fär digställan deförsäkr ingen

En tryggare
byggtid.

FÖRSÄKRAR HUSDRÖMMAR

En tryggare byggtid.
Det är inte bara felaktiga arbeten som kan ställa till med problem under ett husbygge, det händer även att entreprenörer går i konkurs. Vår Färdigställandeförsäkring hjälper till att snabbt få byggprocessen på fötter igen om en entreprenör
går upp i rök eller om en ny måste upphandlas. På så sätt kan du lägga tid och
energi på att oroa dig för betydligt trevligare saker. Till exempel vilken tapet ni ska
ha i vardagsrummet.

Håll budgeten intakt.
En entreprenör som går i konkurs betyder ofta stora kostnader, vilket kan vara
förödande för budgeten. Färdigställandeförsäkringen täcker onödiga kostnader
så att ni slipper knacka på hos er bankkontakt igen.

Här kommer ett litet tips!
Försäkringen uppfyller samhällets krav på färdigställandeskydd och gäller från den
dag då försäkringsbrevet utfärdas fram till slutbesiktningen och inflyttningen.
Visste du förresten att vi är bra på besiktningar? Läs mer om det på vår hemsida.

Ett skydd från första spadtaget till
färdigt hus. Och 10 år till.
Om du ska bygga hus och letar efter det allra bästa skyddet så rekommenderar vi
att du tecknar både Nybyggnadsförsäkringen och vår Färdigställandeförsäkring.
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.

KORTFAT TAT om
fär digställan deförsäkr ingen.

Det här
kan hän da.

Visste du att?
Ett färdigställandeskydd krävs enligt lag om ett företag bygger
åt en kund och vår Färdigställandeförsäkring ger dig den trygg
het som ska finnas. Se till att ha alla papper färdiga innan bygget
påbörjas.

Va d kostar
Den?
Oftast ingår Färdigställande
försäkringen i priset för
huset från din husleverantör.
Om den inte gör det kan
kostnaden variera. Priset
avgörs av avtalssumman,
byggtiden och entrepre
nörens ekonomi.
Färdigställandeförsäkringen
har inte någon självrisk.

Om en ny entreprenör
måste upphandlas mitt i
byggprocessen är det inte
ovanligt att det blir dyrare.
Skulle du på grund av kon
kurs behöva upphandla
en ny entreprenör så
täcker försäkringen upp för
eventuella merkostnader
med upp till 10 procent av
den ursprungliga kontrakts
summan.

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!

Br a att tänka på.
Färdigställandeförsäkringen ersätter inte pengar som du har
betalat i förskott. Det är därför viktigt att du kontrollerar att
fakturerad leverans eller arbete har utförts innan du betalar
fakturan.

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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