
9 av 10 lägenheter riskerar 
att drabbas av vattenskador!

När en vattenskada inträffar i en bostadshus drabbar den ofta många i huset. 
Renoveringskostnaderna blir inte bara stora – de tar också tid att åtgärda. 
Med vår hjälp kan du undvika onödiga kostnader och besvär.

SOM KUND MED BOSTADSRÄTTERNAS FASTIGHETSFÖRSÄKRING  får du ett förmånligt 
erbjudande som hjälper dig att förebygga vattenskador och på så sätt minskar 
skadekostnader och gör boendet ekonomiskt tryggare.

BESIKTNING, SUPPORT OCH EXTRA FÖRSÄKRING – ALLT I ETT PAKET! För endast 280 kr per lägenhet 
och år får ni en unik tilläggsförsäkring - Anticimex Trygghetspaket för fl erfamiljshus.

PAKETET BESTÅR AV FEM VIKTIGA DELAR:

●1   Regelbunden besiktning av
hela bostadshuset
Vart 3:e år utförs en besiktning av varje 
lägenhet och allmänna utrymmen för 
att upptäcka eventuella brister och 
skador. Resultatet presenteras 
tillsammans med ett åtgärdsförslag 
som ger er bostadsrättsförening 
möjlighet att förebygga vattenskador 
och planera in framtida underhåll.

●2   Support och rådgivning varje vardag
I avtalet ingår support och rådgivning via 
telefon och e-post till föreningens styrelse 
och medlemmar. Våra experter hjälper 
till med allt från byggnads tekniska 
problem och vattenskador till frågor 
om energilösningar.

●3   Opartisk skadebesiktning
Om en läckageskada trots allt skulle 
inträffa i en lägenhet eller ett allmänt 
utrymme gör vi genast en opartisk 
skadebesiktning så att föreningens 
och/eller den drabbade lägenhets-
innehavarens försäkringsbolag 
snabbt kan hantera ärendet.

●4   Ersättning till
bostadsrättsinnehavaren
Om en läckageskada skulle uppstå 
i en lägenhet, ersätter vi lägenhets-
innehavaren för den självrisk han eller 
hon betalat till annan försäkringsgivare 
– en summa som vanligtvis ligger
runt 3 000 kronor.

●5   Hussvampsförsäkring
Skulle bostadshuset drabbas av hussvamp,
 exempelvis i bärande konstruktioner, 
ersätter vi reparationer upp till 
2 miljoner kronor.

Skydd 
för endast 
280 kr per 

lägenhet

Vill du veta mer, kontakta Allians 
Försäkringsmäklare på telefon 08-700 51 70 
eller e-post bostadsratterna@allians.com. 
Du kan också fylla i svarskortet nedan 
för personlig kontakt.

FRANKERAS EJ.
MOTTAGAREN 

BETALAR 
PORTOT

Allians Försäkringsmäklare

Svarspost 20462759
110 16 Stockholm

Föreningsnamn  Antal lgh. 

Kontaktperson  

Adress  

Postnr.   Postort 

Telefon   E-post 

✂

✔  Jag vill veta mer om erbjudandet – kontakta mig!



Som kund med Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring får 
du ett förmånligt erbjudande som hjälper dig att förebygga 
vattenskador och på så sätt minskar skadekostnader 
och gör boendet ekonomiskt tryggare.

Erbjudandet heter Anticimex Trygghetspaket för fl erfamiljshus 
och inkluderar fem viktiga delar:

Besiktning, support och 
extra försäkring – endast 
280 kr per lägenhet! 

Till dig som har Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring:

Ett unikt
erbjudande!

●1   Regelbunden besiktning av
hela bostadshuset
Vart 3:e år utförs en besiktning av varje 
lägenhet och allmänna utrymmen för 
att upptäcka eventuella brister och 
skador. Resultatet presenteras 
tillsammans med ett åtgärdsförslag 
som ger er bostadsrättsförening 
möjlighet att förebygga vattenskador 
och planera in framtida underhåll.

●2   Support och rådgivning varje vardag
I avtalet ingår support och rådgivning via 
telefon och e-post till föreningens styrelse 
och medlemmar. Våra experter hjälper 
till med allt från byggnads tekniska 
problem och vattenskador till frågor 
om energilösningar.

●3   Opartisk skadebesiktning
Om en läckageskada trots allt skulle 
inträffa i en lägenhet eller ett allmänt 
utrymme gör vi genast en opartisk 
skadebesiktning så att föreningens 
och/eller den drabbade lägenhets-
innehavarens försäkringsbolag 
snabbt kan hantera ärendet.

●4   Ersättning till
bostadsrättsinnehavaren
Om en läckageskada skulle uppstå 
i en lägenhet, ersätter vi lägenhets-
innehavaren för den självrisk han eller 
hon betalat till annan försäkringsgivare 
– en summa som vanligtvis ligger
runt 3 000 kronor.

●5   Hussvampsförsäkring
Skulle bostadshuset drabbas av hussvamp, 
exempelvis i bärande konstruktioner, 
ersätter vi reparationer upp till 
2 miljoner kronor.

Vill du veta mer, kontakta Allians 
Försäkringsmäklare på telefon 08-700 51 70 
eller e-post bostadsrattenra@allians.com. 
Du kan också fylla i svarskortet nedan 
för personlig kontakt.
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PORTOT

Allians Försäkringsmäklare

Svarspost 20462759
110 16 Stockholm

Föreningsnamn  Antal lgh. 

Kontaktperson  

Adress  

Postnr.   Postort 

Telefon   E-post 

✂

✔  Jag vill veta mer om erbjudandet – kontakta mig!




