
Bolqnder Co
F6RsAKRIN6sRIDcIViRE ocR sKADEKoNsuLTER

Konta kt vid fo rsiikringsfrigor
018-56 7L 00

TBYccQHnruSn
Kontakt vid skadedrenden

0771-111 500

Fullvdrde. Vid allriskskada enligt drullevillkor dock max j.0O 000 kr

Egendomsskada som kan ersdttas enligt Trygg-Hansas
hemforsd kri ngsvi | | kor, gru ndskydd sa mt d ru I leforsd kri ng. Se vida re:
Forsdkri ngsoversikt
1500 kr. Vid vattenskador 2 000 kr, forutom vid tv6 situationer:
o 4 000 kr vid utstromning frin badrum eller annat vdtrum
o 10 000 kr om utstrdmning beror pil frysning

Boendeforsdkring 2013-04-01 (Trygg-Hansa)

Uppsala den 28 oktober 2015
/^ ,/Az ,/ha,*/

Fti rsd kri ngscertifi kat

tecknad i Trygg-Hansa

Leif Bolander & Co, Forsiikringsr6dgivare och Skadekonsulter, bekrdftar att Trygg-Hansa Forsdkrings AB
utfdrdat Fastighetsforsd kring for neda nstSende bostadsrdttsforen ing.

Til ldggsforsiikring for bostadsrdttshavare

Brf Resolutionen

25-1152207

7L64t6-3284

L5t20t-t6t20t

Fcirsdkringsbelopp

Fiirsdkrade hdndelser

Sjdlvrisk

Fiirsdkrad fcirening:

F6rsdkringsnummer:

Organisationsnummer:

Fdrrsdkringstid:

Antal fiirsdkrade

bostadsrdttsldgenheter: 134 stycken

Fiirsdkrad egendom

Av bostadsrdttshavare bekostad fast inredning i bostadsrdtt. Som fast inredning i bostadsrdtt
riiknas Sven egendom sisom balkong, veranda, altan eller liknande

Egendom som tillhor bostadsrdttsforening, men for vilken bostadsrdttshavaren har
u nde rh5 | lsa nsva r en I igt Bostadsrdttslagen oc h foren i ngens sta dga r

F6rsdkringsvillkor

Olle Naeslund
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Fii rsd kri ngsiive rsi kt

avseende tillSggsforsdkring fci^r bostadsrdttshavare tecknad i Trygg-Hansa. Forsdkringen gdller for skada p6 bostadsrdttsldgenhet
som medlemmen har underh6llsansvar fcir.

Ftirsdkrade skadehdndelser:

Brand, sot, explosion och
elektriskt fel
. Eld som kommit los.
. Plotslig skada av sot frSn
<ippen l6ga eller vid
torrkokn ing.
. Explosion och
spriingningsarbete.
. Kortslutning, overslag eller
overspdn ning.

Vatten- och lEckageskada
. Skada orsakad av vdtska som
oberdknat
strdmmat ut frdn:
- avloppssystem

- ledningssystem for vatten
- varmesystem

- anordning anslutna till
system enligt ovan

- badrum eller annat vitrum
- akvarium och vattensdng

- kyl/frys

- yttertak
. Fordyrat Sterst5llande av
vdtrum p.g.a. nya
mynd ighetsfcireskrift er eller
dndrade branschregler.

St<ild av och skadegiirelse
pi fast monterat tillbehiir till
byggnad eller byggnadsdel
. Av utomstaende
gdrningsman.

Aldersavd ragsbegrdnsning
. Det sammanlagda
6ldersavdraget i den
ldgenhet ddr skadan borjat
dr hogst 15 000 kr.
. Inga dldersavdrag for
foljdskador i angriinsande
ldgen heter.

Storm, hagel och blixt
. Skada orsakad av storm
eller av forem6l som stormen
for med sig
(storm = minst 21 m/s).
. Hagel
. Skada som orsakats av blixt.

Jordriirelser
. Jordskalv (minst 4 pi
Richterskalan).
. Jordskred, jordras, bergras,
lavin.
. Vulkanutbrott.

Glasrutor
o I fonster eller dorr
monterad i byggnad.
. Inglasad balkong/altan.

Snritryck
. Skada i samband med atr
byggnadens yttertak bryter
samman p.g.a. sncitryck.

Skyfall, sniismdltning,
stigande sjci eller vattendrag
. Nar vatten strommar frdn
markytan direkt in i byggnad
genom fonster, dorr
ventil eller annan sidan
oppning eller
inomhus trdnger upp ur
avloppsled ning
p.g.a. skyfall (minst 1 mm/min
eller 50 mm/dygn)

Trafikolycka
. Skada som orsakas av
trafikolycka med fordon som
omfattas av Trafikskadelagen.
o Skada som orsakas av
flygplan eller annat luftfartyg
som stortar.

Pliitslig och ofrirutsedd
hdndelse
. Skada genom plotslig och
ofdrutsedd hdndelse
(max 100 000 kr).

Hushillsmaskiner och
installationer
. Hush6llsmaskin som 96r
sonder (maskin for klSdvdrd,
disk, stddning, forvaring eller
tillagning av livsmedel).
. Anordning i system for
- vatten

- avropp

- varme

- ventilation som brister eller
gdr sonder.
. Sanitetsgods, badkar och
duschkabin som 96r sonder.
. Maskinell utrustning till
simbassdng och brunn som
brister eller gdr sonder.

Vilda djur
. Skada orsakad av vilda djur
som tagit sig in i

bostadsbyggnad.

Hur ersdtter fiirsdkringen?
Exempel: Vattenskada iett badrum orsakad av gammal/bristande fuktspiirr bakom viiggkakel i duschhcirna. Skadan regleras
fdrst genom fastighetsforsdkringen med avdrag for sjdlvrisk m m. Fastighetsforsdkringen ersetter ingenting av ytskikt och
tdtskikt i badrummet (varken vdgg- eller golvytskikt) eftersom detta dr det fel som fororsakat vattenskadan. Diirefter regleras
den del av reparationskostnaden som avser bostadsrdttshavarens underh6llsskyldighet, genom tillSggsfcirsdkringen med de
begrinsningar, Sldersavdrag och sjdlvrisk som gdller for denna. Eftersom vdggens W- och tatskikt var skadeorsaken ersiitts inte
det, men kostnaden for golvets nya yt- och tetskikt ersdtts. Ur egen ficka fir medlemmen i detta exempel slutligen betala
kostnaden for vdggens nya yt- och tetskikt, de aldersavdrag som gjorts for golvets ytskikt och ovrig inredning (hcigst
sammanlagt L5 000 kr), sjdlvrisken itilldggsfcirsdkringen samt eventuellt den merkostnad som en egen vald standardhojning
innebdr (t ex dyrare ytskikt dn vad som fanns fr6n borjan).

Bolqnder &Co TRYccQHnruSn
FiiRsi KRt NcsRlDGtvARE ocH sKADEKos-s ut rEn

VANLGEN OBSERVERA
Denna tilldggsforsdkring ersdtter inte behovet av en egen hemforsdkring, i valfritt forsdkringsbolag. Det dr genom

hemforsiikringen man har skydd for sitt eget lcisore samt ansvars- och rdttsskyddsfrirsiikring! Tilldggsforsiikringen giiller
endastfor skador i ldgenheten som omfattas av bostadsriittshavarens underh6llsskyldighet och motsvarar det skydd som

privatpersoner med hemforsdkring i Trygg-Hansa kan vSlja som tilldgg. Detta er en kortfattad civersikt av forsdkringens
omfattning. Vid frigor kring forsdkringen vdnligen kontakta forsdkringsformedlaren Bolander & Co pd telefon 018-56 71 OO.


