
HSB Fastighetsförsäkring 
Försäkring för Bostadsrättsföreningar

Gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring

Tre viktiga försäkringar för en bostadsrättsförening 
och dess bostadsrättshavare:

Fastighetsförsäkring (t ex stommar och bjälklag).
Bostadsrättstillägg (t ex för golv, tak och fast inredning). 
Hemförsäkring (t ex för lösöre). Tecknas alltid av bostads-
rättshavaren.

•
•
•

Din bostadsrättsförening har beslutat att teckna en Gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring genom 
HSB Försäkring. Försäkringen gäller för alla bostadsrättshavare. Det innebär att Du som bostads-
rättshavare inte längre behöver något bostadsrättstillägg i Din hemförsäkring.

Fördelen med ett gemensamt bostadsrättstillägg är bland annat att vid en skada som drabbar både fastig-
heten och bostadsrättshavaren blir skaderegleringen betydligt enklare än förut. Skadan regleras av en 
skadereglerare, alltså både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget. En annan fördel är förstås att 
alla har bostadsrättstillägget, ingen kan glömma bort det.

Kort om vad den gemensamma bostadsrättstilläggsförsäkringen gäller för: 
Försäkringen gäller för den egendom som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen och föreningens 
stadgar har underhålls- och reparationsansvar för, samt fast inredning  (inklusive inglasad balkong) i 
bostadsrätten som bekostats av bostadsrättshavaren.
Försäkringen gäller för momenten; brand, stöld/skadegörelse, läckage, naturskador, maskin- installations-
skador samt glasrutor.
Försäkringen gäller med fullvärde.
Självrisker:

 - grundsjälvrisk  1 500 kr
 - läckageskada  2 000 kr
 - läckage i våtrum 4 000 kr  

Försäkringen administreras och skaderegleras av HSB Försäkring och i samarbete med If Skade-
försäkring som också är försäkringsgivare.

Vid skada:
Vid skada kontaktas HSB Försäkrings kundtjänst tel: 08 – 503 342 45 av föreningens försäkrings-
ansvarig, t ex förvaltare, vicevärd, ordförande eller annan som har vetskap om bostadsrättsföreningens 
försäkringsnummer. 
Detta gäller vid alla skador, men vid t ex maskinskada på Din kyl/frys, diskmaskin och spis kan anmälan 
även göras direkt av bostadsrättshavaren. Detta görs via en särskilt utformad blankett som finns att 
hämta på www.hsb.se/forsakring.
På kundtjänsten kontrollerar man att försäkringen gäller och är betald, skickar ut skadeanmälnings-
blankett, ser till att Ni får kontakt med skadebesiktningsman eller skadereglerare m m.
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HSB Försäkring AB, org.nr. 516401-8425, säte Stockholm genom Aon Sweden AB, Box 12820, SE-112 97 Stockholm, Sweden, 
Telefon 08-503 342 45, Telefax 08-587 840 01, e-post hsbforsakring@aon.se 


