FASTIGHETSFÖRSÄKRING
En heltäckande Fastighetsförsäkring
speciellt anpassad för HSB-föreningar

I SAMARBETE MED:

Grundskydd
EGENDOMSSKYDD
Egendomsförsäkringen skyddar mot
värdeminskning vid exempelvis brand-,
inbrotts- eller vattenskada och omfattar de
byggnader som finns angivna i försäkringsbrevet. Byggnaderna försäkras oftast
till fullvärde men kan också ”Första riskförsäkras”, det vill säga upp till ett av
försäkringstagaren valt försäkringsbelopp.
Försäkringen gäller för skador som inträffar
på fastighetens adress. Den omfattar också
egendom upp till 500 000 kr som du tillfälligt
förvarar på annan plats.
BRAND
Försäkringen ersätter
• Skada vid exempelvis brand- och
nedsotning, åsknedslag och strömavbrott.
Säkerhetsföreskrifter
• Lagstadgade säkerhetsföreskrifter avseende
brandfarliga och explosiva varor.
• Särskilda säkerhetsföreskrifter vid så
kallade ”heta arbeten” (arbete som medför
uppvärmning eller gnistbildning vid till
exempel svetsning eller takläggning).
• Särskild säkerhetsföreskrift vid
utomhusförvaring av brännbart material.
VATTEN
Försäkringen ersätter
• Skada genom exempelvis oförutsedd
utströmning av vatten, vattenånga, olja eller
vätska från ledningssystem.
INBROTT
Försäkringen ersätter
• skada vid stöld och skadegörelse genom
inbrott.
Säkerhetsföreskrifter
• För inbrottsförsäkring gäller säkerhetsföreskrifter för hur inbrottsskyddet ska
vara utfört. Föreskrifterna är indelade
i olika skyddsklasser. I det här fallet
gäller Skyddsklass 1, som är den lägsta.
Kraven för Skyddsklass 1 finns beskrivna i
försäkringsvillkoret.
ANNAN SKADEHÄNDELSE
Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd
fysisk skada på egendom som orsakas av annan
skadehändelse än brand, vatten, inbrott, rån,
glas, stöld eller skadegörelse, maskin, transport
eller skada på värmekulvert.
HÖGSTA ERSÄTTNING EGENDOM
• Byggnad - Fullvärde om inte annat anges.
• Merkostnad för myndighetskrav och byggnads särart – max 5 000 000 kr.
• Trädgård och tomt – 200 000 kr.
• Fastighetsinventarier – 10 basbelopp.
• Låsändring:
– nyckel förvarad i värdevalv/ värdeskåp –
500 000 kr.
– nyckel förvarad på annat sätt –
100 000 kr.
– vid rån och överfall – 500 000 kr.
• Ritningar, arkivalier, datamedia
– 100 000 kr.
• (Bostadsrättshavare) Boendes personliga
lösegendom som är i försäkringstagarens
vård – 10 basbelopp.

• Bostadsrättshavares grundsjälvrisk på hemförsäkringen vid brand- eller vattenskada –
1 500 kr/lägenhet.
• Transport av försäkrad egendom med egna
transportmedel – 2 basbelopp.
• Extrakostnad vid evakuering – 2000 kr/
boende.
AVSKRIVNINGSSKYDD BYGGNAD
Åldersavdraget vid skada på byggnad är
maximalt 200 000 kr per skada.
ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar person- och
sakskada där du som fastighetsägare kan
bli skadeståndsskyldig enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen
gäller inom Norden.
Försäkringen ersätter
• Utredning för att ta reda på om du är
skadeståndsskyldig.
• Förhandling med den som kräver skadestånd.
• Eventuella rättegångskostnader. Vid rättegången för Protector din talan.
• Eventuellt skadestånd du kan vara skyldig att
betala.
Högsta ersättning: 10 000 000 kr.
För vissa skadehändelser gäller andra belopp.
Dessa framgår av försäkringsvillkoret.
STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Om part lider skada p g a styrelsens beslut
genom fel eller försummelse kan styrelsen bli
skadeståndsskyldig.
Försäkringen omfattar
• Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger.
• Förhandla med den som kräver skadestånd.
• Föra den försäkrades talan vid rättegång och
betala rättegångskostnaderna.
• Ersätter det skadestånd som den försäkrade
är skyldig att utge.
Högsta ersättning: 5 000 000 kr.
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist
kan du få hjälp från rättsskyddsförsäkringen.
Skyddet gäller för tvist som prövas som
tviste-mål i allmän domstol eller genom
skiljeförfarande, samt för tvist i skattemål i
allmän förvaltningsdomstol.
Försäkringen ersätter
• Nödvändiga och skäliga ombuds- och
rättegångskostnader.
Högsta ersättning
• Rättsskydd utom skattemål – 5 basbelopp.
• Skattemål – 5 basbelopp.
FÖRMÖGENHETSBROTT
Om anställd, styrelseledamot eller annan
företrädare gjort sig skyldig till exempelvis
förskingring, bedrägeri eller stöld från
föreningen ersätts det förlorade beloppet
upp till försäkringsbeloppet.
Försäkringen gäller för förlust genom
• Förskingring, undandräkt eller grov
förskingring.
• Trolöshet mot huvudman.

• Bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt
bedrägeri.
• Stöld, snatteri eller grov stöld.
Högsta ersättning: 1 000 000 kr.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BOENDE,
BESÖKARE OCH LEDAMÖTER
Försäkringen gäller för boende, besökare och
styrelseledamöter under uppdrag.
Försäkringen ersätter skada som sker
• Inom byggnaden
• Under uppdrag för försäkringstagarens
räkning eller vid deltagande i av
försäkringstagaren anordnad aktivitet.
Högsta ersättning
• Medicinsk invaliditet i samband med olycksfall - 400 000 kr
• Dödsfall - 25 000 kr
Övriga ersättningar, se villkor.
MASKINFÖRSÄKRING FÖR BYGGNAD
Maskinförsäkringen gäller för byggnadens
installationer, som system för vatten, värme,
avlopp, ventilation, el, hissanläggning m m.
Försäkringen ersätter
• Oförutsedd skada på byggnadens installationer.
VÄRMEKULVERT
• Ingår inom fastigheten.
ROTFÖRSÄKRING
Försäkringen ersätter
• Plötslig och oförutsedd skada på byggnad
orsakad av reparations-, ombyggnads- eller
tillbyggnadsarbeten och gäller för försäkringstagaren i egenskap av byggherre, under
förutsättning att ersättning inte kan erhållas
genom annan försäkring.
Högsta ersättning: 1 000 000 kr.
VÄTSKESKADEERSÄTTNING
Ersättning betalas för skada på
• vätska i cistern med tillhörande rörledning
genom oförutsedd utströmning.
• den försäkrades och annan tillhörig egendom – vartill även räknas mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag, sjö och annat
vattenområde - genom oförutsedd utströmning av vätska från cistern med tillhörande
rörledning.
Högsta ersättning: 400 000 kr.
SANERINGSFÖRSÄKRING MOT
SKADEDJUR
Protector förmedlar skadedjurs- och
saneringsförsäkring genom Anticimex.
Försäkringen består av momenten Sanering av
skadedjur, Skada orsakad av träskadeinsekter
samt Sanering efter sent upptäckt dödsfall.
Viktiga undantag - försäkringen ersätter inte
skada på lösöre.
För momentet Skada orsakad av träskadeinsekter gäller särskilda nyteckningsregler.
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Tilläggsförsäkringar

Självrisker

Bra att veta

Beroende på fastighetens övriga försäkringsbehov kan du komplettera grundskyddet med
tilläggsförsäkringar. Mer information hittar ni
på er onlinetjänst - Optimum online i mappen
produktinformation.

Självrisken är den del av skadekostnaden
som du får stå för själv. Eventuella undantag
framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Har
vi avtalat om högre självrisk än vad som anges
i villkoren, är det alltid den avtalade självrisken
som gäller.

ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT FÅ RÄTT
ERSÄTTNING
Det är viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din premie
och din möjlighet att få ersättning om något
skulle hända. Exempel på sådana förändringar
är om värdet på fastigheten ökar under året.

BOSTADSRÄTT PLUS
Gemensamt bostadsrättstillägg, inkl Allriskoch Avskrivningsskydd.
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PLUS
Ett utökat försäkringsskydd för styrelsen.
ANTICIMEX PLUS
Tilläggsförsäkringen omfattar även sanering av
lös egendom.
Vill ni teckna någon av dessa tilläggsförsäkringar, kontakta er HSB-region.

Översikt
I den här broschyren får du en översiktlig presentation av Fastighetsförsäkringen.
För mer information, kontakta:
Söderberg & Partners
telefon 08-400 280 01.
De fullständiga försäkringsvillkoren hittar ni på
er onlinetjänst - Optimum online.

GRUNDSKYDD
• Egendom 0,5 basbelopp
• Ansvar 0,1 basbelopp
• Rättsskydd 0,2 basbelopp per tvist plus 20 %
av överskjutande kostnad
• Förmögenhetsbrott 0,5 basbelopp
• Styrelseansvar Ingen självrisk
• Olycksfall Ingen självrisk
• Maskinförsäkring 0,2 basbelopp
• Sanering Ingen självrisk
Basbeloppet för 2017 är: 44 800 kr

GRUNDSKYDD
• Egendom
• Allrisk, byggnad
• Ansvar
• Styrelseansvar
• Rättsskydd
• Förmögenhetsbrott
• Miljöansvar
• Olycksfall för boende & ledamöter
• Maskinförsäkring byggnad
• Oljeskada
• Värmekulvert
• Vätskeskadeersättning
• Merkostnad avseende myndighetskrav
• Merkostnad byggnads kulturella särart

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
Det här är en kortfattad information om
försäkringen. De fullständiga försäkringsvillkoren hittar ni på er onlinetjänst - Optimum
online.
OM DU RÅKAR UT FÖR EN SKADA
Kontaktinformation gällande skadeanmälan
hittar ni på ert försäkringsbrev.
Vid akuta skador utanför kontorstid
har Protector jour dygnet runt,
telefon 020-38 38 38.

•
•
•
•
•
•
•

ROT (Befintlig egendom)
Skadeståndsgaranti
Krisförsäkring
Boendes egendom
Evakueringsskydd
Självriskeliminering för hyresgäst
Saneringförsäkring

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Bostadsrätt Plus
Olycksfallsförsäkring Plus
Anticimex Plus

VART VÄNDER JAG MIG
I HÄNDELSE AV SKADA?
Kontaktinformation gällande skadeanmälan hittar ni på ert försäkringsbrev.
Mer information gällande skadeprocess hittar ni via er
onlinetjänst - Optimum online.
Efter kontorstid finns en jour för akuta skador.
Telefon: 020-38 38 38
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Kontaktinformation Skadedjur Anticimex:
Gå in på www.anticimex.se för att hitta ert närmaste Anticimex kontor.
Alternativt ring till Anticimex huvudkontor 075-245 10 00.
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