UNDERLAG FÖR FÖRSÄKRINGSTECKNING

Bygdegårdsförsäkringen
Östra Långgatan 30a
432 41 Varberg
Tel 0200-22 99 99
forsakring@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se

Denna blankett utgör underlag för tecknande och uppdatering av Bygdegårdsförsäkringen. Vi ber dig att omsorgsfullt svara på alla frågor och att texta svaren.
Bifoga gärna foto på eventuella byggnader både från in- och utsidan.

❶ Grundläggande uppgifter
Förening

Kontaktperson

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Kommun

Län

Telefon dagtid

Hemsida

E-post

Förenings-/bolagsform

Organisationsnummer

Årsomsättning

Anställda ja/nej

Antal anställda (ej ideellt arbetande)

Årslönesumma

Äger föreningen några byggnader? ja/nej

Har föreningen nyttjanderättsavtal avs byggnader?

Fastighetsbeteckning

Vad bedriver föreningen för egen verksamhet?

Har föreningen några fasta hyresgäster? Om ja, vad bedriver föreningens
fasta hyresgäster för verksamhet?

❷ Tidigare försäkringsuppgifter
Bifoga gärna kopia på nu gällande försäkringsbrev.
Nuvarande bolag

Nästa förfallodag

❸ Egendomsförsäkring
För att teckna försäkring av lösegendom och byggnader fyll även i punkterna A-C på nästa sida.

❹ Övriga upplysningar

Offert önskas

FÖRSÄKRINGSTECKNING
Ovanstående förening, som tagit del av bifogad information om villkor och premier för den försäkring, som Bygdegårdarnas
Riksförbund, som ombud för anslutna föreningar tecknar. Vi har korrekt lämnat uppgifter under punkterna 1-4, vilka skall ligga till
grund för försäkringsavtalet. Försäkringen börjar gälla från tidpunkt som framgår av den bekräftelse som utsänds när underlaget
godkänts. Vi önskar att uppdateringen / nyteckningen av Bygdegårdsförsäkringen börja gälla från och med …………….. 20……….
…………………………………………
Datum

………………………………………………………………………………..
Ordförande

………………………………………………………………………………….
Kassör

UNDERLAG FÖR FÖRSÄKRINGSTECKNING

Bygdegårdsförsäkringen
Östra Långgatan 30a
432 41 Varberg
Tel 0200-22 99 99
forsakring@bygdegardarna.se
www.bygdegardarna.se

Förening: ………………………………………………………………..……………..
Datum:

…………………………………………………………………….…………

A. Verksamhetsförsäkring
Här anges det belopp som lösöret skall försäkras för. Lösegendomen uppskattas till dess återanskaffningsvärde och inte affektionsvärde. Premien debiteras
i intervall om 5 basbelopp. Lösegendom ska försäkras för…
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…………… st basbelopp

Lösegendom är ID-märkt ja/nej

ID-märkt med beteckning

B. Byggnadsförsäkring ǀ Byggnader i kategori 1 – Isolerade byggnader
Till isolerade byggnader räknas en byggnad där ytterväggens bärande konstruktion har beklädnad både på in- och utsidan, oberoende av
den isolerande förmågan. Hit räknas också en massiv ytterväggkonstruktion t ex av sten eller timmer. Premie utgår per kvadratmeter
våningsyta. Våningsyta utgörs av alla inredda utrymmen i samtliga våningar, även vind och källare. Vissa smärre utrymmen får räknas bort.
Se vidare ”Regler för ytberäkning”.
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C. Byggnadsförsäkring ǀ Byggnader i kategori 2 – Oisolerade byggnader och anläggningar
Till oisolerade byggnader räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggningar. Premie utgår per styck i tre
storlekskategorier beräknat på byggnadsytan.
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Byggnadsyta ²

Här anges lämplig identifikation för den aktuella byggnaden.
Byggnadsyta är den yta som en byggnad upptar på marken.
3
Antal våningar anges med 1, 1 1/2, 2 etc, exklusive källare och vind. Det antal som bäst stämmer med byggnadens utformning anges.
4
Våningsyta utgörs av alla inredda utrymmen för alla våningar även vind och källare, observera dock de begränsningar som redovisas i ”Regler för
ytberäkning”.
2

REGLER FÖR
YTBERÄKNING
BYGGNADSYTA

– Med byggnadsyta avses den yta som
en byggnad upptar på marken.
Måttet bestäms från ytterväggarnas
utsida utan hänsyn till mindre avvikelser som fasadlist, portomfattning o dyl.

VÅNINGSYTA

– Med våningsyta avses alla inredda
utrymmen
Mått för beräkning av våningsyta tas
från angränsande ytterväggars insida,
omedelbart ovan golvsockel.

Vänd

I våningsutrymmen inräknas garage-, hantverks- och lagerlokaler, pann-, bränsle-,
fläkt-, apparat-, pump-, tvätt-, tork-, skyddsrum och dylikt.

I våningsytan inräknas inte:
Ytor under snedtak med en takhöjd under
1,4 m.

Utrymmen som saknar färdiga golv- och
väggytor, t ex källarutrymmen som
begränsas av enbart bärande konstruktion
och som saknar golv- och väggbehandling.

Innerväggar med en tjocklek större än 15
cm.

Pelare, skorsten, kanal el dyl med en yta
större än 0,5 m2.
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MÄCÉ REKLAMBYRÅ

Box 260 17, 100 41 Stockholm, tel. 08-440 51 90

