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Försäkringsgivaren anges i försäkringsbrevet 

 
  



 

1. Vilken egendom som är försäkra 

1.1 Försäkringen gäller för den egendom som är 

angiven i försäkringsbeviset. 

1.2 Även om så inte anges i försäkringsbeviset 

omfattar försäkringen även noter och notställ till 

ett värde av 20 000 kr 

 

2. Vem som är försäkrad 

2.1 Försäkringen gäller för Försäkringstagare som 

betalt försäkringspremie, i egenskap av ägare eller 

innehavare av försäkrad egendom. 

 

3. Var försäkringen gäller 

3.1 Försäkringen gäller i hela världen 

 

4. Vad försäkringen gäller för 

4.1 Försäkringsgivaren ersätter skada på försäkrad 

egendom. Som skada räknas även förlust. 

4.2 Om egendom skadas kan du också få 

ersättning för hyra av likvärdigt föremål med upp 

till 10 000 kr per skadehändelse. Förutsättningen 

är att den inträffade skadan är ersättningsbar 

enligt dessa villkor och att du kan visa kvitto från 

fackhandel på hyreskostnaden. 

4.3 Om transportmedel råkar ut för plötslig och 

oförutsedd skada när du är på väg till ett 

kontrakterat engagemang ersätter vi nödvändiga 

merkostnader för att fullfölja engagemanget upp 

till 1 000 kr per skadehändelse. 

4.4 Försäkringen gäller med 1 000 kr i självrisk 

vid varje skadetillfälle med undantag för punkt 

4.3 ovan där självrisken är 200 kr 

 

4.5 Undantag 

Försäkringen ersätter inte 

a) förlust eller skada som den försäkrade orsakat 

genom uppsåt eller grov vårdslöshet 

b) skada som uppkommit vid bearbetning eller 

reparation om inte arbetet utförts av en allmänt 

erkänd fackman 

c) skada som beror på fabrikationsfel eller 

materialfel, ålder, slitage, skadedjur, värme, fukt, 

kyla eller att träinstrument spricker utan att ha 

utsatts för yttre våld 

d) skada på egendom som den försäkrade hyrt ut 

e) skada som har samband med krig, 

krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, 

uppror eller direkt orsakats av atomkärnprocess 

 

5. Hur skada värderas och ersätts 

5.1 Försäkringsgivaren har rätt att antingen: 

a) låta reparera det som skadats eller 

b) lämna likadant eller närmast motsvarande 

föremål i stället eller 

c) ersätta kontant 

5.2 Värdering vid kontant ersättning skall ske så 

här: 

5.2.1 Hemmabyggen värderas till marknadsvärdet 

om sådant finnes, och i annat fall till 

återanskaffningskostnaden för råmaterial, med 

tillägg av högst 20 % på detta värde för eventuell 

arbetskostnad 

5.2.2 Övriga föremål värderas till vad det i 

allmänna handeln kostar att köpa likvärdiga saker 

i sådant skick de hade genast före skadetillfället. 

Om det inte finns något likvärdigt begagnat att 

köpa, värderas föremålet till vad priset sannolikt 

skulle ha varit om det funnits. 

5.3 Har försäkringsgivaren låtit reparera ett blås-, 

stråk- eller stränginstrument, så ersätter vi också 

eventuell förlust på grund av värdeminskning 

5.4 Det känslomässiga värde en sak kan ha går 

inte att värdera i pengar. Till sådant s.k. 

affektionsvärde tas därför inga hänsyn 

 

6. Underförsäkring 

6.1 Är försäkringsbeloppet lägre än värdet enligt 

ovan, ersätts endast så stor del av skadan som 

försäkringsbeloppet utgör av värdet. Om 

försäkringsgivaren så begär är du skyldig att 

lämna en förteckning även över det som är 

oskadat, så att man kan bedöma om 

underförsäkring föreligger. 

 

7. Om skada inträffar 

7.1 Anmäl till försäkringsgivaren, via Gefvert AB, 

vad som inträffat så snart som möjligt. 

7.2 Stöld eller överfall skall polisanmälas. 

7.3 Skada som skett under transport skall anmälas 

till transportföretaget. Skada som skett på hotell 

skall anmälas till hotellet. 

7.4 För att vi skall kunna bedöma ditt 

ersättningskrav måste du ge oss de upplysningar 

och handlingar som vi behöver, såsom 

inköpskvitton, värderingsintyg m.m. 

7.5 Vi strävar efter att ersätta varje skada så snart 

som möjligt och betalar i förskott när det är klart 

att så kan ske. Skulle det ändå, sedan du gjort vad 

som åligger dig, av någon anledning dröja över en 

månad innan pengarna kommer, får du ränta 

enligt räntelagen för överskjutande tid, förutsatt 

att räntan uppgår till minst 50 kr. 


