Hem– & Villaförsäkring hos Lloyd’s

Specialförsäkring för
exklusiva hem, konst
och smycken
Brookfield är specialist på att försäkra värdefull
egendom. Det gör att vi kan erbjuda en bredare
försäkring utformad efter varje kunds behov.
Din egendom skyddas av Lloyd’s med 300 års
erfarenhet. Du kan känna dig extra trygg om
olyckan skulle vara framme.

Brookfield

Standardförsäkring

Byggnader återställs till samma stil och standard – oavsett ålder, material, metod och utsmyckning.





Konst och antikviteter – försäkras till avtalade belopp och värdeminskning ersätts till följd av skada.





Smycken och klockor – skydd i hela världen upp till önskade belopp.





Gemensamt försäkringsbrev – för dina hem i Sverige och i utlandet.





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





Fördelar med Brookfields Hem– & Villaförsäkring

Vem är den här försäkringen lämplig för?
Den här specialförsäkringen är anpassad för ägare av
exklusiva hem och dyrbar lösegendom. Försäkringen
utformas efter behov: från enbart värdeföremål till
fullständig hemförsäkring med omfattande skydd för
byggnad, lösöre, ansvar, rättsskydd, överfall och resa.

Exempel på skador
Vattenskada på dyrbart ekgolv
Vår kund råkade lämna ett fönster öppet. På natten
frös och sprack ett element så vatten rann ut på golvet.
Istället för att byta den skadade delen betalade vi för
ett helt nytt ekgolv med samma höga standard.

Skadehantering av specialist
Vi har specifik erfarenhet av att hantera skador på
exklusiva hem, konst och smycken. Du kan räkna med
snabb och effektiv service.

Kvarglömd handväska
När vår kund skyndade sig av tåget råkade hon glömma
sin designerväska med laptop och andra tillhörigheter.
Vi lämnade ersättning för att köpa allting nytt, utan
självrisk eller avdrag.
Reva i duken på nyköpt tavla
Under transporten hem från en auktion råkade vår
kund få en reva i sin tavla. Objektet var ännu inte anmält
till oss men tack vare att skyddet automatiskt omfattar
nyförvärv, betalade vi för att återställa tavlan och för
den värdeminskning som uppstått.

För offert: kontakta oss eller tala med din försäkringsförmedlare
Telefon 08-503 093 32 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.
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