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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

1. Försäkringen gäller för det akustiska instrument som anges
i försäkringsbeviset.
2 Försäkringen gäller för dig som ägare/hyrestagare till det
försäkrade instrumentet.
3. Försäkringen gäller i hela världen
4. Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd, utifrån
kommande skada på försäkrad egendom. Som skada räknas
även förlust
5. Försäkringen gäller med 100 kr i självrisk vid varje
skadetillfälle med undantag för stöld/förlust där självrisken är
500 kr
6. Undantag
a) förlust eller skada då den försäkrade inte visat normal
omsorg eller aktsamhet
b) förlust eller skada som den försäkrade orsakat genom
uppsåt eller grov vårdslöshet
c) skada som uppkommit vid bearbetning eller reparation
om inte arbetet utförts av en allmänt erkänd fackman
d) skada som sker under transport i samband med
försäljning eller uthyrning av instrument.
e) skada som beror på fabrikationsfel eller materialfel,
ålder, slitage, skadedjur, värme, fukt, kyla eller att
träinstrument spricker utan att ha utsatts för yttre våld
7. Hur skada värderas och ersätts
7.1 Försäkringsgivaren har rätt att antingen:
a) låta reparera det som skadats eller
b) lämna likadant eller närmast motsvarande föremål i
stället eller
c) lämna kontant ersättning.
7.2 Högsta ersättning beräknas så här:
7.2.1 Vid skada inom ett år från inköpstillfället värderas
instrument som inköpts nytt till nyanskaffningsvärdet.
7.2.2 Vid övriga skador värderas instrumentet till vad det i
allmänna handeln kostar att köpa likvärdigt instrument i
sådant skick det hade genast före skadetillfället. Om det inte
finns något likvärdigt begagnat att köpa, värderas
instrumentet till vad priset sannolikt skulle ha varit om det
funnits.
8. Om skada inträffar
8.1 Skada anmäles snarast till inköpsbutiken vilken anvisar
reparationsverkstad.
8.2 Stöld eller annan förlust skall polisanmälas.
8.3 Skada som skett under transport skall anmälas till
transportföretaget. Från försäkringsersättningen dras då den
ersättning vilken erhållits från transportföretaget.
8.4 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.

Allmänna bestämmelser
9. Försäkringstiden
Försäkringstiden räknas från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås och för den tid som anges i försäkringsbeviset.
10. Premiebetalning
10.1 Första betalning
Premien skall betalas i förskott. Försäkringsgivarens
ansvarighet inträder vid försäkringstidens början även om
premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under
förutsättning att premien betalas senast den på fakturan
angivna betalningsdagen.
10.2 Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess
begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än
30 dagar efter det att premieavin skickats ut.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock
endast under förutsättning att betalningen sker inom 1 månad
från senaste förfallodagen för betalningen enligt föregående
stycke. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder i detta fall
först dagen efter betalningen.
11. Återkrav
I den mån Försäkringsgivaren betalat ersättning för skada
övertar Försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva
ersättning av annan som är ansvarig för skadan.
12. Dubbelförsäkring
Denna försäkring ersätter inte reparation eller förlust till den
del kostnaden omfattas av annan försäkring. Om den andra
försäkringen har samma förbehåll uppstår dubbelförsäkring.
Detta har ingen praktisk betydelse för den försäkrade som har
rätt att vända sig till vilket som helst av försäkringsbolagen.
Lämpligen sker detta till det försäkringsbolag som har
försäkrat det mesta av det som skadats. Självrisk på annan
försäkring ersätts i detta fall, dock högst med värdet av det
försäkrade instrumentet vid skadetillfället enligt 7.2.
13. Force majeur
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan
uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
iståndsättande av skadad egendom fördröjts p.g.a. krig,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror
eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller
annan liknande händelse.
14. Preskription
För att få ersättning måste du anmäla skadan inom sex
månader från det att du blev medveten om den.
Om du inte är nöjd med Försäkringsgivarens beslut om
ersättning måste du väcka talan mot Försäkringsgivaren inom
3 år från det att du blev medveten om skadan, och i varje fall
inom 10 år från det att skadan skedde.
15. Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i
Försäkringsavtalslagen av den 10 mars 2005 (FAL).
16. Försäkringsgivare anges i försäkringsbeviset.

