BYGGFÖRSÄKRING

Byggöms - grunden till ditt framtida hem

3.1.2020

Vår Byggöms är en komplett och förmånlig försäkring under tiden
du bygger nytt eller totalrenoverar.
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Byggöms - för dig, ditt bygge, dina
verktyg och dina vänner

• Verktyg och arbetsredskap

Byggömsen är en allriskförsäkring med antingen fullvärde
eller ett maxbelopp för byggnaden. Vid totalrenovering av
äldre byggnader görs en värdering, beloppet höjs sedan
under renoveringstiden med tillfört material och arbetstid
tills renoveringen är klar.
I försäkringen ingår ansvars- och rättsskyddsförsäkring för
dig i egenskap av fastighetsägare och en talkaförsäkring
för oavlönad arbetskraft, till exempel släkt och vänner
som hjälper dig under byggtiden.
Skulle olyckan vara framme, för dig som byggherre eller
för den oavlönade arbetskraften ersätter talkaförsäkringen
vårdkostnader, dödsfalls- och invaliditetsersättning.

Privata verktyg och arbetsredskap som behövs för
byggnadens uppförande eller renovering ingår i Byggöms
upp till 10 000 €.
• Talkaförsäkring
Har du hjälp av släkt och vänner är de försäkrade genom
talkaförsäkringen i Byggöms, maximalt fem personer.
Försäkringen ersätter vårdkostnader, invaliditet och
dödsfall - utan självrisk!
• Ansvar

Vad ingår i försäkringen?

Skulle du vålla skada på någon utomstående, sak eller
person, i samband med bygget eller renoveringen har
du ansvarsförsäkring i Byggöms. Den gäller även för dina
talkoarbetare. Maximal ersättning är 170 000 € och självrisken är 300 €.

• Byggnader

• Rättsskydd

Med Byggöms försäkrar du byggnader under uppförande
eller renovering. Det kan exempelvis vara boningshus, garage eller fritidshus. Vi försäkrar till fullvärde och så långt
du har kommit, självrisken är 300 €.

Ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvister som härrör till bygget. Maximal
ersättning är 8 500 €/skadefall. Självrisken är 15 % av
kostnaderna, dock minst 300 €.

• Arbetsbaracker
I Byggöms ingår din arbetsbarack på byggarbetsplatsen.
Med arbetsbarack menas inte husvagn.
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