
Försäkringsteckning

1. Grundläggande uppgifter
Var god fyll i alla fält för att omfattas av grundförsäkringen. VÄNLIGEN TEXTA!

Förening Föreningens kontaktperson i försäkringsärenden

Belägenhetsadress / Besöksadress till föreningsgården Gatuadress

Postadress Postadress

Kommun Förbund Telefon dagtid

Webbplats E-post

Föreningsform /Ideell / Stiftelse / Ekonomisk) Organisationsnummer Årsomsättning

Äger föreningen några byggnader? ja/nej Har föreningen nyttjanderättsavtal avs byggnader?

Antal anställda (ej ideellt arbetande) Årslönesumma

Vad bedriver föreningen för egen verksamhet? Har föreningen några fasta hyresgäster? Om ja, vad bedriver de för verksamhet?

2. Tidigare försäkringsuppgifter
Vid nyteckning, bifoga gärna kopia på nu gällande försäkringsbrev. Gäller ej uppdatering av Hembygdsförsäkringen.

Nuvarande bolag Nästa förfallodag

3. Egendomsförsäkring
För att teckna försäkring av lösegendom och byggnader fyll även i punkterna A-E på kommande sidor. Ta hjälp av bladet ”Regler för ytberäkning” för att korrekt 
ange ytorna. Felaktigt angivna uppgifter riskerar leda till att föreningen blir felförsäkrad.   

4. Övriga upplysningar

5. Försäkringsteckning
Ovanstående förening, som tagit del av bifogad information om ”Regler för ytberäkning”, villkor och premier för den försäkring, som Sveriges Hembygds-
förbund, som ombud för anslutna föreningar tecknar. Vi har korrekt lämnat uppgifter under punkterna 1-4 samt A-E  för egendomsförsäkring, vilka 
ska ligga till grund för avtalet. Försäkringen börjar gälla från tidpunkt som framgår av den bekräftelse som utsänds när underlaget godkänts. 

Vi önskar att uppdatering /nyteckning börja gälla från och med

Denna blankett utgör underlag för tecknande eller uppdatering av Hembygds- 
försäkringen. Vi ber dig att svara på alla frågor och att texta svaren.  

Bifoga gärna foto på eventuella byggnader både från in- och utsidan.

Hembygdsförsäkringen, Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg | 0200-22 00 55 | forsakring@hembygdsforbundet.se

Önskas offert, sätt ett kryss här: 

Ort och datum Ordförande Namnförtydligande

Ort och datum Kassör Namnförtydligande
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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. Det går inte att välja 1 basbelopp. Lösegendom ska försäkras för… (Ringa in valt alternativ)

         0                5                10                15                20                25                30                               st basbelopp

Lösegendom är ID-märkt ja/nej ID-märkt med beteckning

B. Byggnadsförsäkring - Byggnader 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 ytterväggskonstruktion 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”.

C. Byggnadsförsäkring - Byggnader kategori 2 - Oisolerade byggnader mindre än 300 kvm
Hit räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggningar. Premie utgår per st i tre storlekskategorier beräknat på byggnadsytan.

Förening:

Datum: 
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Benämning och fastighetsbeteckning                           Byggnadsyta          
Hur ni benämner byggnaden                                         Yta på marken           

Byggnadsyta   
Yta på marken

Vind
Våningsyta     

Plan 1
Våningsyta

Plan 2    
Våningsyta

Plan 3
Våningsyta

Källare   
Våningsyta

Total våningsyta       
Summera våningytan,  
ej byggnadsytan

Benämning och fastighetsbeteckning                           Byggnadsyta         
Hur ni benämner byggnaden                                         Yta på marken           

D. Allriskförsäkring byggnad
Allriskförsäkring byggnad är en tilläggsförsäkring och omfattar skadehändelser som är plötsliga och oförutsedda men inte innefattas av brand-, vatten- och  
inbrottsskyddet. Allriskförsäkring byggnad täcker inte brister i underhållet. Innefattar samtliga byggnader. Läs mer i förköpsinformationen / försäkringsbeskedet.

   Ska byggnaderna omfattas av utökat skydd genom allriskförsäkring?     Ja           Nej       

Försäkringsteckning

Fastighets-
beteckning
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E. Första risk-försäkring av övriga objekt 
Oisolerade byggnader på över 300 kvm byggnadsyta samt objekt såsom bryggor, broar, väderkvarnar, klockstaplar med flera försäkras till ett första risk-belopp. 
Beloppet ska motsvara föreningens önskan vid skada på objektet: Ska objektet återställas vid en mindre skada? Återuppbyggas vid en totalskada? Ska beloppet 
endast motsvara sanering och bortforsling vid totalskada? Beslut om valt belopp bör diskuteras i styrelsen. Beloppet är inte indexerat och höjs alltså inte med 
prisutvecklingen i samhället. Föreningen bör därför med jämna mellanrum se över första risk-beloppet för att säkerställa att vid skada kunna återuppföra  
objektet eller få ersättning för denna. Det är föreningens ansvar att uppdatera och justera beloppet över tid.

1.  Benämning  Hur ni benämner byggnaden Fastighetsbeteckning 

Besöksadress  Hur hittar man dit? Byggnadsyta
Yta på marken

Beskrivning  Byggår / årtionde, användningsområde, kostnad för uppförande                                                                  Foto bifogas Önskat försäkringsbelopp
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Byggnadsyta  
Med byggnadsyta avses den yta som en byggnad upptar 
på marken. Måttet bestäms från ytterväggarnas utsida 
utan hänsyn till mindre avvikelser som fasadlist, port- 
omfattning och dylikt.

Våningsyta  
Med våningsyta avses alla inredda utrymmen. Mått för 
beräkning av våningsyta tas från angränsande ytterväggars 
insida, omedelbart ovan golvsockeln. I våningsytan inräknas 
garage, hantverks- och lagerlokaler, pann-, bränsle-, fläkt- 
och apparatrum, pump-, tvätt och torkrum samt skyddsrum etc.

I våningsytan inräknas inte: 

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

2. Pelare, skorsten, 
kanal eller dylikt 
med en yta större än 
0,5 kvm.

3. Ytor under snedtak 
med en takhöjd  
under 1,4 m.

1. Innerväggar med 
en tjocklek större än 
15 cm.



Kategori 1- Isolerade byggnader

Hit räknas byggnad där ytterväggens bärande konstruktion har beklädnad både på in- och utsidan, 
oberoende av den isolerande förmågan. Byggnad med en massiv väggkonstruktion t.ex. av sten 
eller timmer kan också falla in under denna kategori.

Isolerad byggnad som varit bostad. Timmerbyggnad, kaffestuga. Isolerad byggnad, ex skolhus

Nybyggd timmerstuga för uthyrning Timmerstuga, före detta bostad. Torpstuga, före detta bostad

Kategori 2- Oisolerade byggnader

Hit räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggningar.

Hus med enkla väggar, lider, förråd Hus med enkla väggar, uthuskaraktär. Hus av enklare karaktär, härbre, loge 

Hus av enklare karaktär, stall, lada, mm Oisolerade anläggningar dansbana, 
scenbyggnad mm.

Hus av enklare karaktär, förråd, bod, 
utedass
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Regler för ytberäkning
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