
 
Jämförelse musikinstrumentförsäkringen genom SSR – 
Allrisk (tilläggsförsäkring till hemförsäkring) 
 
 
 
Exempel 1 
”Kalle” är på väg hem från Spelmansförbundet. Tappar sin fiol i marken och halsen 
går sönder. Reparationen kostar 4.000 kronor.  
 
Ersättningar 
Musikinstrumentförsäkringen lämnar ersättning med 3.800 kronor efter avdrag för 
självrisken på 200 kr. 
 
Allriskförsäkringen lämnar ersättning med 2.500 kronor efter avdrag för självrisken på 
1.500 kr. 
 
 
Exempel 2 
”Astrids viola spricker utan orsak (utan yttre åverkan). Sprickan kostar 5.000 kronor 
att reparera. 
 
Ersättningar 
Musikinstrumentförsäkringen lämnar ersättning med 4.000 kronor efter avdrag för 
självrisken på 1.000 kronor. 
 
Allriskförsäkringen lämnar ingen ersättning. 
 
 
Exempel 3 
”Oskars” cello stjäls från ett låst utrymme under skoldagen. Värdet på cellon är 
40.000 kronor.  
 
Ersättningar 
Musikinstrumentförsäkringen lämnar ersättning med avdrag för självrisken på 200 kr. 
 
Allriskförsäkringen lämnar ersättning med avdrag för självrisken på 1.500 kr. 
 
 
Exempel 4 
”Pelle” ska flytta och förvarar sin fiol på vinden i den nya bostaden. När han efter en 
månad ska ta ner fiolen upptäcker han att mössen varit framme och byggt i fiolen.  
 
Ersättningar 
Ingen av försäkringarna lämnar ersättning för skador som uppstår genom djur eller 
insekter. 
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Exempel 5 
”Ivar” kommer hem till Malmö från en spelstämma och är trött. Lämnar instrumenten i 
bilen över natten. När han ska packa upp dagen efter upptäcker han att det varit 
inbrott i bilen och instrumenten är borta.  
 
Ersättningar 
Musikinstrumentförsäkring lämnar normalt ingen ersättning om man varit oaktsam. 
Försäkringen gäller med aktsamhetskrav. Ivar har inte varit tillräckligt aktsam om sina 
instrument. Försäkringen lämnar därför ingen ersättning. 
 
Allriskförsäkringen lämnar ersättning minus självrisken på 1.500 kronor. 
 
 
Exempel 6 
”Stina” är musiklärare på en högskola. Hon hyr ut instrument till sina elever mot 200 
kronor per månad. En elev skadar Stinas instrument. 
 
Ersättningar 
Musikinstrumentförsäkring lämnar ingen ersättning. Försäkringen gäller inte för 
egendom som hyrs ut. 
 
Allriskförsäkringen lämnar ingen ersättning för egendom som hyrts eller lånats ut. 
Dock skulle allrisk special ersätta eftersom där finns inget undantag för uthyrning. 
 
Om eleven har egen allrisk skulle skadan på instrumentet gälla via hans eller hennes 
allrisk. Ersättning lämnas då minus självrisken som är 1.500 kronor.  
 
 
Övrigt 
 
Det finns två typer av allriskförsäkringar: 
♦ Allrisk upp till 30 000 kr som tecknas som tillägg till hemförsäkringen.  
♦ Allrisk special för belopp därutöver. Även denna är ett tillägg till hemförsäkringen. 

I detta fall måste man tala om vilket föremål (instrument) som är försäkrat. 
 
Allriskförsäkringarna gäller alltid i norden och de första 45 dagarna vid resa utanför 
norden.  
 
Musikinstrumentförsäkringen gäller alltid i hela världen utan tidsbegränsning. 
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