Studio- och musikerföretagsförsäkring
Försäkringsnummer 103302

Försäkringen omfattar

• Egendomsförsäkring
• Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Tjänstereseförsäkring
• Krisförsäkring
Premien

Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du väljer
Försäkringsbelopp
250 000 kr
500 000 kr
750 000 kr
1 000 000 kr

Premie
3 200 kr
4 200 kr
5 500 kr
6 600 kr

Egendomsförsäkringen

Försäkringen gäller för din lösa
egendom, det vill säga för din dator,
fax, telefoner, musikinstrument och
övriga inventarier i företaget. Försäkringen gäller för plötslig och
oförutsedd skada som till exempel
vid inbrott-, vatten och brandskador.
Men den gäller även för andra skadehändelser, till exempel om någon
råkar spilla en kaffemugg över din
laptop. Självrisken är 20 procent av
prisbasbeloppet. Försäkringen gäller inte för egendom som lämnar lokalen. Separat försäkring måste
tecknas om detta behov finns. Kontakta Folksam företag för offert.
Glöm inte heller att du kan teckna
musikinstrumentförsäkring för instrument som lämnar lokalen. Den

gäller i hela världen. Kontakta Musikerförbundet.
För dig som tecknar försäkringsbelopp 250 000 kronor respektive
500 000 kronor gäller skyddskrav
enligt skyddsklass 2. Vidare instruktion finns på folksam.se
För dig som tecknar försäkringsbelopp 750 000 kronor respektive
1 000 000 kronor gäller skyddskrav
enligt skyddsklass 3. Kontakta
Folksam Företag för broschyr.
Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Avbrottsförsäkringen gäller om du
efter en ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, får
avbrott i verksamheten (förlust av
täckningsbidrag – fasta kostnader
och vinst).
Får du extrakostnader (till exempel flyttkostnader till tillfällig lokal,
hyra av utrustning för att snabbt
komma igång efter skadan) omfattar
försäkringen även detta.
Högsta ersättning är fem prisbasbelopp. Karenstid är ett dygn.

Rättsskyddsförsäkring

Om organisationen blir indragen i
en tvist ersätter denna försäkring
nödvändiga och skäliga advokatoch rättegångskostnader.
Försäkringen gäller med vissa
inskränkningar beroende på vilka
tvister och domstolar det rör sig om,
till exempel gäller försäkringen inte
för tvister som avser immaterialrätt
(upphovsrätt).
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader upp till fem
prisbasbelopp. Självrisk: 20 procent
av prisbasbeloppet plus 20 procent
av kostnaden som överstiger 20 procent av prisbasbeloppet.
Tjänstereseförsäkring

Försäkringen ger ett reseskydd som  
gäller i hela världen med visst undantag. Försäkringen omfattar ersättning för resgods. Försäkringen
gäller även för överfall eller om du
blir sjuk eller råkar ut för olycksfall.
Försäkringen gäller för maximalt
140 resdagar om året. Försäkringen
gäller utan självrisk.

Ansvarsförsäkring

Krisförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskada som drabbar tredje
man. Detta är en viktig del i försäkringen om företaget blir skadeståndsskyldigt. Ersättningen är upp till tio
miljoner kronor. Självrisken är 20
procent av prisbasbeloppet.

Drabbas du av en ersättningsbar
skada, till exempel rån, och måste
få hjälp med att komma över händelsen betalar försäkringen för
behandling hos psykolog. Försäkringen gäller utan självrisk.
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Genom ditt medlemskap i Musikerförbundet har du som studioägare eller musikerföretagare möjlighet att teckna en förmånlig
försäkring för ditt företag.
Tillsammans med Folksam har vi tagit fram en företagsförsäkring för dig som bedriver näringsverksamhet som juridisk person
och som har max fem sysselsatta (inklusive ägare).

Teckna studio- och musikerföretagsförsäkring

Kontakta Musikerförbundet telefon: 08-587 060 00 eller gå in på
www.musikerforbundet.se
Behöver du kontakta Folksam ring
020-65 50 55.
Viktigt att veta!
Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker för
vissa skadehändelser

I många försäkringsmoment finns
undantag när försäkringen inte gäller. Det finns också andra begränsningar till exempel i form av högsta
ersättning i vissa åtaganden. Försäkringen kan också gälla med en
särskild självrisk för vissa moment,
som är högre än grundsjälvrisken.
All information om undantag, högsta ersättningsbelopp och särskilda
självrisker som gäller för försäkringen står i försäkringsvillkoren
eller anges i försäkringsbrevet.
Det är därför viktigt att du läser
igenom villkoren och försäkringsbrevet och särskilt noterar vad som
står under rubrikerna ”Undantag”,
”Högsta ersättning” och ”Särskild
självrisk”. Lägg också särskilt märke
till vad som står under ”Säkerhetsföreskrifter” samt ”Åtgärder i samband med skada – räddningsplikt.
Premiebetalning

Premien ska betalas i förskott.
Betala premien så snart du fått
inbetalningskortet från Musikerförbundet. Försäkringstiden börjar
gälla vid försäkringstidens början
även om premien inte har betalats.
Förutsättningen är dock att du
betalat premien inom 14 dagar efter det att premieavin skickats ut.
Skulle premien betalas senare, men
innan försäkringen är uppsagd gäller försäkringen först dagen efter
inbetalningen.
Information

Informationen ovan 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 både
som privatperson och som företagare. Kontakta Musikerförbundet
för mer information.
För att teckna Musikerförbundets hemförsäkring eller annan
försäkring eller sparande, kontakta
närmaste 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.
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 till Folksam senast inom
sex månader annars faller rätten till
ersättning. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för stöld eller
blivit överfallen.

