
Hemörsäl<ring
Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, ska

du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för 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 vatten-

skada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på

att din tvätt- elier diskmaskin inte installerats av fackman,

kan du bli skadeståndsskyldig Då är det viktigt att ha en

hemförsäkring som täcker dessa kostnader. Kolla upp
med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Eft ersom bostadsrättshavaren e n I igt bostadsrättslage n

och foreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bo-

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

händelser som en bostadsrättshavare ansvarar för inte

ersätlningsbara genom normal hemförsäkring och inte

heller genom bostadsrättsförenrngens fastighetsförsäkrrng.

För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd

vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit
fi-am en tilläggsförcäkring till hemförsäkringen - ett så

kal I at bostadsrättsti I lägg. Ti I läggsförsäkri ngen är e n al I risk-

försäknng sonr ersätter plötslig och oförutsedd skada på:

. Den egendom bostadsrättshavaren är underhålls-
skyldi g for' enl igt bostadsrättslagen och fören i ngens

stadgar, exempeivis inredning i kök och badrum,
fönster och golv,

o Fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren.

Bostaden är utrustad med en säkerhetsdörr Anmäl detta
till ditt försäkringsbolag så kan det innebära lägre prem e

på din hemförsäkring. För normala hemförsäkringar flnns

inga krav på godkända låsenheter. Först när höga lösöre
svärden foreligger flnns sådana krav.

Vid så kallade exlra höga lösöresvärden flnns dessutom
krav på fönsterlås, fönstergaller etc. Beloppsgränserna för
höga och exLra höga lösöresvärden varierar, dels mellan

försäkringsbolagen och dels inom landet, Kontalda ditt
försäkringsbolag för att få information om gällande regler.

illFörvara inte stöld-
begärlig egendom i för-
råden. Vid inbrott kan

det äventyra möjlighe-

ten atl få ersättning från

försäkri ngsbo laget,
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