Nybyggn a dsförsäkr ingen

Sov gott i
ditt nya hus.

FÖRSÄKRAR HUSDRÖMMAR

Sov gott i ditt nya hus.
Huset är färdigt, slutbesiktningen är genomförd och du och din familj
flyttar in. Det är nu ni inte vill oroa er för att upptäcka några skador på ert nya hus.
Vår Nybyggnadsförsäkring är en helt ny försäkring som ger ett extra bra skydd mot
skador på grund av felaktiga arbeten som du upptäcker i efterhand. Försäkringen
gäller i 10 år vilket gör att du kan sova gott om natten.

Ta dig inte vatten över huvudet.
Om du får en skada som omfattas av försäkringen, till exempel om det börjar regna
in genom taket, behöver du inte undersöka vem som är ansvarig. Lämna det till oss
istället. Vi hjälper dig med utredningen, tar reda på vad som har hänt och bedömer
vem som är ansvarig. Du slipper en ofta lång juridisk process.

Ett skydd från första spadtaget till färdigt hus.
Och 10 år till.
Om du ska bygga hus och letar efter det allra bästa skyddet rekommenderar vi att
du tecknar både Nybyggnadsförsäkringen och vår Färdigställande försäkring.
Färdigställandeförsäkringen gäller under hela byggtiden och hjälper till att få bygget
färdigt om något skulle hända en entreprenör. Du får en personlig kontaktperson
som du kan vända dig till om du får problem. Nybyggnadsförsäkringen börjar gälla
när du flyttar in och skyddar dig om du upptäcker skador under dina 10 första år
i huset.

Husets bästa vän.
Nybyggnadsförsäkringen är knuten till fastigheten, vilket innebär att om fastigheten
byter ägare inom försäkringstiden gäller försäkringen för den nya ägaren.

KORTFAT TAT om
nybyggn a dsförsäkr ingen.

Va d kostar
Den?
Hur funger ar den?
Många försäkringar gäller i
ett år. Dock inträffar de flesta
skador som vi ersätter mellan
år 7 och 10. Det kan därför
vara klokt att ha en längre
försäkring.

Du slipper undersöka vem
som ska besiktiga skadan,
vem som bär ansvaret och du
slipper även kräva åtgärd av
skadan efter att garantitiden
löpt ut.

Om du upptäcker en skada
som beror på fler felaktiga arbeten så betalar du en självrisk
som omfattar hela skadan,
istället för en självrisk för varje
fel.

Gäller i 10 år och täcker
skador som inte täcks av de
flesta andra försäkringar,
till exempel Hem- och villaförsäkringen.

Vill du
veta mer?
Om det är något du undrar
över så kan du alltid ringa
oss. Vi finns tillgängliga och
svarar gärna på frågor. Om
du vill fördjupa dig så kan
du även gå in på vår hemsida och klicka dig fram till
förköpsinformationen för
respektive försäkring.
Trevlig läsning!

Oftast ingår Nybyggnadsförsäkringen i priset för huset
från din husleverantör. Om
den inte gör det kostar den
ungefär 100–300 kronor i
månaden. Priset kan dock
variera. Gå in på vår hemsida
och räkna ut vad försäkringen skulle kosta dig.
Välj din självrisk. Standardsjälvrisken ligger på 0,5
prisbasbelopp och den lägre
självrisken på 0,2. Vilken
passar dig bäst? Kontakta
oss för mer information.

De vanl igaste ska dorn a.
Yttervägg 46%
Yttertak 14%
Våtrum 12%
Grunder 6%
Installationer 4%
Golvbjälklag 2%
Balkonger 2%
Andra skador 14%

INFOBAHN

r ing oss:
08-545 473 50

Vi försäkrar husdrömmar.
Våra försäkringar och tjänster sträcker sig från dagen då din
husdröm föds till dagen då huset står färdigt. Vi vet nämligen att
mycket kan hända längs vägen, inte bara under själva byggtiden,
utan även när huset står färdigt. Därför finns vi tillgängliga både
när huset byggs och när du äntligen har flyttat in. Från husdröm till
drömhus helt enkelt. Hela listan på våra tjänster och försäkringar
hittar du lite längre ner.
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