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Skydda era byggnader och föremål genom att aktivt förebygga
skador och se samtidigt till att hålla nere försäkringspremien.
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Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och få
hela 50 % av investeringen tillbaka. Från och med maj 2018
har maxbeloppet dessutom höjts från 5 000 kr till hela
10 000 kr per larmtyp. Vi rekommenderar vattenfelsbrytare
från Vatette men ni kan välja fritt bland larmen på marknaden.

Självriskreduktion
Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder
halverad eller fullständigt slopad självrisk. OBS! Gäller om
åtgärden varit i bruk och begränsat skadan.

Gör så här:
Ni betalar fakturan för åtgärden och skickar sedan in en kopia
samt föreningens kontonr till försäkringskansliet senast
påföljande år från fakturadatum för att få pengar tillbaka.

Säkerhetsrabatt
Bygdegårdsförsäkringen ger er upp till 30 % i säkehetsrabatt på premien för byggnader och lösegendom
som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder.

Gör så här:
Ladda ner blanketten på bygdegardarna.se eller kontakta försäkringskansliet. Skicka in senast 31 okt för
rabatt på nästa års premie.

20 %

BLI EXPERTER!

50 %
Investeringsbidrag
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BLI BELÖNADE!
Säker föreningsgård
I december 2018 lanseras certifieringen ”Säker föreningsgård” som ger er både kunskap, handfasta åtgärdspunkter
samt ekonomisk belöning i form av en självriskcheck (värde
9 300 kr) samt en engångsrabatt på 20 % av er årspremie.
För att certifieras som ”Säker föreningsgård” krävs att minst
en person i styrelsen genomgår webbkursen eller studiecirkeln ”Säker föreningsgård” samt att föreningen ser till att
uppfylla tio grundläggande skadeförebyggande krav så som
exempelvis att ha tillsyn av bygdegården varje vecka.

Gör så här:
Läs mer om certifieringen och anmäl intresse på
sakerforeningsgard.se.
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Investerings- Säkerhets- Självriskbidrag
rabatt
reduktion

Enklare inbrottslarm*
Inbrottslarm larmcentral
Enklare brandlarm*		
Brandlarm larmcentral
Elektronisk vattenfelsbrytare
Skydd diskm. / slangbrottsv.
EIO/IN-eltest		
Jordfelsbrytare 		
Överspänningsskydd

50%
50%
50%
50%
50%
-

5%
10%
5%
10%
10%
5%
5%
5%
5%

Halv självrisk
Ingen självrisk
Halv självrisk
Ingen självrisk
Halv självrisk
-

* Enklare inbrotts-/brandlarm = Larmar i byggnaden eller till funktionärers
telefon. Seriekopplade brandvarnare är ok.
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