BYG DE G Å R D S F Ö R S Ä K R I N G E N

Bygdegårdsförsäkringen
Att göra 2022
Försäkring på agendan
Skriv upp ”Försäkring och underhåll” på agendan för ert nästa styrelsemöte. Det är hela styrelsens
ansvar att se till att ni är korrekt försäkrade. Gör en prioriteringsordning över underhållet, brsitande
underhåll går inte på försäkringen.

Betalar ni för ett rivet uthus?
Kontrollera er försäkringsspecifikation. Betalar ni för uthus som inte längre finns kvar? Eller har ni
glömt utöka er försäkring? Fyll i ett nytt försäkringsunderlag för att göra ändringar. Kontakta
försäkringskansliet vid frågor.

Koll på skyddskraven
Vad blir ersättningen vid en skada? Vad är självrisken? Och vilka skadeförebyggande krav ställs på
föreningen? Bygdegårdsförsäkringen är en företagsförsäkring vilket ställer högre krav på riskmedvetenhet och innefattar skyddskrav. Läs in er på vilka skyddskrav som finns i det försäkringsbesked som
skickas ut i december eller beställ ett nytt av försäkringskansliet.

Handböcker och checklistor
Ta del av våra kostnadsfria handböcker och checklistor för skadeförebyggande arbete som är skräddarsydda för föreningsverksamhet, bland annat ”Årlig genomgång av byggnaden” och ”Handbok i
systematiskt brandskyddsarbete”: bygdegardarna.se/materialbank

30 procent rabatt
Samla upp till 30 procent i årlig rabatt på försäkringspremien genom att sätta in skadeförebyggande
åtgärder så som seriekopplade brandvarnare, inbrottslarm och vattenfelsbrytare med flera. Meddela
era åtgärder senast 31 oktober för rabatt på kommande års premie.

50 procent tillbaka
Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och få hela 50 procent av investeringen tillbaka,
maximalt 10 000 kronor per larmtyp. Välj fritt bland vattenfelsbrytare och larm på marknaden.

Använd hyresavtal
Skadegörelse utan samband med inbrott, exempelvis under uthyrning, har en förhöjd självrisk på
minst 50 % av ett basbelopp (24 100 kr 2022) och hyresgästen måste polisanmälas. Förebygg genom
att se över era hyresavtal (använd Bygdegårdarnas färdiga mallar) och ta depositionsavgift.

Skaffa självriskcheck
Hur kan anlagd brand förebyggas? Vilket arbetsmiljöansvar bär styrelsen? Och vad gäller beträffande
inbrott, skadegörelse och olycksfall vid uthyrning? Lär dig detta och mycket mer i den kostnadsfria
utbildningen Säker föreningsgård. Gå kursen hemma vid datorn eller som studiecirkel. Vid certifiering
belönas ni med en engångsrabattrabatt på 20 procent av er försäkringspremie samt en självriskcheck
värde 9 600 kronor. Anmäl er och prova direkt på sakerforeningsgard.se.

Ta reda på mer >> bygdegardarna.se/bygdegardsforsakring
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