Specialförsäkring hos Lloyd’s

Kombinerad företagsförsäkring
för konsthandlare
Brookfield är specialist på att försäkra konsthandlare.
Det gör att vi förstår ditt försäkringsbehov och kan
erbjuda ett bredare och mer anpassat skydd.
Din verksamhet skyddas av Lloyd’s, med över 300
års erfarenhet av specialförsäkring. Därför kan du
känna dig extra trygg om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med Brookfields specialförsäkring



Allriskförsäkring – Utformad för din verksamhet som konsthandlare.



Transporter och mässor – Skydd i hela världen.



Anpassad ersättning vid skada – Vi skiljer på eget lager, kommissionslager, försålda objekt m.m.



Värdeminskning – Ersättning för minskat marknadsvärde efter reparation/restaurering.



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

Kombinerad företagsförsäkring för konsthandlare
Försäkringen är anpassad för att skydda din verksamhet
som konsthandlare. Skyddet utformas efter ditt behov:
• Egendom med konstlager och lokal
• Avbrott
• Ansvar
• Professionsansvar (ren förmögenhetsskada)
• Rättsskydd, terapi, kundolycksfall och
förmögenhetsbrott
Skadehantering av specialist
Vi vet att skadehantering för konst inte kan ske blott
efter en standardmall: det krävs erfarenhet, lyhördhet
och brett kontaktnät inom konstvärlden.

Nöjda kunder
Ersättning för värdeminskning
Under en vernissage råkade vår kund välta en tavla
och en reva uppstod i duken. Försäkringen ersatte både
kostnaden för reparation och förlusten i marknadsvärde
efter återställande.
Skada under transport
Vår kund hade gjort ett fynd och var i färd med att
transportera föremålet till sin lokal. Av misstag tappar
hon det i marken så det går sönder. Eftersom skyddet
omfattar transporter kunde skadan raskt ersättas.
Stöld på konstmässa
På en konstmässa i utlandet blev vår kund bestulen på
en värdefull skulptur. Då villkoret gäller med allrisk kunde
full ersättning betalas ut.

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.
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. BK026 08/18.
Detta produktblad är en kortfattad information om fördelar med försäkringen för konsthandlare (”Art Dealers”). För fullständiga villkor kontakta oss.

