Specialforsikring hos Lloyd’s of London

Forsikringspakke for
kunsthandlere
Brookfield er specialister i forsikring af kunsthandlere.
Vi vil tilbyde dig en bred og tilpasset dækning.
Din virksomhed dækkes af Lloyd’s of London som har
over 300 års erfaring med specialforsikringer. Derfor kan
du føle dig tryg dersom uheldet skulle være ude.

Hvad kan vi tilbyde?
 All-risk forsikring – medmindre en skade er klart undtaget, er den dækket.
 Transport og messer – vi dækker kunst i hele verden.
 Tilpassede hensyn ved erstatning – vi skelner mellem eget lager, kommissionslager
og solgte kunstværker.
 Professionelt ansvar – hvis du fx sælger et værk som viser sig at være en forfalskning.
 Bygninger og driftstab – udover reparation af bygninger efter en skade, betaler
vi dit omsætningstab som følge af skaden.
Forsikringspakke for kunsthandlere
Forsikringen er tilpasset så den dækker din
virksomhed som kunsthandler. Dækningen
skræddersys efter dit behov:
•
•
•
•
•
•

Kunstlager og løsøre
Bygninger og fast inventar
Driftstab
Erhvervsansvar
Professionelt Ansvar
Kriminalitet

Skadeshåndtering af en specialist
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.

Tilfredse kunder
Erstatning for værdiforringelse
Ved en fernisering kom en gæst til at vælte et maleri
så der opstod en revne i lærredet. Forsikringen
betalte både for reparationen og den nedsatte
markedsværdi.
Skade under transport
Vor kunde havde købt et maleri. Under transporten
til galleriet tabte han kunstværket, så det gik i
stykker. Da forsikringen dækker transport, blev
skaden erstattet.
Tyveri på kunstmesse
På en kunstmesse i udlandet blev en værdifuld
skulptur stjålet fra vores kundes stand. Fuld
erstatning kunne med det samme udbetales.

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
“Kunsthandlere”. Kontakt os venligst for at modtage de fuldstændige vilkår. BK084 1/19.

