Kunstforsikring hos Lloyd’s

Specialforsikring for
kunst og værdigenstande
Brookfield er specialist i at forsikre værdifuld ejendom.
Det betyder at vi tilbyder en bredere dækning, som er
skræddersyet til hver kundes behov.
Som kunstejer – privat person, selskab, museum, kommune
– dækkes du af Lloyd's som har mere end 300 års erfaring
med specialforsikringer. Derfor kan du føle dig ekstra tryg
hvis uheldet skulle være ude.

Fordele ved Brookfield’s specialforsikring
 All-risk forsikring – 90% af skader på kunst skyldes alt andet end tyveri og brand fx skader
opstået ved håndtering.
 Ingen selvrisiko.
 Værdiforringelse – erstatter tab i markedsværdi efter en skade, også med hensyn til om tingen
er en del af et par eller sæt.
 Automatisk dækning af skader på nyerhvervede genstande – også under transport i hele verden.
 Aftalt værdi – ingen overraskelser ved skade -forsikringssummen aftales inden forsikringen tegnes.
Eksempler på skader
Revne i lærred på ny-købt maleri
Under transporten hjem fra en auktion kom
vores kunde til at lave en revne i sit nyerhvervede
maleri. Maleriet var endnu ikke anmeldt til os,
men fordi vi automatisk dækker erhvervelse af
nye kunstgenstande, betalte vi for reparationen af
maleriet, samt for den værdiforringelse som opstod.
Gyngende kunstværk
Nogle elever fik den idé at gynge et ophængt
kunstværk. Maleriet faldt ned, men heldigvis kom
ingen til skade. Forsikringen betalte for at reparere
værket samt for det forårsagede værditab.
Et ukomplet sæt
Vores kundes rengøringspersonale kom til at vælte
en skulptur som blev fuldstændig ødelagt. Desværre
kunne værket ikke repareres. Da det havde været
en del af et sæt,blev værdien på de øvrige skulpturer
stærkt nedsat. Vi betalte for værdiforringelsen da
sættet ikke længere var komplet.

For alle typer af værdigenstande
• Kunst
• Antikviteter og designmøbler
• Musikinstrumenter
• Bogsamlinger og arkiver
• Vin
• Glas og keramik
• Værdifulde veteranbiler
• Alle typer af samlerobjekter
For alle typer af værdigenstande
Vi har erfaring med at håndtere skader på kunst.
Vi ved at det ikke er en standardvare som blot
kan udskiftes. Det kræver kendskab, forståelse
for kundens behov og et bredt kontaktnet indenfor
kunstverdenen.

Få et tilbud: kontakt os eller din forsikringsmægler
Telefon: 88 62 62 15 Email: info@brookfield.dk
Om Brookfield Underwriting AB. Brookfield tilbyder specialiserede forsikringsløsninger. Vi tegner og administrer forsikringer på vegne af forskellige forsikringsgivere ved
Lloyd’s of London, verdens største forsikringsmarked. Lloyd’s of London har en rating A+ (“Strong”) hos Standard & Poors og A (“Excellent”) hos A.M. Best. Se www.lloyds.
com/lloyds/investor-relations for mere information om Lloyd’s. Brookfield Underwriting AB (CVR. 35 44 98 76) står under Finansinspektionens tilsyn i Sverige. Vores adresse
i Danmark er: Brookfield Underwriting AB, Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund. Denne produktoversigt er en kortfattet information om fordelene ved forsikringen “Fine
Art”. Kontakt os venligst for at modtage de fuldstændige vilkår. BK066 1/19.

