2019-2020

Skydda kulturarvet
Sänk kostnaderna
Kostnadsfria!

Först till kvarn!

Handböcker och mallar

10 000 kr

50 %

Beställ handböcker, PM och mallar för ert skadeförebyggande arbete på forsakring@hembygdsforbundet.se.
Handbok för systematiskt brandskyddsarbete
Bok om underhåll – Kolla våra hembygdsgårdar

Höjt investeringsbidrag!
Höjt investeringsbidrag - Först till kvarn gäller! Installerar ni
brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare skyddar ni inte
bara kulturarvet, byggnaden och era föremål utan får 50 %
av investeringen tillbaka. Maximalt 10 000 kr per larmtyp.
Kampanjen gäller tom 31 oktober 2020 så länge reserverade
medel finns kvar att nyttja.
Gör så här: Säkerställ att medel finns kvar att nyttja genom
att kontakta försäkringskansliet. Betala fakturan för åtgärden
och skicka sedan in en kopia samt föreningens kontonr snarast.

AVTAL

PM och mallar – Hyreskontrakt
Checklista – Egenkontroll av elanläggning

1

Info – Inbrottssäkerhet / Skyddsklass 1
Info – Förebygg vattenskada

SKYDDA

Info – Föreningsjuridik
Utbildning – Säker föreningsgård

betalar ni för mycket premie?
Bidrag

Rabatt

30 %

Samla säkerhetsrabatt

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

50%
50%
50%
50%
50%
50%
-

Rabatt

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

Reduktion*

Halv självrisk
Ingen självrisk
Halv självrisk
Ingen självrisk
Halv självrisk
-

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

* Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni för vissa åtgärder

Gör så här: Ladda ner blanketten på hembygd.se/hembygdsforsakringen eller kontakta försäkringskansliet. Skicka in
senast 31 oktober för rabatt på 2020-års premie.

** Enklare inbrotts-/brandlarm = Larmar i byggnaden eller

halverad eller fullständigt slopad självrisk. OBS! Gäller om
åtgärden varit i bruk och begränsat skadan.

till funktionärers telefon. Seriekopplade brandvarnare är ok.
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