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Introduktion

Tak fordi du har valgt at forsikre dine værdier hos os.
Vi tager vores ansvar for at forsikre dine musikinstrumenter meget alvorligt. For både din og
vores skyld håber jeg, at du aldrig kommer til at opleve tab eller skade. Skulle uheldet alligevel
være ude, vil du opdage, at vi vil gøre alt hvad vi kan for at genoprette situationen.
Skulle vores service ikke leve op til dine forventninger, er du velkommen til at henvende dig til
mig personligt.

Leonard Münz
Direktør af Brookfield Underwriting AB
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Læs venligst denne forsikringsaftale, eventuelle tillæg og policen omhyggeligt. Hvis der er
oplysninger, som ikke stemmer, bedes du venligst returnere dokumenterne med det samme.
Vi tilbyder denne forsikring mod den præmie du har betalt.

Definitioner

Ord markeret med fed skrift har samme betydning overalt i denne forsikringsaftale og er
defineret herunder.

Dagsværdi

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse ved alder,
brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Dansk Artist Forbund

Den forening, som forsikrer dine ting via Brookfield Underwriting AB.

Du/dig/din/jer

Den person, der har valgt at forsikre sine ting igennem Dansk Artist Forbund.

Forsikringsaftale

Forsikringsvilkårene nævnt heri, policen, samt eventuelle policetillæg.

Forsikringsperiode

Den periode, hvor denne forsikringsaftale gælder, og som er nævnt i policen.

Forsikringssum

Det højeste beløb vi betaler per skade eller tab ifølge policen. Der gælder den
forsikringssum per ejendel som fremgår af din liste, og den samlede forsikringssum af alle
dine ejendele.

Musikinstrumenter

Musikinstrumenter (akustiske, elektriske eller elektroniske) samt deres kasser og tilhørende
udstyr.

Musik- og diverse udstyr

–

Forstærkere, højtalere, mikrofoner, pedaller, høretelefoner og lignende udstyr

–

lydstudieudstyr, optagelsesudstyr (samt stationære computere og deres tilhørende udstyr
som primært bliver brugt til at lave musik)

–

Rekvisitter, kostumer, sceneudstyr

Bærbart elektronisk udstyr

Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere og lignende bærbare elektronisk udstyr som
primært bliver brugt til at lave musik.

Policen

Det dokument som Dansk Artist Forbund sender til dig og som oplyser dit navn, adresse og
forsikringsdetaljer, og som Dansk Artist Forbund har fremsendt, da de indgik aftale med dig,
eller efter enhver senere ændring hertil.
Til hver tid er din gyldige police den der er af seneste dato.

Policetillæg

En ændring af forsikringsaftalen, som vi har bekræftet skriftligt.

Terrorhandling

Ved terror forstås en handling,

Vi/os/vores
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–

der involverer, men ikke nødvendigvis er begrænset til, brug af fysisk magt eller vold
og/eller trussel herom

–

begået af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller på vegne af
eller i tilknytning til en eller flere organisationer eller regeringer

–

af politiske, religiøse, ideologiske eller etniske grunde, herunder med hensigten at
påvirke en eller flere regeringer og/eller skabe frygt i offentligheden eller dele af
offentligheden

–

som har som mål at påvirke en eller flere regeringer og/eller at skabe frygt i
offentligheden eller dele af offentligheden.

Forsikringsgiveren som er nævnt i policen.
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Dækningen
Hvad er dækket

Vi forsikrer dine musikinstrumenter, musik- og diverse udstyr og bærbart elektroniske
udstyr mod fysisk tab og fysisk skade som sker overalt i verden i forsikringsperioden op til
forsikringssummen, i henhold med nedenstående undtagelser og vilkår.

Hvor meget betaler vi

Hvis dit tab eller skade er dækket, ville din erstatning blive fastlagt på baggrund af
nedenstående. Når vi udbetaler erstatningen fratrækker vi en selvrisiko. Dansk Artist
Forbund betaler dog din selvrisiko.
Det højeste beløb vi betaler i alt er den fulde forsikringssum per skade eller tab.

Fuld udbetaling

Hvis vi betaler den fulde forsikringssum for en ejendel, et par eller et sæt, har vi ret til at
overtage denne eller disse.

Ejendele som genvindes

Hvis vi får en del af dine ejendele tilbage efter et tab, meddeler vi dig dette per skrift til den
postadresse som står i policen. Du kan købe det tilbage fra os indenfor 60 dage.
Vores pris kommer til at være det laveste mellem:
– det beløb vi betalte for dit krav, tillagt en rente,
–

Musikinstrumenter

den rimelige markedspris for ejendelen på det tidspunkt at vi får ejendelen tilbage.

Hvis ejendelen er delvis beskadiget, betaler vi reparationsudgifterne.
Hvis vi reparer en beskadiget ejendel, betaler vi også for ejendelens eventuelle værditab. Vi
betaler højst den fulde forsikringssum for denne ejendel. Hvis beløbet vi betaler til dig er
mere en 50 procent af ejendelens værdi, så kan vi, hvis du ønsker det, betale ejendelens hele
værdi. Hvis vi betaler den fulde forsikringssum for en ejendel har vi ret til at overtage denne.
Hvis ejendelen er gået tabt eller er blevet helt ødelagt, så betaler vi dets værdi.
Par eller sæt
Hvis en ejendels værdi er forhøjet fordi den er del af et par eller et sæt, og denne ejendel
mistes eller bliver ødelagt, vil det beløb vi udbetaler tage hensyn til denne øgede værdi. Du
kan bestemme om vi skal betale hele parrets eller sættets værdi. Vi betaler højst den samlet
værdi for parret eller sættet.
Værdiansættelse
For specificerede ejendele, som er nævnt individuelt på en liste som du opbevarer, er
ejendelens værdi det beløb som angives på listen.
For uspecificerede ejendele, som ikke er specificeret individuelt på en liste, er ejendelens
værdi lig med dagsværdien.

Musik- og diverse udstyr

Hvis ejendelen er delvis beskadiget, betaler vi reparationsudgifterne.
Hvis erstatningen for reparationen overstiger dens dagsværdi, så betaler vi dets dagsværdi.
Hvis ejendelen er gået tabt eller er blevet helt ødelagt, så betaler vi dets dagsværdi.

Bærbart elektronisk udstyr

Hvis ejendelen er delvis beskadiget, betaler vi reparationsudgifterne.
Hvis erstatningen for reparationen overstiger dens dagsværdi, så betaler vi dets dagsværdi.
Hvis ejendelen er gået tabt eller er blevet helt ødelagt, så betaler vi dets dagsværdi.
Dagsværdi bliver beregnet efter nedenstående tabeller.
Bærbart elektronisk udstyr, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter disse
tabeller:
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Bærbar computer, tablet og lignende bærbart elektronisk udstyr
Alder:

% af genanskaffelsesprisen som ny på
skadetidspunktet

Alder – år
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5 år og derefter

Erstatning
100 %
85 %
70 %
50 %
30 %
15 %

Mobiltelefoner
Alder:

% af genanskaffelsesprisen som ny på
skadetidspunktet

Alder – år
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4 år og derefter

Erstatning
100 %
70 %
35 %
20 %
10 %

Øvrige dækninger
Nye ejendele

Nye ejendele som anskaffes i forsikringsperioden dækkes automatisk op til 25 % af den
totale forsikringssum. Dette gælder dog kun hvis du underretter Dansk Artist Forbund
senest 60 dage efter anskaffelsen og betaler en tillægspræmie.
Dette gælder dog ikke bærbart elektronik udstyr.

Rejse- og udlejningsomkostninger ved skade

Hvis der opstår et dækningsberettiget fysisk tab eller fysisk skade på dit musikinstrument,
betaler vi også for rimelige og nødvendige omkostninger for din rejse og deres midlertidig
overnatning og forplejning i Europa for at kunne aflevere og afhente musikinstrumentet fra
den reparatør, som du og vi har aftalt at bruge.
Vi betaler også for rimelige og nødvendige omkostninger til at leje et lignende
musikinstrument i den periode, hvor det beskadigede musikinstrument befinder sig under
reparation. Det maksimale beløb, vi betaler for udlejningen, er begrænset til 20 % af det
beskadigede musikinstruments værdi.
Vi betaler kun for ovennævnte omkostninger, hvis du først har modtaget vores skriftlige
godkendelse. Du skal beholde alle rejsedokumenter og kvitteringer for alle omkostninger du
har afholdt, da disse vil danne grundlag for behandlingen af din skade.

Glemt eller tabt
musikinstrument

Undtagelser

Vi betaler værdien af dit musikinstrument hvis du forlægger eller glemmer dette.

Forsikringen dækker ikke følgende:
1.

tab eller skade forårsaget af slitage, brug af forkerte eller defekte materialer eller dele,
rust eller oxidering, råd, insekter, skadedyr, eller træ som slår sig eller svinder

2.

indefra kommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt

3.

skader på strenge, rørblad, trommeskind imens musikinstrumentet bliver spillet på

4.

tab eller skade som sker i eller på køretøjer uden opsyn medmindre
a)
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b)

eller
genstanden var i varetægt af en professionel transportør

5.

tab eller skade som sker under transport hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt med
hensyn til dets natur og beskaffenhed

6.

forlagte og glemte ejendele som ikke er musikinstrumenter.

7.

tab eller skade forårsaget af rensning, reparation, renovering, restaurering eller andet
lignende arbejde

8.

tab eller skade der direkte eller indirekte er forårsaget af biologisk eller kemisk forurening
som skyldes eller er resultat af en terrorhandling. Dette inkluderer forgiftning, hindring
eller begrænsning af brugen af en genstand, pga. effekten af et biologisk eller kemisk
middel

9.

tab, skade eller erstatningsansvar, der direkte eller indirekte er forårsaget fra
atomreaktioner, radioaktiv stråling eller radioaktiv forurening

10. tab, skade eller erstatningsansvar forårsaget direkte eller indirekte af krig, invasion,
fremmed magts fjendtlige handlinger, fjendtligheder (uanset om krig er erklæret),
borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller bemægtiget magt
11. tab, skade eller erstatningsansvar forårsaget af at din ejendom bliver konfiskeret,
overtaget, beskadiget eller ødelagt af, eller efter ordre fra, offentlig eller lokal myndighed
12. tab, skade, ansvar eller omkostninger som direkte eller indirekte er forårsaget af, er
medvirket af eller udspringer anvendelsen eller driften, som et middel for at volde skade,
af en computer, et computersystem, et software, skadelig software, computervirus,
eller dataprocess eller erthvert andet elektronisk system.
Denne undtagelse gælder ikke for at udelukke skader (som ellers ville være dækket)
som følge af brugen af en computer, edb-sytem eller software eller andet system som
indgår i i lancerings- og / eller styresystemet og / eller fyringsmekanismen for ethvert
våben eller missil.

Hvordan du skal forholde dig ved skade eller tab
Anmelde skade

Du skal underrette Dansk Artist Forbund så hurtigt som muligt, når der opstår
omstændigheder, som du mener, berettiger til erstatning ifølge denne forsikringsaftale. Hvis
du ikke gør dette og hermed har handlet forsætligt eller uagtsomt, kan din erstatning blive
reduceret. Hvis du mener at der er begået en forbrydelse, skal du også underrette politiet og
få et journalnummer fra dem.
Du skal kunne bevise at tabet eller skaden er sket og du skal samarbejde med Dansk Artist
Forbund i omfanget Dansk Artist Forbund behøver det.

Regres

Vi kan forsøge at genvinde beløb som vi har betalt ifølge denne forsikringsaftale. Dette vil
ske i dit navn, men på vores regning. Du skal yde os al den hjælp, som vi med rimelighed
kan behøve for at udøve regres.

Vores garanti

Vi er stolte at kunne tilbyde en hurtig og effektiv service. Hvis vi ikke udbetaler din erstatning
inden for 30 dage fra den dag vi har modtaget din godkendelsesblanket eller du har fremlagt
tilstrækkelig dokumentation for at redegøre skaden, betaler vi den gældende morarente.

Fælles vilkår
Oplysninger

De oplysninger, du har givet Dansk Artist Forbund (inklusive oplysninger i begæringen)
danner grundlag for Dansk Artist Forbunds beslutning om at indgå aftale om denne
forsikring. Du har pligt til at sikre, at alle oplysninger er korrekte og at du ikke har tilbageholdt
oplysninger, som muligvis påvirker Dansk Artist Forbunds beslutning. Hvis du er i tvivl, bør
du tale med Dansk Artist Forbund.
Du har pligt til at oplyse Dansk Artist Forbund om enhver ændring af dine forhold, som
opstår før eller under forsikringsperioden og som kan tænkes at påvirke denne forsikring.
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Dansk Artist Forbund vil eventuelt ændre på forsikringsaftalens vilkår. Hvis du er i tvivl,
bør du tale med Dansk Artist Forbund.
Fortielse, urigtige oplysninger

Hvis du har givet urigtige oplysninger eller ikke har oplyst Dansk Artist Forbund om forhold
som ville have haft indflydelse på vores beslutning om at indgå forsikringen, har vi ret til at
afvise et krav eller til at anse din forsikring for ikke bindende for os.

Falsk krav

Har du, eller en anden som handler for din regning, rejst et falsk krav, har vi ret til at afvise
det krav eller til at anse din forsikring for ikke bindende for os. Det betyder at vi kommer til at
nægte at betale dette krav, og beholde alle betalte præmier.

Rettidig omhu

Du har pligt til at udvise rettidig omhu for at:
a.

beskytte de ejendele som er dækket af denne forsikring og at holde dem i god stand

b.

forhindre uheld eller skader.

Hvis du ikke overholder dette, har vi ikke pligt til at betale nogen form for krav, der skyldes
dette.
Opsigelse

Kontakt Dansk Artist Forbund for reglerne om opsigelse.

Gældende lovgivning

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.
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Databeskyttelse

Dansk Artist Forbund og Brookfield Underwriting AB er personligt ansvarlig for behandlingen
af dine personlige data og overholder dansk databeskyttelseslovgivning.
Dine oplysninger vil kun blive anvendt til vurdering og administration af forsikringer. Vi kan
videregive eller dele dine oplysninger med en udvalgt tredjepart som forsikringsgivere og
skadesbehandlere.
Dine oplysninger bliver aldrig solgt til tredjepart. Udover dette kan vi udlevere nødvendig
information til myndigheder hvis vi er forpligtet til det ifølge lovgivningen eller hvis du har
godkendt at vi gør dette.
Du kan anmode om at få en kopi af de oplysninger som vi har om dig for at kende og tjekke
dem.
Du har ret til at rette fejlagtig eller ufuldstændig information om dig. For mere information om,
hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, læs venligst vores persondatapolitik:
www.brookfield.dk/persondatapolitik.

Brookfield
Underwriting

Forsikringsgivere for denne forsikring er de / den forsikringsgiver som angives i policen.
Forsikringen administreres af Brookfield Underwriting AB (”Brookfield”), CVR.nr. 35 44 98 76
som agerer coverholder, hvilket indebærer at selskabet ifølge er per kontrakt berettiget til at
tegne forsikringer på vegne af visse forsikringsselskaber.
Brookfield er godkendt af Finansinspektionen i Sverige og af Finanstilsynet i Danmark til at
drive virksomhed som forsikringsformidler. Brookfield er derudover registreret hos
Bolagsverket i Sverige og hos Erhvervsstyrelsen i Danmark.
For mere information om Brookfield Underwriting, besøg www.brookfield.dk/coverholder

Mulighed for at klage

Vi er stolte af vores ry som leverandør af kvalitets forsikringer. Hvis du synes at vores service
på noget tidspunkt ikke lever op til dine forventninger, bedes du venligst kontakte vores
kundeservice på
Brookfield Underwriting AB
Klageansvarlige
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm, Sverige
Tel. + 46 (0)8 463 10 64
Email: info@brookfield.se
Venligst anfør dit policenummer, hvis du kontakter os.
Skulle du stadigvæk væres utilfreds med håndteringen af din klage kan du klage hos
Ankenævnet for Forsikring. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt skema, du kan
bestille hos os. Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, som betales tilbage, hvis du får
helt eller delvis medhold i klagen. Du kan læse om Ankenævnet for Forsikring på
www.ankeforsikring.dk.
Visse sager kan ikke behandles af Ankenævnet for Forsikring. Det drejer sig bl.a. om sager,
der vedrører en modparts forsikringsselskab, fx en modparts ansvarsforsikringsselskab. Her
kan du i stedet henvende dig til Forsikringsoplysningen, der kan hjælpe dig med, hvordan du
kan
komme
videre
med
din
sag.
Læs
om
Forsikringsoplysningen
på
www.forsikringsoplysningen.dk.
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