T 324:2 Musikinstrumentförsäkring
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Försäkringsvillkor gäller från och med 1 januari 2013

1. Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för den egendom som är angiven i försäkringsbrevet. Instrument som kan försäkras är akustiska och
elektroniska instrument, dock inte flyglar, pianon eller orglar.
För egendom vars värde ligger mellan 30 000 – 100 000 kr
bör värderingsintyg visas upp vid tecknande av försäkring.
För egendom vars värde överstiger 100 000 ska värderingsintyg visas upp vid tecknande av försäkring. Värderingsintyget
ska därefter förnyas vart femte år.
Värderingsintyg kan utfärdas av yrkesverksam musikinstrumentmakare.

2. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för medlem i Landskapsförbund som betalat försäkringspremie, i egenskap av ägare eller innehavare av
försäkrad egendom (den försäkrade).
Den försäkrade ska om inte annat framgår av försäkringsbrevet, vara fast bosatt i Norden.

3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffat under
den tid försäkringen varit betald och i kraft.

4. Var försäkringen gäller

6. Undantag
Försäkringen gäller inte för
a) förlust eller skada som den försäkrade orsakat genom uppsåt
eller grov vårdslöshet.
b) skada som uppkommit vid bearbetning eller reparation av
instrumentet
c) skada som beror på fabrikations- eller materialfel, ålder,
slitage eller skadedjur
d) skada som beror på kortslutning, överslag eller överspänning
som den försäkrade orsakat genom felkoppling
e) skada på egendom som den försäkrade hyrt ut
f) kontrabas vad gäller skada som uppkommit på grund av fukt,
värme, kyla eller sprickbildning utan yttre påverkan

7. Självrisk

Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringen gäller med en självrisk som är 300 kr per skada.
För skada som anges i 5. 2 är självrisken 1.200 kr.

5. Vad försäkringen gäller för

8. Aktsamhetskrav

5.1 Försäkringen gäller för skada på eller förlust av försäkrad
egendom.
5.2 Försäkringen gäller även för skada som uppkommit på
grund av fukt, värme kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan. Detta gäller dock inte för kontrabas. Se 6 f.
5.3 Vid ersättningsbar skada betalas ersättning för hyra av
likvärdigt föremål. Hyreskostnaden ska styrkas med kvitto från
fackhandel.
Högsta ersättning för hyra av instrument är 2 000 kr per
skadetillfälle.
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5.4 Försäkringen gäller om transportmedel råkar ut för plötslig
och oförutsedd skada när försäkringstagaren är på väg till ett
kontrakterat engagemang.
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader
för att fullfölja engagemanget.
Kostnaden ska styrkas med kvitton.
Högsta ersättning är 2 000 kr per skadetillfälle.

Den försäkrade ska ta hand om egendomen på ett efter omständigheterna tillfredställande sätt så att egendomen inte stjäls,
går förlorat eller skadas. Exempel på tillfredställande sätt är att
värdefull egendom ska låsas in i lokal eller has under uppsikt så
att egendomen inte utan stora svårigheter kan stjälas.

9. Skadeersättningsregler
9.1 Bolaget ersätter den ekonomiska förlusten enligt
nedanstående regler.
Affektionsvärde ersätts inte.
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9.2 Bolaget har rätt att antingen
a) Låta reparera det som skadats eller
b) Lämna likadant eller närmast motsvarande föremål i stället
eller
c) Ersätta föremålet kontant
Bolaget har rätt att avgöra om var egendomen ska inköpas eller
vem som ska utföra reparationen.

10. Skadevärderingsregler
10.1 Reparation
Om egendom blivit delvis förstörd, värderas skadan till vad det
kostar att reparera egendomen.
Ersättningen kan dock aldrig bli högre än för förlorad egendom (totalskada). Repareras inte föremålet anses förlusten vara
skillnaden mellan marknadsvärdet före skadan och marknadsvärdet efter skadan.
Reparation samt val av reparatör ska i förväg godkännas av
bolaget.
10.2 Totalskada – kontantersättning
Föremål värderas till marknadsvärdet. Med det menas vad det
kostar att i allmänna handeln köpa likvärdig egendom i samma
skick som den skadade vid skadetillfället eller, om sådan inte
finns att köpa, vad den sannolikt skulle ha kostat om den
funnits. Se dock 10.5.
10.3 Hemmabyggen
Hemmabyggen värderas till marknadsvärdet om sådant finns.
I annat fall ersätts återanskaffningskostnaden för råmaterialet,
med tillägg av högst 20 procent på detta för eventuell arbetskostnad.
10.4 Värdeminskning
Har bolaget låtit reparera egendom ersätts också eventuell
förlust på grund av värdeminskning.
10.5 Högsta totalbelopp
Vid varje skadetillfälle utges aldrig högre ersättning än försäkringsbeloppet.

11. Påföljd vid åsidosättande av
aktsamhetskrav
Om aktsamhetskravet inte uppfyllts görs avdrag med minst
25 procent på ersättningen. Avdraget kan vid allvarlig försummelse bli så stort att ingen ersättning lämnas.
Hur stor nedsättningen blir beror på:
- Egendomens art och värde
- Egendomens placering och tillgänglighet
- Vilka åtgärder den försäkrade vidtagit för
att förhindra skadan

12. Åtgärder i samband med skada
12.1 Anmälan och tidpunkt för ersättningskrav
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till det
egna Landskapsförbundet eller till bolaget så snart som
möjligt.
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det
att skadan uppkommit och senast 6 månader från det att den
försäkrade fått kännedom om sin fordran. Framställs kravet
senare är bolaget fritt från ansvar.

Dessutom ska den försäkrade vid skadegörelse, stöld, inbrott,
rån, överfall eller annat brott snarast göra polisanmälan och
sända kopia på anmälan till bolaget.
12.2 Skada som skett under transport ska även anmälas till
transportföretaget. Skada som inträffat på hotell, pensionat
eller liknande, ska också anmälas dit.
12.3 Uppgifter i skadeanmälan
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav.
För att bolaget ska kunna bedöma ersättningskravet måste
den försäkrade ge de upplysningar och handlingar som behövs
såsom inköpskvitton, värderingsintyg, verifikationer och andra
handlingar som behövs för att bedöma bolagets ansvar och ersättningens storlek.
För egendom vars värde överstiger 100 000 kr ska värderingsintyg som är högst 5 år gammalt visas upp vid skada.
12.4 Påföljd vid försummelse att anmäla
försäkringsfall med mera
Om den försäkrade inte anmäler skada enligt 12.1, 12.2 eller
inte lämnar begärda uppgifter enligt 12.3 och detta medför skada för bolaget kan ersättningen sättas ned enligt villkor K 302 X
allmänna avtalsbestämmelser 4.4.
12.5 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda
anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad
egendom innan dessa åtgärder vidtas.
Om bolaget meddelar anvisningar om val av reparatör eller
metod för reparation eller sanering är den försäkrade skyldig
att följa dessa.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets
ansvar begränsat till den kostnad som skulle ha
uppkommit om anvisningarna följts.

13. Tidpunkt för betalning av ersättning
13.1 Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den
försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger
honom.
Den del av ersättning som den försäkrade har rätt till först när
försäkrad egendom återställts eller återanskaffats, ska betalas
senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
13.2 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts i 13.1 ovan
betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning
eller skiljemannavärdering betalar bolagets ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 procent av basbeloppet.

X Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser
enligt villkor K302.

