SVERIGES YRKESMUSIKERFÖRBUND

Specialförsäkring hos Lloyd’s

Försäkring för
musikinstrument
Brookfield är specialist på att försäkra
musikinstrument. Du som medlem erbjuds
en bredare försäkring utformad efter
ditt behov.
Din egendom skyddas av Lloyd’s med
300 års erfarenhet. Du kan känna dig extra
trygg om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med Brookfields specialförsäkring via SYMF



Låga priser – särskilda premier för SYMF-medlemmar och ytterligare rabatter för instrument med högre värde.



Allrisk – omfattar t.ex. stöld eller om ett föremål slår i golvet och skadas.



Skydd i hela världen inklusive transporter.



Omfattar rese- och hyreskostnader vid skada.



Värdeminskning – förutom kostnad för reparation ersätts även förlust i marknadsvärde vid skada.



Tryggt försäkrad – Du skyddas av Lloyd’s med 300 års erfarenhet av specialförsäkring.

För vem är den här försäkringen lämplig?
Skadehantering av specialist
Med vår specialförsäkring kan du räkna med snabb och
effektiv service. Vi samråder gärna kring val av reparatör
och instrumentmakare.

Skada på kontrabas inför turné
På väg in till en repetition slogs en dörr upp och en
kontrabas fick en rejäl smäll. Vi tog genast kontakt med
musikerns föredragna reparatör så skadan hann åtgärdas
i tid för turnén.

Nöjda kunder
Ersättning för värdeminskning
Vår kund råkade ramla på bussen och skadade sin violin.
Försäkringen ersatte både kostnaden för reparation
och den värdeminskning som uppstod, trots ett väl utfört
arbete av reparatören.

Inbrott i bilen
Vår kund hade parkerat vid mataffären när någon bröt
sig in i baggageluckan och stal hennes dyrbara gitarr.
Tyvärr lyckades vi aldrig återfinna gitarren men kunde
istället snabbt ersätta den ekonomiska förlusten.

För offert kontakta Brookfield
Offert online www.brookfield.se/symf Telefon 08-463 10 65 E-post symf@brookfield.se
Om Brookfield Underwriting AB
Brookfield erbjuder specialiserade försäkringslösningar genom att teckna och administrera försäkringar för särskilda försäkringsgivare vid Lloyd's of London, världens största försäkringsmarknad.
Lloyd’s of London innehar kreditbetyg A+ (”Strong”) hos Standard & Poors och A (”Excellent”) hos A.M. Best. Se www.lloyds.com/lloyds/investor-relations for mer information om Lloyd’s.
Brookfield Underwriting AB (org.nr 556799-5351) står under Finansinspektionens tillsyn. Brookfield Underwriting AB, Engelbrektsgatan 9, 114 32 Stockholm. BK029 04/16.
Detta produktblad är en kortfattad information om fördelar med försäkringen för Musikinstrument. För fullständiga villkor kontakta oss.

