Musikinstrumentförsäkring
– spelmansförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) har genom samarbete
med Folksam tagit fram en musikinstrumentförsäkring
Gäller från och med 1 februari 2013

Som medlem i ett spelmansförbund som
är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och som är folkbokförd i
Sverige kan du teckna en försäkring till en
förmånlig premie för ditt instrument om
det skulle skadas eller bli stulet.
Vilka instrument kan försäkras?
Akustiska instrument och elektroniska
instrument, dock inte pianon, flyglar och
orglar.
Vilket försäkringsbelopp ska anges?
Det är viktigt att du anger rätt försäkringsbelopp vid tecknande av försäkring
så att instrumentet är rätt försäkrat. Är
du osäker över värdet bör du ta kontakt
med en yrkesverksam musik-instrumentmakare och göra en försäkringsvärdering.
För föremål vars värde ligger mellan
30 000 – 100 000 kronor bör värderingsintyg finnas vid tecknande av försäkring.
För egendom vars värde överstiger
100 000 kronor ska värderingsintyg visas
upp vid tecknande av försäkring. Värderingsintyget ska därefter förnyas vart
femte år.

digt instrument kan du få ersättning för
hyra av ett likvärdigt föremål upp till
2 000 kronor per skadehändelse.

Försäkringsbelopp (forts)

Självrisk
Självrisken är 300 kronor per skadehändelse. För skador som uppkommit på
grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken
1 200 kronor. För skador på kontrabas på
grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre påverkan lämnas
ingen ersättning.
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Premien
Premiens storlek beror på det samlade
värdet av försäkrade instrument och
tillbehör.
Premieberäkning
Alternativ 1
1. Instrument (inte pianon, flyglar,
orglar), inklusive fodral och tillbehör*
Grundpremien är 200 kronor för
20 000 kronor i försäkringsbelopp.
Sedan ökar premien med 50 kronor per
10 000 kronorsintervall.
Försäkringsbelopp

Premie

Vilka skador ersätts?
Skador genom plötsliga och oförutsedda
händelser.
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Detta gäller försäkringen för
Musikinstrumentförsäkringen gäller i
hela världen.
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Aktsamhetskrav
För försäkringen gäller dock vissa aktsamhetskrav. Du ska ta hand om ditt
instrument på ett efter omständigheterna
tillfredställande sätt så att det inte stjäls,
går förlorat eller skadas. Mer information
finns i villkoren, T324.
Blir instrument skadat eller stulet får du
ersättning för reparationskostnader alternativt upp till vad det kostar att köpa en
likvärdig egendom. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvär-

* Med tillbehör avses även mikrofoner och
förstärkare som tillhör instrumentet.

Kontakta ditt landskapsförbund som avgör vilket premieberäkningsalternativ som
gäller eller SSR. Telefon 0248-79 70 56.
Högsta försäkringsvärde som kan tecknas är 500 000 kronor. Värden som överstiger detta ska särskilt prövas. Kontakta
i dessa fall ditt spelmansförbund som
rådgör med Folksam.
Värderingsintyg
Vid eventuell stöld/förlust ska man
kunna styrka ersättningskravet genom
att tillhandahålla verifikationer, bevis
och andra handlingar som behövs för att
bedöma ersättningens storlek. Se även
under rubrik ”Vilket försäkringsbelopp
ska anges”.

Premiebetalning
Premien betalas i förskott. Betala när du
fått inbetalningskort från ditt Spelmansförbund. Försäkringstiden börjar gälla
vid försäkringstidens början även om
premien inte betalats under förutsättning
att den betalas inom 14 dagar efter att du
fått premieavin. Skulle premien betalas
senare, men innan försäkringen är uppsagd gäller försäkringen först dagen efter
betalningen.
Vid en skada
Råkar du ut för en skada ska anmälan
skickas så snart som möjligt eller senast
inom sex månader.
Skadeanmälan
Skadeanmälan kan antingen göras per
telefon 08-772 80 20 eller skickas via
e-post till foretagsskada@folksam.se
eller skickas till Folksam Företagsskador, 106 60 Stockholm. Du kan också ta
kontakt med den försäkringsansvarige
på spelmansförbundet. Den försäkringsansvarige bekräftar att försäkring finns
för instrumentet, vilket försäkringsbe-

loppet är och att premien är betald och
återsänder därefter anmälan till Folksam.
Eventuell reparation samt val av reparatör
ska i förväg godkännas av Folksam.Vid
rån, stöld eller inbrott ska anmälan göras
till polisen.
Mer information och
teckna försäkring
Denna information ger en översiktlig
beskrivning av musikinstrumentförsäkringen.
Vill du veta mera om Folksams musikinstrumentförsäkring är du välkommen
att kontakta ditt landskapsförbund.
Mer information finns även på
www.spelmansforbund.se
Där finner du även de fullständiga
villkoren samt ytterligare information.
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Premieberäkning
Alternativ 2
2. Instrument (inte pianon, flyglar,
orglar), inklusive fodral och tillbehör*
Försäkringspremien är 5 promille av
värdet på instrumentet samt tillbehör.
En grundpremie om 120 kronor per
försäkrad tillkommer.

