Fine Art-försäkring hos Lloyd’s

Specialförsäkring för konst
och värdeföremål
Brookfield är specialist på att försäkra värdefull egendom.
Det gör att vi kan erbjuda en bredare försäkring utformad efter
varje kunds behov.
Du som konstägare – privatperson, företag, museum, kommun
– skyddas av Lloyd’s med 300 års erfarenhet. Du kan känna
dig extra trygg om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med Brookfields specialförsäkring
 Allriskförsäkring – omfattar t.ex. stöld eller om ett föremål far i golvet.
 Ingen självrisk
 Värdeminskning – ersätter förlust i marknadsvärde efter en skada och med hänsyn till föremål som
utgör ett par eller set.
 Automatiskt skydd för nyförvärv – inklusive transport i hela världen.
 Avtalat värde – försäkringsbeloppet avtalas innan försäkringen tecknas för din trygghet.
Nöjda kunder
Reva i duken på nyköpt tavla
Under transporten hem från en auktion råkade vår kund
få en reva i duken 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.
Gungande kommunalt konstverk
Några elever fick idén att gunga i ett upphängt konsverk.
Föremålet föll ned men som tur var skadades ingen.
Försäkringen lämnade ersättning för att reparera föremålet
och för den värdeminskning som uppstått.
Ett icke-komplett set
Städpersonalen hos vår kund råkade ha sönder en skulptur.
Tyvärr kunde inte föremålet repareras och eftersom det
hade varit del av ett set sjönk värdet på de övriga objekten
avsevärt. Vi betalade för förlusten i marknadsvärde då
setet ej längre var komplett.

För alla typer av föremål
• Konst och antikviteter
• Musikinstrument
• Historiska böcker
• Vin
• Konstglas och keramik
• Värdefulla veteranbilar
• Alla typer av samlarföremål
Skadehantering av specialist
Vi har specifik erfarenhet av att hantera skador på konst
och vet att den inte kan ske blott efter en standardmall:
det krävs kunskap, lyhördhet och brett kontaktnät
inom konstvärlden.

För offert kontakta oss eller tala med din försäkringsförmedlare

Telefon 08-503 093 32 e-post offert@brookfield.se
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