Hembygdsförsäkringen

Allmänt om försäkringen
Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges Hembygdsförbund. Förutom
grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och
verksamhet.
Försäkringsvillkor

I den här broschyren informerar vi kortfattat om föreningens försäkringar och det skydd de ger. En fullständig beskrivning av försäkringens
omfattning finns i försäkringsvillkoren där också alla undantag och
begränsningar framgår. Det är de kompletta villkoren som ligger till
grund för skaderegleringen. Bland annat finns det skyddskrav som skall
uppfyllas, skyddsklass 1, för att inbrottsförsäkringen skall gälla.

Försäkringsbekräftelse

Föreningen får varje år i december en bekräftelse på grundförsäkringen
samt, för de föreningar som försäkrar byggnad eller lösegendom, även
en faktura med försäkringsavgiften. Kvitto på erlagd betalning utgör
bekräftelse på att försäkringen gäller. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Halland.

Försäkringsteckning och
ändring av försäkringen

Föreningen anmäler sitt försäkringsbehov till Hembygdsförsäkringens
kansli.

Skadeanmälan

Skada skall så snart den upptäckts anmälas till Hembygdsförsäkringens
kansli på telefon 0200 - 22 00 55.

Grundförsäkringen
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar all normal verksamhet som föreningen
bedriver. Försäkringen gäller även skadeståndsanspråk som har samband med fastigheten och dess förvaltning. Försäkringsbolaget utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med den som kräver föreningen på
skadestånd, svarar för kostnader vid eventuell rättegång och betalar
skadestånd.
Högsta ersättning: 10.000.000 kr

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Ersättning lämnas för förlust som tillfogas föreningen genom att anställd, förtroendevald person eller styrelseutsedd funktionär i sin tjänst
gjort sig skyldig till något av följande förmögenhetsbrott:
•
•
•
•

förskingring, undandräkt eller grov förskingring
trolöshet mot huvudman
bedrägeri eller grovt bedrägeri
stöld, snatteri eller grov stöld

Högsta ersättning: 10 basbelopp f

Rättskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen omfattar all normal verksamhet som bedrivs
inom föreningen. Rättsskyddsförsäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader vid tvist i domstol. Försäkringen ersätter inte tvister
som rör förhållandet till arbetstagare.
Högsta ersättning: 5 basbelopp f

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen omfattar person som under utövande av uppdrag för föreningen eller förbund drabbas av olycksfallsskada under
sammankomster, kurser, verksamhet och annat ideellt arbete samt
under därmed förenade resor. Försäkringen omfattar även deltagare vid
föreningens egna arrangemang. Anställda omfattas ej av olycksfallsförsäkringen. Den gäller i Norden.
Invaliditetesgrad					
Invaliditetsgrad mindre än 50 %
Invaliditetsgrad 50 % eller högre
Dödsfallsersättning
Läke-, tandskade- och reseersättning
Kläder och glasögon i samband
med olycksfall

10 basbelopp f
20 basbelopp f
1 basbelopp f
Nödvändiga och
skäliga kostnader
0,2 basbelopp f

Byggnadsförsäkring
Samtliga byggnader angivna på fakturan är fullvärdeförsäkrade, om inget annat anges på fakturan.
Byggnader delas upp i två kategorier.
Kategori 1
Till isolerad byggnad räknas en byggnad där ytterväggens bärande konstruktion har beklädnad både på
in- och utsidan, oberoende av den isolerande förmågan. Hit räknas också massiv yttervägg t.ex. av sten eller
timmer. Premie utgår per kvadratmeter våningsyta.
Kategori 2
Till oisolerade byggnader räknas byggnader bestående av enkel yttervägg och övriga oisolerade anläggningar.
Premie utgår per styck i fyra storlekskategorier beräknat på byggnadsytan.
Se vidare i Regler för ytberäkning samt Bildillustration för byggnadskategorier.
Brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring

Byggnader
Tomt och trädgård
Fastighetsinventarier
Glas i fönster, dörrar och egen skylt

Fullvärde
5 basbelopp f
5 basbelopp f
Ingår

Hyresförlustförsäkring

Ansvarstid 24 månader

Faktisk förlust
f = första risk försäkring
1 basbelopp = 44.800 kr (2017)

Maskinförsäkring

För till byggnad hörande och inom fastigheten befintligt:
System för vatten, värme, avlopp, ventilation,
gas och elektricitet
Hissanläggning, rulltrappa eller annan
anordning för personbefordran
Tvätt, kyl och frysanläggning i fastigheten

Ingår
Ingår
Ingår

Oljeskadeförsäkring

Tredje mans egendom

2 basbelopp f

Skadegörelse

Utan samband med inbrott

5 basbelopp f

Verksamhetsförsäkring
Föreningens lösegendom och maskinerier är försäkrade intill angivet antal basbelopp:
Brand-, inbrotts- och vattenskade- samt allriskförsäkring

Lös egendom, inklusive hyrd, leasad,
deponerad eller lånad egendom, arkivalier och varor samt trädgårdstraktor, snöslunga etc. som inte är
motorfordonsförsäkrade.
Försäljningsautomat
Varor, pengar och polletter
Automat
Ritningar och datamedia

2 basbelopp f
2 basbelopp f
20 % av basbeloppet
4 basbelopp f

Kunders egendom, dock ej pengar och
värdehandlingar
Stöldbegärlig egendom			

5 basbelopp
50 % av basbeloppet

Avbrott i föreningens ekonomiska verksamhet, ansvarstid 24 månader.
Merkostnad
Transportförsäkring för lös egendom
Kan höjas i intervaller om 5 basbelopp.

20 % av basbeloppet
1 basbelopp f

Pengar och värdehandlingar
I låst värdeskåp (sis 3150-standard)
I annat låst utrymme
Vid rån och överfall

Arbetstagares, förtroendevaldas och funktionärers egendom

1

5 basbelopp1

Utställningsförsäkring

20 % av basbeloppet
Faktisk förlust
Faktisk kostnad
3 basbelopp
10 basbelopp f

Tilläggsförsäkring
Allriskförsäkring för byggnad

En premie för föreningens samtliga byggnader

Utställningsförsäkring

För utställningar i hembygdsföreningens egen regi som överstiger 10
basbelopp.

Byggherrreansvarsförsäkring

Om föreningen ska utföra eller låta utföra markarbeten (som grävning,
schaktning, pålning eller sprängning) med grannar i närheten. Ansvarsförsäkringen som ingår i grundförsäkringen gäller för föreningens
verksamhet och för föreningen som fastighetsägare, men gäller inte
för sakskada som föreningen kan bli ansvarig för enligt vissa så kallade
grannelagsrättsliga regler.

Olycksfallsförsäkring

För anställda som arbetar mindre än 17 timmar per vecka.1

Trafikförsäkring

För fordon måste trafikförsäkring tecknas då ansvarsförsäkring gör
undantag för skador orsakade av trafikförsäkringspliktiga fordon som exempelvis åkgräsklippare samt tåg och båt. Förutom en småbåtsförsäkring
kan dessa trafikförsäkringar inte tecknas genom Hembygdsförsäkringen.

Självrisker
Ansvar
Rättsskydd
Olycksfall
Egendomsskador
Normal självrisk
Förhöjd självrisk

1

Olycksfallsförsäkring för anställda som arbetar mer än 17 timmar/
vecka kan inte tecknas genom Hembygdsförsäkringen.

10 % av basbeloppet
10 % av basbeloppet jämte 10 %
av överskjutande kostnader
Ingen självrisk
20 % av basbeloppet
50 & av basbeloppet

Åtgärd					

Inbrottslarm med uppkoppling
till larmcentral (Godkänt av
Stöldskyddsföreningen)

Säkerhetsrabatt

		

Investeringsbidrag1 Självrisk då åtgärden är i bruk

		

Hel självriskbefrielse vid inbrottsskada

Enklare lokalt inbrottslarm		

5 %		

20 %		

Halv självriskbefrielse vid inbrottsskada

Brandlarm med uppkoppling
till brandcentral (Godkänt av
Svenska Brandskyddsföreningen)

		

20 %		

Hel självriskbefrielse vid brandskada

Enklare lokalt brandlarm		

5 %		

20 %		

Halv självriskbefrielse vid brandskada

Elektronisk huvudvattenavstängare 				
Skydd under diskmaskin och
slangbrottsventil			

5%

eio-eltest (Kopia av besiktningsprotokollet samt intyg om att
åtgärderna vidtagits ska bifogas.)

5%

Fast installerad jordfelsbrytare för
hela anläggningen			

5%

Överspänningsskydd

5%

Halv självriskbefrielse vid vattenskada
som begränsats av åtgärden

1

Max. 5000 kr per larmtyp

För aktuell information om skadeförebyggande arbete, se Sveriges Hembygdsförbunds hemsida:
www.hembygd.se/forsakring.

Systematiskt brandskyddsarbete

Alla fastighetsägare och nyttjanderättshavare är enligt lagen om skydd
mot olyckor skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete,
vilket bland annat innebär att hålla fungerande utrustning för släckning
av brand. Som ägare eller nyttjanderättshavare till en allmän samlingslokal eller kulturbyggnad är man dessutom skyldig att dokumentera
detta arbete. Ett arbetsmaterial för detta finns att ladda ner eller beställa
från Hembygdsförsäkringen.

Inbrottsskydd

För att inbrottsförsäkringen ska gälla fullt ut ska omslutningsytor och
lås uppfylla skyddsklass 1. En beskrivning av skyddsklass 1 finns på
hemsidan. Du kan även kontakta en lokal låssmed för att få tips och råd
om vilka åtgärder som behövs för att era byggander ska uppnå kraven
för skyddsklass 1.

Underhåll

Kostnader för åtgärder som räknas som normalt underhåll, exempelvis
dränering eller lägga om taket, är inget som man kan få ut på någon
försäkring. För att hålla dessa kostnader nere är det viktigt att regelbundet besiktiga sina byggnader så att man kan vidta åtgärder innan
skadorna uppstår. Ta hjälp av boken Kolla Våra Hembygdsgårdar och
checklistan för regelbunden översyn.

Skadedjur

Det ingår inget skydd mot skadedjur i Hembygdsförsäkringen. Önskar
man en sådan försäkring eller serviceavtal tecknar man det direkt med
ett saneringsföretag.

