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Ändring av försäkringNy försäkring
Avtalsnummer (vid ändring)

Namn Personnummer

Annullation

Försäkringstagare

Utdelningsadress

Postnr och ortnamn

Telefon dagtid, även riktnr

Försäkringsgivare: Folksam
Organisationsnummer: 502006-1619

Ansökan avser

E-post

Mobiltelefon

Giltighetsområde Försäkringsbelopp/delsumma inkl. moms

Instrumentgrupp 1* – elektroniska instrument Hela världen

Instrumentgrupp 2* – akustiska instrument Hela världen

Underskrift av försäkringstagaren

Ort och datum Försäkringstagare

Ort och datum Målsmans underskrift, vid ansökan av minderårig

* Definitioner av instrumentgrupper, se baksida.

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

Datum

Gäller medlemmar i Musikerförbundet

Försäkringsvillkor Försäkringens begynnelsedag

För försäkringen gäller

Totalsumma

Fyll i sidan 2 och 3, delsumma för varje intrumentgrupp 
samt totalsumman anges automatiskt. 

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 Akustiska instrument samt noter, notställ, CD- och vinylskivor, minidisk, mp3-spelare, ton- och 
   kassettband, scenkläder och backdrop.

Definition av instrumentgrupp

1(3)



Namn Personnummer Försäkringsnummer

103300

Fabrikat/Beteckning
Tillverknings-/
serienummer

Tillverk-
ningsår Inköpsår

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

Instrumentgrupp 1 – Elektroniska instrument

Summa (flyttas per automatik till sid 1)

2(3)

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

Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.



Namn Personnummer Försäkringsnummer

103300

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 – akustiska instrument

3(3)

Akustiska instrument samt noter, notställ, CD- och vinylskivor, mini- 
disk, mp3-spelare, ton- och kassettband, scenkläder och backdrop.

Försäkringsbelopp
Ange belopp utan punkt 
och mellanslag.


	Fält1_4: 
	Fält1_5: 
	summa gr 1: 0
	summa gr 2: 0
	Fält_1_112: 
	Fält_2: Off
	Fält_3: Off
	Fält_4: Off
	Fält1_3: 
	Fält1_6: 
	Fält1_7: 
	Fält1_8: 
	Fält1_11: 
	Fält1_9: 
	Fält1_10: 
	Fält_1_1_99: 0
	Fält_1_148: 
	Fält_1_148_2: 
	Fält_1_5: 
	Fält_1_6: 
	Fält_1_7: 
	Fält_1_8: 
	belopp1: 
	Fält_1_11: 
	Fält_1_12: 
	Fält_1_13: 
	Fält_1_14: 
	belopp2: 
	Fält_1_17: 
	Fält_1_18: 
	Fält_1_19: 
	Fält_1_20: 
	belopp3: 
	Fält_1_23: 
	Fält_1_24: 
	Fält_1_25: 
	Fält_1_26: 
	belopp4: 
	Fält_1_29: 
	Fält_1_30: 
	Fält_1_31: 
	Fält_1_32: 
	belopp5: 
	Fält_1_35: 
	Fält_1_36: 
	Fält_1_37: 
	Fält_1_38: 
	belopp6: 
	Fält_1_41: 
	Fält_1_42: 
	Fält_1_43: 
	Fält_1_44: 
	belopp7: 
	Fält_1_47: 
	Fält_1_48: 
	Fält_1_49: 
	Fält_1_50: 
	belopp8: 
	Fält_1_53: 
	Fält_1_54: 
	Fält_1_55: 
	Fält_1_56: 
	belopp9: 
	Fält_1_59: 
	Fält_1_60: 
	Fält_1_61: 
	Fält_1_62: 
	belopp10: 
	Fält_1_65: 
	Fält_1_66: 
	Fält_1_67: 
	Fält_1_68: 
	belopp11: 
	Fält_1_71: 
	Fält_1_72: 
	Fält_1_73: 
	Fält_1_74: 
	belopp12: 
	Fält_1_77: 
	Fält_1_78: 
	Fält_1_79: 
	Fält_1_80: 
	belopp13: 
	Fält_1_83: 
	Fält_1_84: 
	Fält_1_85: 
	Fält_1_86: 
	belopp14: 
	Fält_1_89: 
	Fält_1_90: 
	Fält_1_91: 
	Fält_1_92: 
	belopp15: 
	Fält_1_95: 
	Fält_1_96: 
	Fält_1_97: 
	Fält_1_98: 
	belopp16: 
	Fält_1_101: 
	Fält_1_102: 
	Fält_1_103: 
	Fält_1_104: 
	belopp17: 
	Fält_1_107: 
	Fält_1_108: 
	Fält_1_109: 
	Fält_1_110: 
	belopp18: 
	Fält_1_113: 
	Fält_1_114: 
	Fält_1_115: 
	Fält_1_116: 
	belopp19: 
	Fält_1_119: 
	Fält_1_120: 
	Fält_1_121: 
	Fält_1_122: 
	belopp20: 
	Fält_1_125: 
	Fält_1_126: 
	Fält_1_127: 
	Fält_1_128: 
	belopp21: 
	Fält_1_131: 
	Fält_1_132: 
	Fält_1_133: 
	Fält_1_134: 
	belopp22: 
	Fält_1_137: 
	Fält_1_138: 
	Fält_1_139: 
	Fält_1_140: 
	belopp23: 
	Fält_1_143: 
	Fält_1_144: 
	Fält_1_145: 
	Fält_1_146: 
	belopp24: 
	Fält_1_258: 
	Fält_1_258_1: 
	Fält_1_259_2: 
	Fält_1_258_2: 
	belopp25: 
	Fält_1_260: 
	Fält_1_260_2: 
	Fält_1_260_3: 
	Fält_1_260_4: 
	belopp26: 
	Fält_1_261: 
	Fält_1_262: 
	Fält_1_263: 
	Fält_1_264: 
	belopp27: 
	Fält_1_115_1: 
	Fält_1_116_1: 
	Fält_1_117_1: 
	Fält_1_118_1: 
	belopp30: 
	Fält_1_121_1: 
	Fält_1_122_1: 
	Fält_1_123_1: 
	Fält_1_124_1: 
	belopp31: 
	Fält_1_127_1: 
	Fält_1_128_1: 
	Fält_1_129_1: 
	Fält_1_130_1: 
	belopp32: 
	Fält_1_133_1: 
	Fält_1_134_1: 
	Fält_1_135_1: 
	Fält_1_136_1: 
	belopp33: 
	Fält_1_139_1: 
	Fält_1_140_1: 
	Fält_1_141_2: 
	Fält_1_142_3: 
	belopp34: 
	Fält_1_300: 
	Fält_1_400: 
	Fält_1_500: 
	Fält_1_600: 
	belopp35: 
	Fält_1_301: 
	Fält_1_401: 
	Fält_1_501: 
	Fält_1_601: 
	belopp36: 
	Fält_1_302: 
	Fält_1_402: 
	Fält_1_502: 
	Fält_1_602: 
	belopp37: 
	Fält_1_303: 
	Fält_1_403: 
	Fält_1_503: 
	Fält_1_603: 
	belopp38: 
	Fält_1_304: 
	Fält_1_404: 
	Fält_1_504: 
	Fält_1_604: 
	belopp39: 
	Fält_1_305: 
	Fält_1_405: 
	Fält_1_505: 
	Fält_1_605: 
	belopp40: 
	Fält_1_306: 
	Fält_1_406: 
	Fält_1_506: 
	Fält_1_606: 
	belopp41: 
	Fält_1_307: 
	Fält_1_407: 
	Fält_1_507: 
	Fält_1_607: 
	belopp42: 
	Fält_1_308: 
	Fält_1_408: 
	Fält_1_508: 
	Fält_1_608: 
	belopp43: 
	Fält_1_309: 
	Fält_1_409: 
	Fält_1_509: 
	Fält_1_609: 
	belopp44: 
	Fält_1_310: 
	Fält_1_410: 
	Fält_1_510: 
	Fält_1_610: 
	belopp45: 
	Fält_1_311: 
	Fält_1_411: 
	Fält_1_511: 
	Fält_1_611: 
	belopp46: 
	Fält_1_312: 
	Fält_1_412: 
	Fält_1_512: 
	Fält_1_612: 
	belopp47: 
	Fält_1_313: 
	Fält_1_413: 
	Fält_1_513: 
	Fält_1_613: 
	belopp48: 
	Fält_1_314: 
	Fält_1_414: 
	Fält_1_514: 
	Fält_1_614: 
	belopp49: 
	Fält_1_315: 
	Fält_1_415: 
	Fält_1_515: 
	Fält_1_615: 
	belopp50: 
	Fält_1_316: 
	Fält_1_416: 
	Fält_1_516: 
	Fält_1_616: 
	belopp51: 
	Fält_1_317: 
	Fält_1_417: 
	Fält_1_517: 
	Fält_1_617: 
	belopp52: 
	Fält_1_318: 
	Fält_1_418: 
	Fält_1_518: 
	Fält_1_618: 
	belopp53: 
	Fält_1_319: 
	Fält_1_419: 
	Fält_1_519: 
	Fält_1_619: 
	belopp54: 
	Fält_1_320: 
	Fält_1_420: 
	Fält_1_520: 
	Fält_1_620: 
	belopp55: 
	Fält_1_321: 
	Fält_1_421: 
	Fält_1_521: 
	Fält_1_621: 
	belopp56: 
	SAVE: 
	DELETE: 
	E-MAIL: 
	PRINT: 


