Försäkring för konst,
antikviteter och värdeföremål

Din försäkring
Tack för att du har valt att skydda dina
tillgångar med oss. Vi tar vår uppgift att försäkra
din konst, dina antikviteter eller dina värdeföremål
på största allvar. Om olyckan är framme hoppas
vi att du kommer känna att vi gör allt vi kan för att
ställa saken tillrätta.
Skulle det vara så att du har några frågor kring
denna försäkring så tveka inte att ta kontakt med
oss eller din försäkringsförmedlare.
Med vänliga hälsningar
Brookfield Underwriting

Brookfield Underwriting AB
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm
Telefon: +46 8 503 093 32
E-post: info@brookfield.se
www.brookfield.se

BK032

Försäkringsbrev
Det här försäkringsbrevet innehåller försäkringsbelopp, premie och alla eventuella tillägg som gäller
för din försäkring. Vänligen läs försäkringsbrevet.
Vi har förlitat oss på den information som tillhandahållits oss för att acceptera denna försäkring. Du är
förpliktigad att meddela oss förändringar som påverkar denna försäkring eller annan väsentlig
information. Väsentlig information är sådan som är trolig att ha en påverkan på bedömningen av
denna försäkring och dess fortlevnad.

Försäkringstagare

Region Skåne

Korrespondensadr.

Region Skåne
Regionstyrelsen, RSID: 168406
205 01 Malmö
Sverige

Försäkringsnummer

121943

Valuta

SEK

Försäkringsperiod

2019-01-01 till 2019-12-31 (båda dagarna inräknade)

Premie att betala

Premie
Premieskatt
Att betala

144.500,00 kr
—
144.500,00 kr

Hur du anmäler en skada
Vi tar vår uppgift att försäkra din egendom på största allvar. För att anmäla en skada, vänligen ring
08-503 093 32 (dagtid) eller 08-657 64 31 (utanför kontorstid). Du kan när som helst anmäla din
skada via e-post: skador@brookfield.se, eller fax: +46 (0)8-463 10 10. Blankett för skadeanmälan
finner du på Brookfields webbplats: www.brookfield.se, under rubriken "Skador".
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FÖRSÄKRINGSSTÄLLE: Region Skåne, 205 01 Malmö, Sverige
Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox (ref. HSXART-100714)

Permanenta samlingar och inlånad egendom
Fine art förvarade inomhus (förstarisk)
Fine art förvarade utomhus (förstarisk)
- varav högsta ersättning för transporter och tillfällig
förvaring på ej angivna försäkringsställen (geografisk
omfattning: Hela världen).

10.000.000 kr
5.000.000 kr
Försäkringsbeloppet

Permanenta samlingar och inlånad egendom

Enligt klausul nedan

Självrisker

Klausuler som gäller för Permanenta samlingar och inlånad egendom
Självrisk
Fine art inomhus: 1 pbb.
Fine art utomhus: 5 pbb.

Klausuler som gäller för hela detta försäkringsställe
Försäkringsgivare
Lloyd’s Insurance Company S.A. (UMR B1262BG0257419-1A) är försäkringsgivare för Permanenta
samlingar och inlånad egendom.
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KLAUSULER SOM GÄLLER FÖR HELA FÖRSÄKRINGEN
Avtalstid
Försäkringens avtalstid gäller för perioden 2018-01-01 t.o.m. 2020-12-31 och inkluderar rätt till årsvis
förlängning t.o.m. 2022-12-31.
Den upphandlande myndigheten/enheten har rätt att i enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller 16 kap. 17
§ LUF avsluta kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna förutsättningarna är för handen.

Premieutvecklingsgaranti/Förändring av premier och villkor under avtalstiden
Ändringar av premiesatser och/eller villkor aviseras senast sex månader före årsförfallodagen. Om
du inte accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag.
Vi garanterar att premien inför respektive försäkringsår kan höjas med maximalt 10% under
avtalstiden. Någon premieavisering kommer dock inte ske under avtalsperiodens första år.
Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin:
- Förändringar i premieberäkningsunderlaget.
- Sedvanlig indexering.
- Normala undantag avseende aviseringar som leverantören inte kontrollerar själv, som t.ex.
myndighets pålaga eller väsentligt fördyrade återförsäkringskostnader.
- Ett väsentligt förändrat skaderesultat.

Ansvarsfördelning mellan försäkringsgivarna
Var och en av de försäkringsgivare som deltar i detta försäkringsavtal är bundna endast för sin respektive andel, och har inte något
solidariskt ansvar för övriga deltagande försäkringsgivare.
De försäkringsgivare som deltar i detta försäkringsavtal ansvarar inte för någon annan deltagare om denne, av någon orsak, inte kan
uppfylla en del av eller hela sitt åtagande.
LSW1001-20 (01/11/12)

Definition av Coverholder
Försäkringsgivare för denna försäkring är de / det Lloyds-syndikat eller försäkringsbolag nämnda ovan. Försäkringen administreras
av Brookfield Underwriting AB ("Brookfield") i egenskap av Coverholder. Brookfield erhåller ersättning från försäkringsgivaren/-na och
i vissa fall även ett belopp som skall betalas enligt en förutbestämd formel som incitament och belöning för lönsam underwriting.
Brookfield är registrerat hos Bolagsverket (org.nr 556799-5351) och står under Finansinspektions tillsyn. Ditt försäkringsvillkor
innehåller mer information om Brookfields roll och ansvar samt hur du framför klagomål.

Dataskydd
Brookfield Underwriting AB är personuppgiftsansvarigt för behandling av dina personuppgifter och följer svensk
dataskyddslagstiftning. Dina uppgifter kommer endast att användas för utvärdering och administration av försäkring. Vi kan komma
att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter såsom försäkringsgivare och skadeserviceföretag. Din information
kommer aldrig att säljas till tredje part. Utöver detta kan vi komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga
att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Du har rätt att begära information från oss, enligt dina rättigheter till
tillgång, rättelse och radering av personuppgifter. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår
dataskyddspolicy: www.brookfield.se/dataskydd.
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Leonard Münz
Brookfield Underwriting AB

