Musikinstrumentförsäkring

Skånes Spelmansförbund — Folksam

Kortfattade allmänna villkor
Som medlem i Skånes Spelmansförbund har du möjlighet att teckna en
mycket förmånlig instrumentförsäkring.
Försäkring kan tecknas eller ändras när som helst under året och gäller
omedelbart. Huvudförfallodagen är gemensam för samtliga försäkringar
och inträffar den sista januari, därefter förlängs den automatiskt med
ett år.
Försäkringen gäller
• när medlemsavgift och försäkringspremie är betalda till Skånes Spelmansförbund
• i hela världen
• vid skada eller förlust
• under förutsättning att du iakttar normal aktsamhet
• vid skada pga fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan.
Undantag - begränsningar: försäkringen gäller inte för
• skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet
• skada genom reparation eller bearbetning av instrumentet
• skada pga fabrikations- eller materialfel, ålder, slitage, skadedjur
• skada på kontrabas på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning
utan yttre åverkan
• skada pga kortslutning, överslag eller överspänning som den försäkrade orsakat genom felkoppling
• skada på uthyrd egendom (betald uthyrning)
• skada som har samband med krig, uppror eller liknande.
Instrument som kan försäkras
Försäkringen omfattar alla typer av instrument med tillbehör och etuier
med undantag av pianon, flyglar och orglar.
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Premieberäkning
5‰ av det totala försäkringsvärdet
Grundpremie inkl administrationsavgift

(totala värdet • 0,005)kr
+ 120 kr

Årspremie summa
kr
För att undvika problem vid en eventuell skadereglering är det viktigt
att du angivit rätt försäkringsbelopp så att instrumentet är rätt försäkrat. Försäkringen gäller med maximalt det belopp som angetts för varje
objekt och som man betalat premie för! Är du osäker över värdet bör
du ta kontakt med en yrkesverksam musik-instrumentmakare och göra
en försäkringsvärdering. Maximalt totalt försäkringsvärde är 750 000
kr. Värden som överstiger detta ska särskilt prövas, kontakta i dessa fall
spelmansförbundet.
Betala först när du fått försäkringsbesked från Skånes Spelmansföbund.
Värderingsintyg
Vid tecknande av försäkring bör det finnas värderingsintyg för objekt
vars värde ligger mellan 30 000 – 100 000 kr. För objekt vars värde
överstiger 100 000 kr skall värderingsintyg visas upp vid tecknande av
försäkring och intyget ska därefter förnyas vart femte år.
Vid skada
Självrisken är 300 kr per skadetillfälle. Vid skada på grund av fukt,
värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 200
kr (se dock undantag vad avser kontrabas).
Skada skall anmälas till spelmansförbundet snarast eller inom sex månader. Vid eventuell skadereglering bör kvitto eller värderingsintyg kunna
visas upp för föremål vars värde överstiger 15 000 kr.
Lämna inte instrumentet till instrumentmakare förrän denne godkänts
av Folksams skadereglerare.

Fullständiga försäkringsvillkor, ansöknings- och skadeblankett finns på spelmansförbundets hemsida: skanesspelmansforbund.se
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