
 
 

Musikinstrumentforsikring  
Dokument med oplysninger om Forsikringsproduktet 
 
Selskab: Brookfield Underwriting AB, Danmark, CVR. nr. 35 44 98 76 
Produkt: Musikinstrumenter forsikret via Dansk Artist Forbund 
 

 

 

 

 
 

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om musikinstrumentforsikringen. I tilfælde af skader er det 
forsikringsaftalen, der er gældende. Du finder betingelserne på www.artisten.dk. Du kan altid bestille din 
forsikringsaftale hos Dansk Artist Forbund på sl@artisten.dk. 
 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Denne forsikring  er udviklet til at imødekomme dit behov om at beskytte dine musikinstrumenter mod tab eller skade overalt i verden. 
 

 
Hvad dækker den? 

  
Hvad dækker den ikke? 
 



All-risk dækning betyder at alle former for skader og tab er 
dækket hvis der ikke er en specifik undtagelse for netop denne 
omstændighed (fx krig). 


 All-risk dækning af dine musikinstrumenter og udstyr 

 

 Rejseomkostninger i Europa til reparatør ved skade 

 

 Udgifter til leje af lignende musikinstrument ved skade eller 

tab 

 

 

 

  
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der er undtaget af forsikringen. 
Det fulde overblik over undtaget ting finder du i forsikringsaftalen. 
 

   Slitage 

   Indefra kommende mekaniske eller elektriske fejl eller svigt 

  Tab eller skade forårsaget af reparation eller lignende arbejde 

   Skader på strenge, rørblad, trommeskind imens musikinstrumentet bliver 

spillet på 

   Transport hvis ejendelen ikke var pakket forsvarligt  

    Krig eller Biologisk eller kemisk forurening som skyldes en 

terrorhandling, samt atomreaktioner eller radioaktiv stråling 

     
Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

 
 
 
Denne liste viser nogle eksempler på begrænsninger i forsikringen. Det fulde 
overblik over begrænsningerne finder du i forsikringsaftalen. 
 

!        Det højeste beløb vi betaler er forsikringssummen. 

 

 
 Hvor er jeg dækket? 

                 I hjemmet og overalt i verden, som beskrevet i forsikringsbetingelserne. 

 
 Hvilke forpligtelser har jeg? 

 Du skal svare på vores spørgsmål omhyggeligt og sørge for at alle oplysninger er korrekte og fyldestgørende. 

 Du skal holde os informeret hvis de oplysninger du har givet til os ændres. 

 Du har pligt til at udvise rettidig omhu for at beskytte de ejendele som er dækket af denne forsikring og at holde dem i god stand. 

  Du skal underrette Dansk Artist Forbund så hurtigt som muligt om en skade eller tab. 

 
 Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Via din månedlige kontingentopkrævning.  

 
 Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen er fortløbende indtil den bliver opsagt. 

 
 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

 
Du kan altid opsige aftalen ved at skrive ind til Dansk Artist Forbund.   

 
 


