
Sådan dækker instrument- og udstyrsforsikringen  
Forsikringen er aftalt mellem Dansk Artist Forbund og Alm. Brand. 

 

Udstyr der kan forsikres 

Instrumenter, udstyr, rekvisitter og standardsoftware, der bruges i arbejdssammenhæng kan forsikres. 

 

Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker brand-, tyveri- og vandskade, herunder ran og røveri. Dækker skader på instrumenter 

og udstyr, der er opstået som konsekvens af en pludselig og udefrakommende hændelse. Medlemmer af 

Dansk Artistforbund kan forsikre udstyr via en liste. Listen over forsikret udstyr og instrumenter skal have 

oplysninger om type instrument eller effekt, navn og modeltype, alder og forventet genanskaffelsesværdi, 

samt evt. unik nummerering. Værdien af det forsikrede opgøres inkl. moms.  

 

Genanskaffelsesværdi – aktuel dagsværdi fastsættes efter alder 

Forsikringen dækker instrumenternes og udstyrets værdi på skadedagen.  Det vil sige genanskaffelsesprisen 

for en tilsvarende ting som den ødelagte/stjålne minus eventuel værdiforringelse på grund af fx alder og 

slid. Værdiforringelsen kan gå hurtigt på noget udstyr, mens enkelte instrumenter også kan stige i værdi 

med alderen. Genanskaffelsesværdien afgøres af alder og brugtværdi. Brugtværdien dokumenteres af 

professionelle forhandlere, suppleret af on-line brugtmarked.  

 

Det er nødvendigt at fastlægge værdien så præcist som muligt i udstyrslisten, så den passer med en evt. 

skadeserstatning og der ikke betales for meget for forsikringen.  

Ved skade danner forsikringssummen for den enkelte genstand på listen overgrænse for erstatningen. 

 

Skadebehandling 

Ved en skade skal forsikrede indsende anmeldelse og vurdering fra en reparatør af skade og pris på 

reparation. Ved tyveri kan forsikringsselskabet kræve dokumentation for køb/ ejerskab af den forsikrede 

genstand eller erklæring fra købssted, der kan sandsynliggøre ejerskab og værdi.  

Der ydes ikke erstatning for kosmetiske skrammer og ridser samt skader efter transport, der skyldes dårlig, 

utilstrækkelig eller forkert emballage. 



 

 

Moms 

Hvis sikrede ikke er moms registreret ydes erstatning inkl. moms. 

 

Geografisk område 

De forsikrede genstande er dækket: 

- Overalt i Danmark - ekskl. Grønland og Færøerne 

- Under midlertidigt ophold overalt i verden i en periode på op til 9 måneder, f.eks. under rejse og 

optræden uden for Danmarks grænser samt separat transport af forsikrede genstande 

 

Indbrudstyveri 

Forsikringen omfatter indbrudstyveri. 

Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarlig aflåst bygning, værelse, lokale, lofts- eller kælderrum, hvor 

der er synlige tegn på voldeligt opbrud. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme. 

Ind- og udgangsdøre skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Forsvarlig aflåst er, når alle døre, vinduer og 

andre åbninger er lukket og låst. 

 

Tyveri fra køretøj 

 

Forsikringen dækker tyveri fra aflåst køretøj, hvor der er tegn på voldeligt opbrud, og kun hvis udstyret ikke 

var synligt udefra. 

 

Tyveri under rejse og særskilt transport 

Forsikringen dækker tyveri under rejse eller transport med fly eller andet transportmiddel, når udstyret 

sendes særskilt, medbringes som håndbagage eller på indskrevet billet. 

 

Andet tyveri, ran og røveri 

Forsikringen dækker tyveri, herunder ran og røveri. Det er en betingelse for dækning, at 

forsikringstager/bruger har taget omhyggelig vare på genstandene. Simpelt tyveri dækkes kun, såfremt 

genstandene er under opsyn af forsikringstager. Det påhviler sikrede at dokumentere en evt. skadesårsag. 

 

 

 



 

Forsikringen dækker ikke: 

1. Tab af eller skade på udstyr der er glemt eller forlagt. 

2. Tyveri uden for bygning når det tekniske udstyr har været efterladt eller har henstået uden effektivt 

opsyn. 

3. Tyveri fra trailere, påhængs eller campingvogn, telt, uanset om disse har været aflåst. 

4. Skade der skyldes vejrligets påvirkning. 

5. Skader ved slitage, gradvis forringelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse. 

6. Virusangreb og andre former for hackerangreb 

 

 

Tyveri- og hærværkskader kræver politianmeldelse 

Ved hærværks- og tyveriskader (herunder ran og røveri) er det en betingelse for erstatning, at skaden 

hurtigst muligt anmeldes til politiet. 

Ved tyveri fra hotelværelse skal tyveriet også anmeldes til hotellet. 

Ved tyveri, der er sket under transport, skal tyveriet også anmeldes til transportselskabet. 

I alle tilfælde skal kvittering for anmeldelse indsendes sammen med skadesanmeldelsen. 

 

 

Opstart, justering eller opsigelse af forsikring 

Forsikringen kan tegnes eller justeres med dags varsel. Forsikringen dækker når opstart eller justering er 
bekræftet af Dansk Artist Forbund samt kontingent og forsikring er betalt.  
 
Betaling opkræves forud og månedsvis. Der betales en fuld månedlig forsikringspræmie fra den første i 
måneden - uanset hvornår på måneden forsikringen bliver oprettet, opdateret eller opsagt. 
 
Præmien opkræves sammen med kontingentet og skal være betalt for at forsikringen dækker. Forsikringen 
kan opsiges til udgangen af først kommende måned.  

Opdateret marts 2019. 


