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med/em au assurandør.no
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Oslo, November 2015
lnformasjon til
Holmenhaugen boligforenings beboere
Pr 01.12.15 blir IF forsikring Boligforeningens nye forsikringsleverandør via assurandør FORSIKRINGSPARTNER AS.
IF FORSIKRING er en av Nordens ledende skadeforsikringsselskaper og
FORSIKRINGSPARTNER har va’rt agent for lfforsikring gjennom 95 âr. Vi gir rod am skadeforsikring til bOde store og smO bedrifter,
samt privotpersonerforeninger og sameier sam deres.

Vi legger stor vekt p66 tilpasseforsikringsløsninger etter behov med riktige dekninger, og god personlig service!
-

Kort informasjon om deres nye forsikring
Polise nr: SP930368

Bygningsforsikring, Super
Dekker bygningen for brann, vannskader, rørbrudd, elektrisk fenomen, glasskader, tyveri og skadeverk,
pábud, huseieransvar, hage anlegg og redskaper, Felleskostnader ved brann og vannskader samt Anticimex
Skadedyreforsi kri ng .Superdekningen for boligbygning omfatter bekjempelse av skadedyr scm rotter, mus, kakerlakker, maur, veggedyr og
ulike andre skadedyr. Videre dekkes bekjempelse av og bygningsskade forrsaket av følgende treskadeinsekter: Husbukk, stripet borebille,
stokkmaur, praktbille, parkettbille og splintvedbille. Se vUkâr for nrmere informasjon. ( Dekningen kan utvides til a gjelde forebygging via
Anticimex)

Styre- og Ledelsesansvar
Dekker det Økonomiske rettslige erstatningsansvaret som du personlig kan bli ho(dt personlig ansvarlig for
som styremedlem I borettslag (eller andre styrer)
Rettshjelp:
Dekker utgifter til advokat for en rekke tvister hvor det er naturlig at advokat opptrer pa vegne av samelet. Forsikringssum 250.000
pr skade egenandel
—

Kriminalitet (undersiag)
Dekker dersom sameiet far økonomiske tap som følge av beboeres straffbare handlinger.

Kollektiv dugnadsforsikring:
Dekker ulykkes/ dødsforsikring for beboere scm er med pa dugnader for sameier.
for 10 personer, 2 ganger i ret, 500.000 ulykkesdekning, dødsfall og menerstatning kommer dette pa 3370,-

VEDAKUTT BEHOV FOR HJELP
ring OPPGJØR BEDRIFT EIENDOM : tlf 815 59 885 / eHer 02400 (24t)
Mail: skadeserviceeiendom@if.no

Ved behov for hjelp fra IF onsker vi at Styret I Holmenhaugen boligforening sâ fort som
mulig informeres per e-post til post@holmenhauaen.no.

Forsikringspa rtn er
med/em av assurandør.no

.,

..

OVERSIKT OVER FOREBYGGING AV SKADER:
Forsikringspartner vii sammen med Styret age oversikt over sikkerhetsinstaiiasjoner i de

forskjeiiige boiigbygningene i 2016. (for brann og vann)

Det fokuseres p skadereduserende tiltak som igjen vii gi en reduksjon pa forsikringspremien.
Vi ber om beboeres bistand og samarbeidsviiiighet for fâ dette fuiiført.
Mer informasjon om dette kommer siden.

ForsIkr/n gspa rtn er:

-

din faste forsikringskontakt

Forsikringspartner, en del av AssurandØr.no, representerer:
If Skadeforsikring og Europeiske Reiseforsikring og IF pension (Danica).

Vi har faste kontaktpersoner for vâre kunder med eget servicekonsept og oppfølging.
Vre erfarne forsikringsmedarbeidere tilbyr personiig rdgivning innen forsikring for:
•

Privatpersoner

•

Bedrifter sameler organisasjoner -foreninger

•

Industri -Landbruk

—

-

Var filosofi
Siden oppstarten i 1918 har var filosofi vrt at vi skal strekke

055

Iitt lenger for kundene vare. Váre radgivere

skal passe pa at du far tilbud om forsikringer som garanterer erstatning og hjeip ved skade. Vi vii gjøre alt vi
kan for

hjelpe deg i en vanskelig situasjon.

Deres kontaktpcrson
Forsikri ngsrdgiver
Marianne Jurstad Jørgensen
Bed rift og privat

Telefon: 95 75 51 29
Telefon: 22 5113 70
Mail marianne.jorensen(if.no

Ta gjerne kontakt dersom du har
spørsmâl om forsikring eller ønsker tilbud pa dine private
forsikri nger!
Da blir du del av vârt gode service konsept!

