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Ändring av försäkringNy försäkring
Avtalsnummer (vid ändring)

Företagsnamn Organisationsnummer

Annullation

Försäkringstagare

Utdelningsadress

Postnr och ortnamn

Telefon dagtid, även riktnr

Försäkringsgivare: Folksam
Organisationsnummer: 502006-1619

Ansökan avser

E-post

Mobiltelefon

Giltighetsområde Försäkringsbeloppdelsumma inkl. moms

Instrumentgrupp 1 Hela världen

Instrumentgrupp 2 Hela världen

Ort och datum Försäkringstagare/firmatecknare

Musikerförbundet
Telefon: 08-587 060 00, e-post: forsakring@musikerforbundet.se 
Adress: Alströmergatan 23, 112 47 Stockholm, www.musikerforbundet.se

Datum

Minst en firmatecknare ska vara medlem i Musikerförbundet.

Försäkringsvillkor Försäkringens begynnelsedag

För försäkringen gäller
Korttidsförsäkring, antal månader

Instrumentgrupp 3

Instrumentgrupp 4

Hela världen

Hela världen

Medlemmens namn Personnummer

Fyll i sidan 2–5. Delsumman för varje intrumentgrupp 
samt totalsumman beräknas automatiskt. 

Totalsumma

Anmälan e-postas till:
forsakring@musikerforbundet.se

Spara dokumentet för framtida ändringar.

1 Elektroniska instrument. Till denna grupp hör även högtalare, förstärkare, mikrofoner, 
   ljud- och ljusanläggningar, sladdar, ställ och andra tillbehör.

2 Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello)

Definition av instrumentgrupp

3 Noter, notställ, CD- vinylskivor, mini-disc, mp3-spelare, vinylskivor, ton- och kassettband, scenkläder och backdrop

4 Övriga instrument

1(5)



Företagsnamn Organisationsnummer Försäkringsnummer

103301

Obs! Sänd in denna förteckning tillsammans med anmälan. Behåll en kopia för egen del.

Fabrikat/Beteckning
Tillverknings-/
serienummer

Tillverk-
ningsår Inköpsår

Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.

Instrumentgrupp 1 – Elektroniska instrument

Summa (flyttas per automatik till sid 1)

2(5)

Till denna grupp hör även högtalare, förstärkare, mikrofoner, 
ljud- och ljusanläggningar, sladdar, ställ och andra tillbehör.



Namn Organisationsnummer Försäkringsnummer

103301

Fabrikat/Beteckning
Tillverknings-/
serienummer

Tillverk-
ningsår Inköpsår

Obs!
Sänd in denna förteckning tillsammans med anmälan. Behåll en kopia för egen del.

Summa (flyttas per automatik till sid 1)

Instrumentgrupp 2

3(5)

Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello)
Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.



Företagsnamn Organisationsnummer Försäkringsnummer

103301

Obs! Sänd in denna förteckning tillsammans med anmälan. Behåll en kopia för egen del.

Fabrikat/Beteckning
Tillverknings-/
serienummer

Tillverk-
ningsår Inköpsår

Instrumentgrupp 3

Summa (flyttas per automatik till sid 1)

4(5)

Noter, notställ, CD- vinylskivor, mini-disc, mp3-spelare, 
vinylskivor, ton- och kassettband, scenkläder och backdrop

Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.



Namn Organisationsnummer Försäkringsnummer

103301

Fabrikat/Beteckning
Tillverknings-/
serienummer

Tillverk-
ningsår Inköpsår

Obs!
Sänd in denna förteckning tillsammans med anmälan. Behåll en kopia för egen del.

Summa (flyttas per automatik till sid 1)

Instrumentgrupp 4

5(5)

Övriga instrument

Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.
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