentförsäkring

Kontakta Musikerförbundet telefon:
08-587 060 00 eller ladda ner anmälningsblanketter på www.musikerforbundet.se

Korttidsförsäkring

Om företaget behöver en försäkring
för kortare tid, till exempel för egendom som företaget hyrt in, kan vi
erbjuda en korttidsförsäkring. Försäkringen har då samma omfattning
och villkor som om man tecknar
försäkring för ett helt år.
Vid försäkring på kortare tid än
ett år beräknas premien på följande
sätt:

Vid en skada

Råkar företaget ut för en skada ska
du anmäla den så snart som möjligt
till Musikerförbundet som sänder dig
en anmälan. Anmälan måste skickas
in till Folksam senast inom sex månader annars faller rätten till ersättning.
Anmäl dessutom till polisen om
ni råkat ut för en stöld eller blivit
överfallen.
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Som yrkesverksam företagare inom musikbranschen behöver du en
försäkring om instrument eller andra tillbehör skadas eller blir stulna.
Som medlem i Musikerförbundet kan du teckna denna försäkring för
företagets instrument till en förmånlig premie.

Information

Informationen på föregående sida
ger en översiktlig beskrivning av försäkringen. Vi vill därför understryka
att det alltid är försäkringsbrevet
och de fullständiga försäkringsvillkoren som bestämmer innehållet i
ditt försäkringsskydd. Försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren
tillsammans utgör avtalet mellan dig
och Folksam. Villkoren finns också
på folksam.se
Övriga försäkringar du kan teckna

Som medlem kan du även teckna
musikinstrumentförsäkring för
privatperson/enskild firma samt
studio- och musikerföretagsförsäkring. Kontakta Musikerförbundet
för mer information.
För att teckna Musikerförbundets
hemförsäkring, kontakta märmaste
Folksamkontor. Telefonnummer
hittar du på folksam.se
För mer information om personförsäkringarna gruppliv-, olycksfalls- och barnförsäkring gå in på
www.forenadeliv.se eller kontakta
Musikerförbundet.

