Skydda din egendom hos Lloyd’s

Allriskförsäkring för klockor,
smycken och värdeföremål
Brookfield är specialist på att försäkra klockor, smycken
och värdeföremål. Det gör att vi förstår våra kunders
försäkringsbehov och kan erbjuda ett bredare och mer
anpassat skydd. Din egendom skyddas av Lloyd's of
London, med 300 års erfarenhet. Därför kan du känna
dig extra trygg om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med Brookfields specialförsäkring



Ingen självrisk



Allriskförsäkring i hela världen



Inget åldersavdrag – Nyinköpta klockor och smycken ersätts till nyvärde.



Ersättning för värdeminskning – Vid reparation eller om du förlorar en del av ett par, såsom ett örhänge.



Tryggt försäkrad – Du skyddas av Lloyd’s med 300 års erfarenhet av specialförsäkring.

Skadehantering av specialist
Med vår specialförsäkring kan du räkna med snabb och
effektiv service. Vi förlitar oss inte på det finstilta utan ser
till att förstå varje kunds försäkringsbehov.
Nöjda kunder
Ersättning för värdeminskning
Vår kund råkade tappa sin klocka på stengolvet i sitt kök.
Försäkringen ersatte både kostnaden för reparation
och värdeminskningen då det var en äldre samlarklocka
som tappar i värde om originaldelarna måste bytas ut.

Ingen självrisk
Av misstag skadade vår kund låset på sitt halsband.
Kostnaden för att reparera låset var relativt låg men då
försäkringen gäller utan självrisk kunde låset repareras
utan kostnad för kunden.
Omfattande skydd vid stöld
Under ett besök på gymmet fick olyckligtvis vår kund sitt
låsta gymskåp uppbrutet under träningen, och blev bestulen
på sin dyrbara klocka. Försäkringen gäller vid förvaring i låst
gymskåp och kunden ersattes snabbt för den stulna klockan.

För offert: tala med din försäkringsförmedlare eller kontakta oss direkt.
Offert online www.brookfield.se Telefon 08-463 10 65 E-Post offert@brookfield.se
Om Brookfield Underwriting AB
Brookfield erbjuder specialiserade försäkringslösningar genom att teckna och administrera försäkringar för särskilda försäkringsgivare vid Lloyd's of London, världens största försäkringsmarknad.
Lloyd’s of London innehar kreditbetyg A+ (”Strong”) hos Standard & Poors och A (”Excellent”) hos A.M. Best. Se www.lloyds.com/lloyds/investor-relations for mer information om Lloyd’s.
Brookfield Underwriting AB (org.nr 556799-5351) står under Finansinspektionens tillsyn. Brookfield Underwriting AB, Stureplan 4c, 114 35 Stockholm. 275 01/15.
Detta produktblad är en kortfattad information om fördelar med försäkringen för Klockor, Smycken och Värdeföremål. Fullständiga villkor finns att ladda ner på www.brookfield.se.

