Offertförfrågan
□ Färdigställandeförsäkring
□ Slutbesiktning

□ Nybyggnadsförsäkring
□ Kontrollbesiktning

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)
Namn

Org.nummer (gäller ej om privatperson tecknar)

Adress (Fakturaadress om företag tecknar)

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

2. Försäkringshavare (fastighetsägare, om annan än ovan)
Namn/

Organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobiltelefon

E-postadress

3. Projektuppgifter

A. Var ska det byggas?
Fastighetsbeteckning

Kommun

Adress

Postnummer och ort

B. Vad ska byggas?
□ Småhus/fritidshus
□ Flerbostadshus BRF/Småhus BRF
□ Flerbostadshus Ägarlägenheter
□ Annat:

☐ Flerbostadshus (HR, lokaler och/eller annat)
☐ Äganderätter (Småhus, radhus)
☐ Renovering, tillbyggnad, vind eller stambyte

Projektbeskrivning
Nybyggnad bostadsyta

Ombyggnad bostadsyta

Tillbyggnad bostadsyta

Vid om- och tillbyggnad, ange ursprungligt byggnadsår

Beräknad startdag

Beräknad slutbesiktningsdag

Kvalitetsansvarig

Företag

C. Färdigställandeförsäkring
Ange entreprenadens garanti- och/eller entreprenadtid.
månader
☐ Entreprenadtid:
□ Garantitid:

Telefonnummer

månader

Underlaget till Entreprenadsäkerhetsförsäkringen är kontraktssumman inklusive moms.

Gar-Bo Försäkring AB | Ringvägen 100, 118 60 Stockholm | Org.nr: 516401-6668
gar-bo.se | info@gar-bo.se | 010-221 88 00

D. Vem/vilka ska bygga?
Entreprenör

Organisationsnummer Avtalssumma

□ Totalentreprenad
□ Generalentreprenad
□ Delad entreprenad
Markarbete och grund
Bygg /Stomme
Målning
VS
Ventilation
El

Totalsumma (SEK)
Din produktionskostnad är ditt försäkringsbelopp, det vill säga den summa du maximalt kan få i ersättning
vid en skada. Alla avtalssummor ska anges inklusive moms.
Har ni avtalat om löpande räkning ska du ange ett takpris.
För konsument ska ABS 09 alltid gälla.
För avtal mellan företag ska AB 04/ABT 06 gälla.
Övrigt

4. Produktionskostnad fördelad på byggnader (om du bygger två eller fler bostadshus)

När du bygger småhus (enstaka eller i grupp) ska du ange de enskilda småhusens försäljningspris exklusive
mark och anslutningsavgifter. Bifoga en lista om det är flera hus.

Byggnad
1
2
3
4

Produktionskostnad i kronor

Antal lägenheter

5. Teknisk beskrivning
Ange byggmetod i följande moment

Grundläggning

□ mot berg, morän, grus eller dylikt
□ mot lera, silt eller dylikt
□ helt med pålar
□ delad, delvis pålning
□ Källare under grundvattennivå

Byggnadsmetod

□ Platsbyggt
□ Prefabricerat, helt eller delvis

Stommaterial

□ Betong, lättbetong, mursten, stål, limträ
□ Övrigt trä, blandade material

Ytterväggar

□ Sten, betong, murverk
□ Trä, stål (skivbeklädda)

Yttertak

□ Takfall inåt eller mindre än 6 grader
□ Övriga tak

Fasad

□ Puts (på isolerskiva)
□ Puts (på annat underlag)
□ Trä
□ Annan

Antal våtrum:
□ Nya och obeprövade tekniska lösningar och/eller material används
6. Självrisk

□ 0,5 pbb

☐ 3 pbb

☐5 pbb

☐ 10 pbb

Observera att för småhus/radhus gäller alltid självrisken 0,5 pbb/småhuslägenhet.
Färdigställandeförsäkringen gäller alltid utan självrisk
För självrisken 10 pbb ska produktionskostnaden inklusive moms överstiga 60 000 000 kronor.
Bifoga alltid kopia på bygglov, ritningar, teknisk beskrivning och entreprenadkontrakt när du ansöker om
Nybyggnadsförsäkring.
7. Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Förklaring: Pbb = Prisbasbelopp. Aktuellt belopp hittar du på www.scb.se

För information om hur Gar-Bo behandlar personuppgifter, vänligen läs Gar-Bos integritetspolicy
https://www.gar-bo.se/integritetspolicy
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