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Våra Gårdarförsäkringen
Våra Gårdar-försäkringen är skräddarsydd för föreningar som driver allmänna
samlingslokaler. Genom grupplösningen har villkor och skydd som passar de allra
flesta föreningar kunnat förhandlas fram. Genom en gemensam upphandling och
ett aktivt skadeförebyggande arbete håller vi försäkringspremien nere.
Endast medlemmar i Våra Gårdar kan teckna
Våra Gårdar-försäkringen.
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1. Grundförsäkring
Grundförsäkringen består av: Ansvars-, förmögenhetsbrotts-,
rättsskydds- och olycksfallsförsäkring. Endast föreningar som
är medlemmar i Våra Gårdar kan teckna Våra Gårdar-försäkringen. Extra fördelaktigt är att olycksfallsförsäkringen gäller
för besökare på föreningens egna arrangemang samt för funktionärer under ideella uppdrag åt föreningen.
Tänk på!

Anställda omfattas inte av olycksfallsförsäkringen.
Läs mer om tilläggsförsäkringar på nästa sida.

Prislista 2019
Medlemsavgift Våra Gårdar
Fast medlemsavgift
Serviceavgift per kvm våningsyta

600 kr
4,50 kr

Våra Gårdar-försäkringen
Grundförsäkring		
Trähus, per kvm våningsyta
Stenhus, per kvm våningsyta
Uthus, mindre än 50 kvm
Uthus, mellan 50-100 kvm
Uthus, större än 100 kvm
Lösegendom, per 5 bb
Olycksfallsförsäkring per anställd

555 kr
17,97 kr
11,22 kr
110 kr
265 kr
715 kr
580 kr
115 kr

Försäkringskansliet
På försäkringskansliet i Varberg sköts all administration av
försäkringen. Vänd er till försäkringskansliet för att anmäla
skada, få information, beställa material, uppdatera ert skydd
eller med övriga frågor. Du kommer i kontakt med försäkringskansliet vardagar 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).
Under sommaren och runt jul- och nyårshelgen är det
öppet vardagar kl 9.00-12.00.
Försäkringsförmedlare: Föreningsförsäkringar i Halland AB,
Carolina Svensson och Anna Wernersson
Adress: Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg
Telefonnummer: 0200-22 99 99
E-post: forsakring@varagardar.se

2. Byggnadsförsäkring
Byggnadsförsäkringen gäller för skada eller förlust genom
en plötslig och oförutsedd brand-, vatten- eller inbrottsskada. Endast föreningar som är medlemmar i Våra Gårdar
och som äger sin lokal alternativt har försäkringsansvaret för
den kan teckna byggnadsförsäkringen. Hyresförlustförsäkring,
maskinförsäkring och oljeskadeförsäkring ingår också.
Tänk på!

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för Våra Gårdar-försäkringen i hela landet
är Länsförsäkringar Halland. Vänd er till försäkringskansliet på 0200-22 99 99 för svar på frågor, uppdateringar och
skadeanmälan.
Mer om vad försäkringen täcker finns att läsa i förköpsinformationen eller i ert försäkringsbesked. Det finns också
möjlighet att läsa försäkringsvillkoren. Kontakta försäkringskansliet för tillgång till dessa.

Försäkringen ersätter inte skador som beror på bristande
underhåll, exempelvis bristande dränering eller takläckage.

3. Verksamhetsförsäkring
Försäkring av lösegendom, uppgår till det belopp som ni själva
anger vid försäkringsteckning eller uppdatering. Verksamhetsförsäkringen innefattar brand-, inbrotts-, vattenskadeförsäkring, försäkring för pengar och värdehandlingar, kunders
egendom, avbrott i föreningens ekonomiska verksamhet,
transport samt allrisk. Lösegendomen behöver inte förvaras
i av föreningen försäkrade byggnader.
Tänk på!

Lösegendom är allt löst som finns i byggnaderna, som man
skulle ta med sig vid en flytt. Det är det ekonomiska värde
en likvärdig sak skulle ha idag som ska uppskattas. Lösegendomen försäkras i intervaller om 5 basbelopp (232 500 kr ),
alltså 0, 5, 10 bb osv.

Sedvanlig verksamhet
Våra Gårdar-försäkringen är skräddarsydd för föreningar som
driver allmänna samlingslokaler och gäller enbart för sedvanlig
drift av samlingslokal. Om ni, eller er hyresgäst, planerar att
bedriva särskilt riskfylld verksamhet eller verksamhet som avviker
från sedvanlig drift av samlingslokal, kontakta försäkringskansliet för att se över ert försäkringsskydd.

Underhåll
Att regelbundet se över byggnaden är grunden i ett bra skadeförebyggande arbete. Gör en grundlig genomgång samt en
åtgärdsplan för underhållet. Bristande underhåll täcks inte
av försäkringen.

Varför Våra Gårdar-försäkringen?

1
Försäkringen är anpassad
efter föreningars specifika
behov.

2
Fördelaktig prissättning när
en stor grupp upphandlar.

Brand
I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor ska alla fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Ta Våra Gårdar-försäkringens egna, kostnadsfria
handbok till hjälp.

Inbrott
För att inbrottsförsäkringen ska gälla fullt ut är det viktigt att
byggnaden har godkänt inbrottsskydd enligt skyddsklass 1.
Skyddsklass 1 berör omslutningsyta, typ av lås och vred mm
och syftar till att försvåra för obehöriga att ta sig in i lokalen men
också att få med sig saker ut. Förutom lås och inbrottslarm
så är det viktigt att det inte finns verktyg och lösa föremål på
gården samt att gården är upplyst.

Vatten
Ett bra sätt att förhindra och minska omfattningen av vattenskador är att ha en vattenfelsbrytare som automatiskt stänger av
eller stoppar flödet av vatten. Underhållsvärme och regelbunden
tillsyn är andra viktiga åtgärder. För fler tips och råd kontakta
försäkringskansliet.

4

3
Större möjlighet att påverka
försäkringsgivare och villkor.

Praktiskt och ekonomiskt
stöd till skadeförebyggande
arbete.

Tilläggsförsäkringar
Föreningen kan behöva ytterligare tilläggsförsäkringar
beroende på sin verksamhet eller egendom. Kontakta försäkringskansliet för mer information.
Anställda omfattas inte av olycksfallsförsäkringen i grundförsäkringen. Arbetar den anställda max 16 h/vecka kan olycksfallsförsäkring
tecknas genom Våra Gårdar-försäkringen.
Utställningsförsäkring tecknas när föreningen i egen regi
arrangerar tillfälliga utställningar. Tecknas utan avgift upp till
10 basbelopp när föreningen har sin egen lösegendom försäkrad.
Båtar, båttrafik, tåg, tågtrafik samt åkgräsklippare som är trafikförsäkringspliktiga. Försäkring för dessa behöver tecknas till då
undantag görs i ansvarsförsäkringen.
Robotgräsklippare. Möjligt att försäkra mot stöld när robotgräsklipparen är på tomten.
Byggprojekt. Vid stora byggprojekt bör allriskförsäkring för byggnads-,
anläggnings-, installations- och montagearbeten samt miljöskade- och
byggherreansvar tecknas.
Merkostnader på grund av myndighetskrav. Vid nybyggnation ställs
högre krav på bl a tillgänglighet.
Skadedjur. Saneringsförsäkring för skadedjur ingår inte i Våra Gårdarförsäkringen. Kontakta Anticmex, Nomor eller annan aktör för att
teckna avtal eller avhjälpa problemet.

Hyreskontrakt
Försäkringen gäller inte för stöld utan samband med inbrott. Skapa rutiner kring uthyrning, skriv hyresavtal och var noggranna
med besiktning före och efter uthyrning samt depositionsavgift.

Handböcker och mallar
Beställ handböcker, PM och mallar för ert skadeförebyggande arbete på forsakring@varagardar.se.

Handbok för systematiskt brandskyddsarbete Kostnadsfri!
Bok om underhåll - Kolla våra gårdar 60 kr
AVTAL

PM och mallar - Hyreskontrakt Kostnadsfri!
Checklista - Egenkontroll av elanläggning Kostnadsfri!
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Info om inbrottssäkerhet - Skyddsklass 1 Kostnadsfri!
Utbildning - Säker föreningsgård Läs mer!

Skydda våra gårdar

Säkerhetsrabatt

Sedan Våra Gårdar började upphandla försäkring i form av
en grupplösning har vi kunnat påverka villkor och hålla
försäkringspremien så låg som möjligt. Just det är ett ständigt
pågående arbete. Ju färre föreningsgårdar som drabbas av
skador desto enklare blir det att förhandla oss till en bra
premie från försäkringsgivaren. Skadeförebyggande åtgärder
kan förebygga och begränsa skada och en del av dem ger
dessutom reducerad självrisk.

Även med ett bra försäkringsskydd för skador med sig omkostnader och tidsödande merarbete. Skydda era byggnader,
föremål och er verksamhet genom att aktivt förebygga skador.
Ett skadeförebyggande arbete håller dessutom nere föreningens försäkringspremie på lång sikt.

Exempel på självriskreduktion 2019
Självrisk vid inbrott

9 300 kr

Självrisk vid inbrott där ett enklare
inbrottslarm begränsat skadan 		

4 600 kr

Självrisk vid inbrott där ett inbrottslarm
kopplat till larmcentral begränsat skadan

Våra Gårdar-försäkringen ger er upp till 30% i säkerhetsrabatt
på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av
vissa skadeförebyggande åtgärder. Fyll i och skicka in blanketten för säkerhetsrabatt före 15 nov för rabatt på nästa års
premie. Ladda ner blanketten på varagardar.se eller kontakta
försäkringskansliet.

0 kr

5% Enklare inbrottslarm
10% Inbrottslarm kopplat till larmcentral

Skadeförebyggande fonden
Skadeförebyggande fonden ger ekonomiskt stöd till skadeförebyggande insatser. Ansök till fonden senast 15 april respektive
22 oktober för chansen att få tillbaka upp till 75 % och/eller
20 000 kronor på insatser rörande larm och lås, sensorbelysning, brandsläckningsutrustning, utrymningsskyltar, timers,
jordfelsbrytare, överspänningsskydd, snörasskydd mm. Det går
att ansöka både före och efter att åtgärden är genomförd. Läs
mer och ansök på varagardar.se/skadeforebyggande-fonden.

5% Enklare brandlarm

10% Vattenfelsbrytare

10% Brandlarm kopplat till larmcentral
5% EIO/IN-eltest

5% Jordfelsbrytare

5% Slangbrottsventil
5% Överspänningsskydd

Få upp till 75% av kostnaden och/eller 20 000 kr tillbaka!
Ansök före 15 april / 22 oktober

..
saker
..
.
foreningsgard

Bli experter!
Bli belönade!
Bli experter på att förebygga skador. Få självriskcheck värde 9 300 kr och bli
certifierade som Säker föreningsgård. Välj mellan webbkurs och studiecirkel.
Läs mer och anmäl er på sakerforeningsgard.se.
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