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INSTRUMENTFÖRSÄKRING Försäkringsnummer 52-157547-0 
Ansökan, komplettering av instrumentförsäkring och komplettering ansökan om enskilt medlemskap 
 
FÖRSÄKRINGSTAGARE 
Namn Personnummer 
  

Jag vill bli enskild medlem i SOF 
Medlemskap krävs för försäkring 

Orkester/Enskild medlem Ev. c/o JA  /  NEJ   (Ringa in ett alternativ) 
   
Adress Postnummer Ort 
   
Tel nummer Mob nummer E-post 
   
Datum Försäkringen gäller när den betalats  
 
FÖRSÄKRINGSOBJEKT 
1) Instrument  (namn, märke, modell, tillverkningsnummer) Instrumentvärde Din kostnad 9 ‰ * 
   
   
   
   

Summa instrumentvärde   
   

2) Elektriska instrument Instrumentvärde Din kostnad 12 ‰ * 
   
   

Summa instrumentvärde   
   

Tillbehör  (notställ, noter, uniformer m m) Egendomsvärde Din kostnad 6 ‰ * 
   

Summa tillbehör   
* I kostnaden ingår 2 ‰ i avgift till SOF, resterande är premie till Nordeuropa AB, underwriters till Lloyd`s London. 
 
ALLMÄNT OM INSTRUMENTFÖRSÄKRINGEN 
Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen! 
 
Självrisk Musikinstrumentförsäkring 1 250 kr Instr. över 100 000 kr kräver intyg. 9‰ 
Självrisk Elektriska instrument 1 250 kr Instr. över 100 000 kr kräver intyg. 12 ‰ 
Försäkring för tillbehör som notställ, noter och andra tillbehör  
Kostar 6 ‰ (promille) på egendomsvärdet. Minimiavgift 150 kr. 
Om försäkringsbeloppet överskrider maxbelopp för instrumentförsäkring eller tillbehör kontakta 
Sveriges Orkesterförbund. 
 
EXEMPEL 
Instrument   med värdet 50 000 kr med 9‰ (promille)  kostar 450 kr/ år.  
Elektriska instrument  med värdet 50 000 kr med 12 ‰ (promille)  kostar 600 kr/ år. 
Noter   med värdet 50 000 kr med 6 ‰ (promille)  kostar 300 kr/ år. 
 
ANSÖKAN skickas till Sveriges Orkesterförbund 
Adress: c/o ArielData, Box 1148, 171 23 SOLNA        ( tel 08-470 24 42, fax 08-470 24 24) 
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INNEHÅLL 
Vi presenterar förbundets instrumentförsäkring, I samarbete med Nordeuropa AB, och svarar på några 
av de vanligaste frågorna. Sveriges Orkesterförbund förvarar informationen om vilka instrument som 
försäkrats. 
 
FÖRSÄKRINGAR 
Försäkringarna indelas i tre olika kategorier.  

1) de vanliga instrumenten som bleck, träblås, stråk, piano m fl.  
2) de elektriska instrumenten som el-gitarr, el-piano, el-bas, mikrofoner, ljudanläggning m fl.  
3) tillbehör menas t e x notställ, uniformer, noter, etuier o s v.  

 
VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN 
Försäkringen gäller i Hela världen. 
 
FÖRVARING/ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Instrument skall förvaras i låsta utrymmen och inte utsättas för t e x fukt, värme, kyla eller andra 
onormala förhållanden. 
För instrument i bil eller båt gäller följande: För stränginstrument/stråkinstrument gäller 

följande: 
- Samtliga dörrar och luckor ska vara låsta samt 
att öppningsbar ruta och taklucka är stängd vid 
skadetillfället. 

- Kontrabas ska förvaras i hårt fodral eller stabilt 
softbag. 

- Instrumentet skall förvaras icke synligt utifrån, 
antingen i handskfack, bagageutrymmet eller dolt 
på annat sätt.b 

- Instrument med värde över 100 tkt ska förvaras i 
hårt fodral, ej softbag. 

Vid flygresor gäller följande  
Om instrumentet inte förvaras i kabinen, måste instrumentet förvaras i hårt fodral. 
 
FÖRSÄKRINGSVÄRDE 
Vid ersättningsbar skada utgår (om ägare till egendomen så begär) ersättning intill det 
”Försäkringsvärde” som anges i ”Redovisning från Sveriges Orkesterförbund”. Det med 
förutsättning att kostnaden för reparation/restauration beräknas uppgå till minst 65 % av angivet 
försäkringsvärde.   
Om utbetalning sker med hela försäkringsvärdet övergår äganderätten avseende den skadade 
egendomen till försäkringsgivaren  
Noter, skivor, CD och band värderas till marknadsvärdet. 
Instrument värderade till över 100 000 kr kräver en kopia på ett värderingsintyg.  
 
SKADA 
Om något instrument skadas eller förstörs så fyller du/ ni en skadeblankett och skickar den till 
Nordeuropa AB (finns på www.orkester.nu) samt meddelar SOF att det skett en skada.  Stöld 
polisanmäles. SOF kontrollerar om försäkringen är betald och faller in inom försäkringens villkor, detta 
meddelas Nordeuropa AB. Självrisken är 1 000 kr per skada och skadan får inte anmälas senare än 
sex månader än skadetillfället. 
 
Vid Skada kan skadan repareras, lämnas likadant motsvarande föremål eller ersättas kontakt. Har 
Nordeuropa AB låtit reparera ett blås-, bleck- eller stränginstrument ersätts även värdeförlusten. 
 
Skador som INTE ersätts 
• Skada som sker under reparation 
• Skada på egendom som den försäkrade hyrt ut 
• Skada som beror på fakbrikationsfel, ålder, slitage, värme, fukt, kyla eller att träblåsinstrument 
spricker utan yttre våld. 
• Skada som beror på kortslutning, överslag eller överspänning som orsakats genom felkoppling. 
 


