FASTIGHETEN ÄR FÖRSÄKRAD HOS

TRYGG HANSA
VIA

Vi på Arreglo är en ej anknuten försäkringsförmedlare, d.v.s. att vi kan vända oss till alla
försäkringsbolag på marknaden och hämta in försäkringserbjudanden för våra kunders räkning.
Vi har framförhandlat den bästa kombinationen av både pris och försäkringsvillkor som
marknaden just nu har att erbjuda er, BRF Rovfågeln, och det har vi gjort utan att det
inneburit någon merkostnad för föreningen jämfört med om försäkringen hade köpts direkt
från försäkringsbolaget.
I denna fastighetsförsäkring ingår dessutom ett kollektivt bostadsrättstillägg. Du behöver alltså
inte ha ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring också.
Vi (Arreglo) är även föreningens ”kundservice” vad
gäller fastighetsförsäkringen. Om du har försäkringsvillkorsfrågor eller behöver allmän rådgivning om hur
du ska gå till väga vid en skadeanmälan etc. är det till
oss du ska ringa. Vi har stenkoll på just er fastighet
och försäkring! Kontaktuppgifter finns längst ner
på detta blad. Själva skadeanmälan ska dock göras
direkt till Trygg Hansa: 0771-111 500.
Företagare? Fastighetsägare? Då kan vi hjälpa
dig på samma premisser som vi hjälpt bostadsrättsföreningen. Kika in på www.arreglo.se eller slå oss en
signal!
Och du! Glöm inte att du som boende även har rätt
till rådgivning om din privata försäkringssituation. Det
skadar aldrig att säkerställa att försäkringsskyddet på
hemmaplan också är vad det borde vara.
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Förenklad och generell beskrivning av egendomsförsäkringsskyddet
LÖSÖRESSKYDD:
Finns normalt i boendes
hemförsäkring. Brukar ersätta
boendes lösöre vilket, enkelt
beskrivet, innebär det som tas
med vid en flytt. Några
exempel kan vara TV, soffa och
säng. Boende betalar självrisk
och åldersavdrag, förutsatt att
någon annan part inte varit
vållande.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING:
Brukar ersätta det som
föreningen är reparations- och
underhållsskyldig för enligt lag
och föreningens stadgar,
vilket t.ex. kan handla om
yttertak, vatten- och
avloppsstammar, bjälklag,
stommar och fasad.
Föreningen betalar självrisk
och åldersavdrag, förutsatt att
någon annan part inte varit
vållande.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG:
Brukar ersätta det som
boende är reparations- och underhållsskyldig för enligt lag och föreningens
stadgar vilket, enkelt beskrivet, innebär det som inte tas med vid en flytt.
Några exempel kan vara ytskikt, vitvaror och köksluckor. Boende betalar,
enligt vanligt förekommande praxis, självrisk och åldersavdrag förutsatt att
någon annan part inte varit vållande.

Frågor? Ring eller maila!
072-553 54 90 / info@arreglo.se

