Forsikring af teknisk udstyr på egen police hele året
Lys- og lydudstyr, musikinstrumenter, IT og tilsvarende udstyr
Med en Teknisk Udstyrsforsikring fra Europæiske ERV kan du effektivt sikre teknisk udstyr og effekter i hele
Danmark, samt på rejser og ophold i udlandet.
Kære DATS medlem
I samarbejde med Europæiske ERV har vi udarbejdet en forsikringsløsning, der gør livet lidt
lettere med hensyn til ansvaret for eget, lånt og
indlejet udstyr ved jeres forestillinger og koncerter.
Hvad kan forsikres?
En Teknisk Udstyrsforsikring dækker tekniske
genstande som fx. IT-, lyd-, lys-, musik- og kommunikationsudstyr inkl. headsets. Tilbehør som
fx. ekstra batterier, ledninger og andre løsdele
er kun omfattet af forsikringen, hvis de er specificeret (se side 2).
Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker udstyr, som er anført i
specifikationen, på fast adresse samt midlertidigt under åben himmel. Brand-, tyveri- og
vandskader, kaskoskader samt skade sket un-

der transport er dækket, uanset om udstyret
tilhører dig, din virksomhed eller er lejet.

Hvor længe gælder forsikringen?
Forsikringen tegnes for 1 år ad gangen.

Forsikringen dækker skade på de forsikrede
genstande og giver desuden afsavnsdækning,
som dækker udgifter til leje af erstatningsudstyr, hvis dit eget bliver stjålet eller beskadiget.

Hvem kan købe forsikringen ?
En Teknisk Udstyrsforsikring kan købes af alle
medlemmer af Dansk Amatørteater og Scenekunst.

Ved en skade skal der kunne dokumenteres
fuldt ejerskab/kontrakt m.v. på genstande, der
er omfattet af skaden.

Hvad koster forsikringen?
Præmien udgør 3,5% af forsikringssummen, dog
minimum DKK 1.000 pr. år. Der er en selvrisiko på
DKK 5.000.

Læs mere i forsikringsbetingelserne eller kontakt os, hvis du har spørgsmål. I tilfælde af skade
og tvivl er det de fuldstændige forsikringsbetingelser nr. 444, der lægges til grund ved afgørelsen (kan rekvireres).
Hvor og hvornår dækker forsikringen ?
Forsikringen dækker i Danmark.

Begæring og specifikation sendes til:
Europæiske Rejseforsikring, Frederiksberg Allé 3,
1790 København V, gerne via mail: erhverv@erv.dk
Er der spørgsmål eller ønskes øjeblikkelig ikrafttræden kan dette evt. aftales pr. tlf. +45 53 30 30 97
eller mail: sos@møbius-forsikring.dk

Ansøgning
Forsikringsbetingelser nr. 444 indeholder og beskriver forhold, som gør sig gældende for denne forsikring.
Information i denne begæring er vejledende. Skadeforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer
og opkræves sammen med præmien.
Husk at udfylde alle felter.
Oplysning om forsikringstager
Navn

Adresse

Postnummer og by

Email

Telefonnr.

Mobilnr.

Oplysning om forsikringssted
Stednavn

Adresse

Postnummer og by

CVR-nr.

Oplysning om forsikringen
Angiv ikrafttrædelsesdato:

Dato

Underskrift

E 14 2 4 10.18

Angiv specifikation for genstande på næste side

Specifikation
Angiv specifikation for hver enkel genstand og bestanddele hvor nødvendigt. Forsikringssum skal angives for hvert enkelt udstyrsområde.
Tilbehør og andre løsdele er kun forsikrede, hvis de er specificeret.
Ved forsikring af computerudstyr skal konfigurationen oplyses, som
minimum med størrelse af harddisk, processortype samt antal RAM og
gigahertz.

Eventuel udvidelse af udstyret skal også oplyses.
Den maksimale totale forsikringssum er DKK 500.000. Hvis du ønsker
højere summer, bedes du kontakte Europæiske ERV.
Bemærk, at én genstand maksimalt kan forsikres op til DKK 50.000.
Hvis du ønsker at forsikre genstande over DKK 50.000, skal du huske
at specificere dem nedenfor til vurdering af, hvorvidt genstanden kan
forsikres hos Europæiske ERV.
NB : Specifikationen kan fortsættes på en separat liste.

Oplysning om udstyr
Lydudstyr - herunder keyboards, højtalere, forstærkere mm.

Forsikringssum

Lysudstyr - herunder spots, lamper, lysbroer og lyspult

Forsikringssum

IT-udstyr - herunder UV- og kommunikationsudstyr

Forsikringssum

Musikinstrumenter

Forsikringssum

Tilbehør - fx. kabler (Husk at specificere nedenfor)

Forsikringssum

Specifikation af tilbehør:

Samlet forsikringssum:

Hvis der er enkeltgenstande med en værdi på mellem DKK 50.000 og DKK 100.000, anfør venligst nedenfor
Mærke/fabrikat

Typenummer

Art

Serienummer

Fx. Yamaha

Angiv modelnavn

Fx. Lyspult

Hvis intet nr. ,
anfør minus
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Møbius AGENTUR i samarbejde med DATS

Angiv købsår
(f.eks 2015)
Købt som ny

Købt som brugt

Forsikringssum
Se betingelserne

