Vår riskaptit
Brookfield är specialist på att försäkra värdefull
egendom. Vi strävar efter att ge bästa möjliga
skydd med stöd av flexibel underwriting och lyhörd
skadereglering. Vi söker aktivt efter risker som de
traditionella försäkringsbolagen är ovilliga att
försäkra. Om dina kunder kräver individuell
riskbedömning och personlig service, tala med oss.

Fine art och exklusiva hem
VÅRA PRODUKTER

EXEMPEL PÅ KUNDER

STYRKOR I SKYDDET

Fine Art – samlingar

 Privata samlare
 Företag
 Museum och utställningar
 Offentlig sektor

 Allrisk
 Transporter i hela världen
 Ersätter värdeminskning
 Ingen självrisk
 Skydd för nyanskaffade föremål

Kombinerad företagsförsäkring
för konsthandlare

 Gallerier
 Auktionshus

 Allrisk
 Transporter i hela världen
	Anpassad för konst som saluförs
	Valbart skydd för
professionsansvar

Exklusiva hem

Villahemförsäkring särskilt utformad för
ägare av värdefullt hem och lösöre.

Kunder med:
 Lösegendom över 5 mkr
 Hem i Sverige eller utomlands
 Behov av personlig service

 Allrisk
 Ingen underförsäkring
 Nytt för gammalt
 Utökad ersättning för byggnad
	Tydligt villkor fritt från det finstilta

Klockor och smycken

 Privatpersoner

 Allrisk
 Gäller i och utanför bostaden
 För enskilt objekt eller samling
 med högt värde
 Ingen självrisk

Musikinstrument

 Professionella musiker eller
amatörer
 Orkestrar
 Grupper

 Allrisk
 Avtalat värde
 Gäller i hela världen
 Ersätter värdeminskning
 Hyres- och resekostnader

Veteran- och prestandabilar

 Enskilda fordon
 Privata samlingar
 Bil- och mc-museum
 Utställningar

 Allrisk
 Avtalat värde
 Skydd när fordonet körs
(endast förlust eller skada på
fordonet)
 Gäller inom EU som standard,
inklusive transporter

Specialförsäkring anpassad för att skydda
konst, antikviteter och andra typer av
värdeföremål.

Unikt villkor med skydd för hela rörelsen.

Specialförsäkring för ägare av värdefulla
klockor och smycken.

För musiker och orkestrar.

För kunder som äger fordon för nöjes skull.

Telefon: 08-503 093 32 E-post: offert@brookfield.se Webbplats: www.brookfield.se

Specialförsäkringar för företag
VÅRA PRODUKTER

EXEMPEL PÅ KUNDER

STYRKOR I SKYDDET

Transportföretag

Företag som transporterar:
 Konst och antikviteter
 Ädelmetall
 Läkemedel och alkohol
 Datautrustning
 Medicinteknisk utrustning
 Yachter
 Annat ömtåligt/värdefullt gods

 Allrisk
 Årsvis skydd eller per transport
 Utökat transportöransvar
 Enkel och smidig rapportering
av förmedlad varuförsäkring

Teknisk utrustning

 Produktionsbolag
 Uthyrare av teknisk utrustning
 Professionella fotografer

 Allrisk
 Nytt för gammalt
 Transportskydd och lagring

Juvelerare och tillverkare

 Återförsäljare
 Grossister
 Smyckestillverkare

 Allrisk
 Högre belopp för inbrott/rån
 Transporter och sändningar
 Primär- eller excessnivå

Expatriater

Företag med:
 Huvudkontor inom EES
 1 till 1.000 expatriater
 Personal var som helst i världen

 Allrisk
 Gäller i hela världen
 Val av belopp för lösöre/värdesaker
 Personligt ansvar och Rättskydd
 Enkel rapportering

VÅRA PRODUKTER

EXEMPEL PÅ KUNDER

STYRKOR I SKYDDET

Hole in One-försäkring

	Turneringar med allt från 20 st.
till 1.000 tävlande

	Kan tecknas med kort varsel
	För priser upp till 1 mkr

Transportöransvar och varuförsäkring för att
skydda hantering och lagring av värdefull
egendom.

Allriskförsäkring för teknisk utrustning.

Allriskförsäkring för företag vars värden i lager
överstiger 7.5 mkr.

Tecknas av företag för utlandsplacerad
personal och deras familjer vad avser lösöre,
ansvar och rättsskydd.

Evenemang

För arrangörer och sponsorer av Hole in
One-tävlingar.

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, Engelbrektsgatan 9, 114 32 Stockholm. BK008 02/17.
Detta produktblad är en kortfattad information om Brookfields försäkringar. För fullständiga villkor kontakta oss.
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