
 

Instrumentforsikring
Avtale mellom Creo – forbundet for kunst og kultur og If

– gjelder fra 1. januar 2020

Betalende medlemmer i Creo har ulykkesforsikring og 
ansvarsforsikring inkludert i medlemskapet.

1. Generelt
Det er de generelle opplysninger, opplysningene for verdi sak-
forsikring (punkt 4–8), samt de dekninger som er spesielt 
omtalt (punkt 9–12), som gjelder for avtalen. Ønsker du detal-
jerte opplysninger fås de ved henvendelse til Creo.

2. Hvem er forsikret
Forsikringen gjelder alle enkeltmedlemmer. Det betyr at 
forsikringen kjøpes av medlemmet (og ikke av band eller 
orkester) som har inngått avtale om forsikring gjennom Creo. 
Forsikringen opphører når et medlem melder seg ut av Creo.

3. Hvor og når gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder når som helst, i hele verden. For musikk-
studenter gjelder forsikringen i utlandet i inntil 1 år av gangen. 
For andre vil forsikringen gjelde i inntil 2 måneder ved turné-
virksomhet eller lignende utenfor Norden. Hjemsteds-/utrei-
seadresse må være i Norge. 

Forsikringen gjelder ikke hvis instrumentet leies ut eller 
brukes av andre.

4. Verdisakforsikring – 90 000 kroner
Dekker transportable instrumenter og utstyr til disse –  
for eksempel muter, munnstykker og buer til stryke instru-
menter og nødvendige kasser, samt forsterkere, mikrofoner 
og miksere, høyttalere og datamaskiner til musikkanlegg. 

Forsikringen omfatter også audiovisuelt utstyr, lyd- og lys-
utstyr, effekter, controllere og DJ-utstyr når dette er for 
personlig bruk og eid av medlemmet. Utstyr som står fast/
brukes regelmessig i studio/øvingsrom kan  forsikres under 
punkt 7). 

Det kreves kvittering eller verditakst for strykeinstrumenter 
og verdifulle instrumenter. 

Når det benyttes bærbar datamaskin i forbindelse med 
musikkutøvelse skal fabrikat, type, modell, serie nummer og 
innkjøpsår opplyses. Eventuelt løst tilleggsutstyr som ekstern 
harddisk, mus, pda, WLAN-kort, software o.l., dekkes ikke.
Alt dataverktøy avskrives over 5 år, maksimalt 80 % av 
dagens verdi. Øreperopper, noter etc. dekkes ikke av denne 
forsikringen. 

Grunnprisen per år er 795 kroner for enkeltmedlemmer og 
695 kroner for studenter.

5. Verdisakforsikring 
– tilleggsforsikring for verdi over 90 000 kroner
Når samlet verdi overstiger 90 000 kroner kan det  kjøpes 
tilleggsforsikring for det overskytende beløpet. Dette gjelder 
også flygel, piano og lignende. Hvert  tillegg har 50 000 kroner 
i forsikringssum og koster 550 kroner. Instrument med verdi 
over 300 000 kroner kan ikke forsikres gjennom denne avta-
len. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Creo.

6. Band/Fellesforsikring
Alle medlemmer av bandet må være Creo-medlemmer. 
Personlige instrumenter som benyttes i bandet,  forsikres på 
vanlig instrumentavtale, punkt 4.

Fellesutstyr som monitor, PA-anlegg, mikrofoner, kabler, lys, 
forsterkere og lignende, kan forsikres for inntil 75 000 kroner.  
Pris per år: 695 kroner. Tilleggsforsikring utover 75 000 kroner  
kan kjøpes. Prisen for dette beregnes til 3 % av tilleggssum-
men.



7. Studio
Dekker instrumenter og annet musikkrelatert utstyr som står 
fast i studio. Utstyret må være eid av deg og være til person-
lig bruk. Det kan være hjemmestudio eller studio i annet loka-
le, men ikke studio som brukes i næring eller til kommersielle 
formål. PC, Mac, mikro foner, miksebord, høyttalere m.m. for-
sikres for inntil 75 000 kroner. Pris: 695 kroner per år. Du kan 
kjøpe tilleggsforsikring for verdier mellom 75 000–150 000 
kroner. Prisen for dette beregnes til 3 % av tilleggssummen.

8. Oppbevaring av instrument(er)
Instrumentet skal alltid oppbevares i låst rom/skap hvor 
uvedkommende ikke har adgang. Instrumentet skal legges i 
kassen når det ikke er i bruk, for eksempel i pauser i forbin-
delse med undervisning og lignende. På spillejobb i klubb, 
restaurant etc. må det være vakthold på/ved scenen. Ved 
overnatting hvor det ikke er mulig å få oppbevart utstyret 
inne i bygning eller i låst garasje, vil forsikringen dekke tyveri 
når utstyret oppbevares i låst bagasjerom eller ligger tildek-
ket i låst bil og ikke er synlig fra utsiden. På reise med kollek-
tivtransport skal en ha instrumentet under oppsyn.

9. Leie av instrument
Skulle det skje en skade som dekkes av forsikringen på  
instru menter i forbindelse med en turné, dekker forsikringen 
kostnader ved leie av likeverdig  instrument med inntil 
5 000 kroner per skadetilfelle. Behovet må dokumenteres 
ved bekreftelse fra orkesterleder,  oppdragsgiver eller 
lignende.

10. Merkostnader – 5 000 kroner
Det utbetales inntil 5 000 kroner til å dekke mer kostnader 
for å kunne gjennomføre et engasjement under turné eller 
et kontraktsfestet oppdrag, dersom forsinkelse oppstår som 
følge av at transportmiddelet skades plutselig og uforutsett 
på vei til engasjementet.

11. Dokumentert inntektstap
Det utbetales inntil 1 000 kroner døgnet i maksimalt 30 døgn 
ved erstatningsmessig skade på instrument. Lengden på 
erstatningstiden er begrenset til normal reparasjonstid, nytt 
instrument er gjenanskaffet, eller kontant oppgjør utbetalt.

Dersom inntektstapet/erstatningen kan reduseres ved at 
likeverdig instrument kan brukes midlertidig, dekkes doku-
menterte merkostnader.

12. Kost og losji
Når erstatningsmessig skade på instrument under turné 
medfører merkostnader til kost og losji i forbindelse med 
midlertidig opphold, dekker forsikringen  nødvendige mer-
kostnader i inntil 3 døgn. Erstatningen er  begrenset inntil 
1 500 kroner per døgn.

13. Egenandel
For punktene 4, 5, 6, 7 og 15 er det en egenandel på 1 000 
kroner per skade. For punkt 7. gjelder en  egenandel på 
1 500 kroner per skade.

14. Melding av skade
Skader meldes på skadeskjema som du får av Creo. 
Skadeskjemaet returneres til Creo som videresender til If. 
Ved tyveri skal kopi av politianmeldelse alltid sendes Creo. 
Når skade har skjedd i forbindelse med reise, be alltid om 
bekreftelse fra transportør. Ved kondemnering skal det fore-
ligge to uavhengige vurderinger/uttalelser fra to reparatører. 
Kondemnerte instrumenter skal  innleveres/sendes Creos 
kontor i Oslo.

Dette er en spesialforsikring både når det gjelder pris og 
omfang (dekningsområde), og gjelder kun for  medlemmer av 
Creo.

For kjøp av forsikring, logg inn i medlemsportalen på 
creokultur.no. For ytterligere informasjon, ta kontakt med 
Creo direkte. 

NB! Musikernes fellesorganisasjon, MFO, har endret navn 
til CREO – forbundet for kunst og kultur

Telefon: 23 10 22 10
Telefontid: kl. 10.00–11.30 og kl. 12.00–14.00
E-post: forsikring@creokultur.no
creokultur.no

Postadresse
Postboks 9007 Grønland
0133 Oslo
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