
5% Enklare inbrottslarm 
Larmar i byggnaden.  

10% Inbrottslarm kopplat till larmcentral 
Ange larmcentral:  

5% Enklare brandlarm 
Larmar i byggnaden och/eller till funktionärs telefon.

10% Brandlarm kopplat till larmcentral 
Ange larmcentral:

10% Elektronisk vattenfelsbrytare 
Stänger av eller stryper vattnet per automatik. 

5% Skydd under diskmaskin och slangbrottsventil  
Förhindrar att vatten läcker ut vid brott på slangen. 

5% Fast installerad jordfelsbrytare  
Hela anläggningen. Skyddar människor vid elfel. 

5% EIO-/IN-Eltest 
Grundlig elbesiktning utförd av elektriker ansluten till 
EIO/IN. Testet är godkänt i 10 år, bifoga protokoll.

5% Överspänningsskydd 
Skyddar apparater för överspänning vid åskväder.

1. Benämning på byggnad:

2. Värde på lösegendom i byggnad:

Förening Kontaktperson

Adress Funktion

Postadress E-post

Förbund Telefon

Ort, datum och underskrift

Skadeförebygg och få upp

till 30% i säkerhetsrabatt!

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

1. Ange vilka byggnader som har vilka åtgärder
Namnge vilken / vilka byggnader som uppgifterna gäller och markera vilka åtgärder som finns med ett kryss. Viktigt! Uppge endast säkerhetsåtgärder/utrustning 
som är i funktion. Om uppgiven säkerhetsåtgärd saknas  eller inte är i funktion kan ersättningen minskas vid skada. Ni ansvarar själva för att avanmäla åtgärder.  
Avsaknad av el eller vatten ger ingen rabatt. 

2. Uppskatta värdet på lösegendomen per byggnad
Rabatt ges även för försäkrad lösegendom som finns i byggnaden. Hur stor del förvaras i vilken byggnaden? Uppskatta värdet i kronor eller basbelopp.  

3. Underskrift
Vi behöver ha era uppgifter senast den 31 oktober för att rabatt ska lämnas för kommande försäkringsår. Har ni frågor, vill beställa informationsmaterial eller 
få tips på leverantörer, kontakta Hembygdsförsäkringen.



Hembygdsförsäkringen 
Östra Långgatan 30 A 
432 41 Varberg  

PORTO 
HÄR

TEJPA 
HÄR

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