
FJemförsäl<ri ng

Om du inte redan har tecknat en hemforsälcring, sl<a

du göra det. Försäkringen ger dig ersättning for bland

annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning.

I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om

du blir vållande till en skada. Om till exempel en vatlen-

skada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på

atl din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av facl<man,

kan du bli skadeståndsslqldig. Då är det viktigt att ha en

hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

Efte rso m bostad s rätls h avare n e n I igt boslad s rätts I age n

och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bo-

stad än en hyresgäst for sin hyreslägenhet, är vissa skade-

händelser som en bostadsrättshavare ansvarar ör inte

ersdttningsbara genom normal hemförsäl<ring och inte

h e I I e r ge n o m bo slad s rätLsfö re n i nge n s fasti gh etsfö rsäl<ri ng.

För att erbjuda bostadsrättshavare etl örsäkringsskydd

vid sådana skadehändelser har försälcdngsbolagen tagit
fram en tilläggsförsäkring till hemörsäkringen - etl så

l<al I at bostad srättsti I I ägg. Ti I I äggsfö rsäl<ri ngen är e n al I risl<-

forsäl<ring som ersätter plotslig och oförutsedd sl<ada på:

. Den egendom bostadsrdttshavaren är underhålls-

slcyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens

stadgar, exempelvis inredning i kök och badrum,

fönster och golv.

. Fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren.

Om bostaden är utrustad med en säkerhetsdörr, anmäl

detta till ditt örsäkringsbolag så kan det innebära lägre

premie på din hemförsäkring. For normala hemförsäkring-

ar flnns inga krav på godkända låsenheter. Först när höga

lösöresvärden öreligger flnns sådana krav.

Vid så kallade exlra höga lösoresvärden finns dessutom

krav på fönsterlås, fönslergaller etc, Beloppsgränserna ör
höga och extra höga lösöresvärden varierar, dels rnellan

örsälcringsbolagen och dels inom landet. Kontakta ditt
försäkringsbolag för att få information om gällande regler.
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Bostadspärm - Brf Tre Leion på Norra Älvstranden, oktober 2008

Med reservation ftr öndringor och eventuello tryckfel.


