
 

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring 
En unik medlemsförmån 

 
Offertunderlag 
 

Söderberg & Partners (f d Allians) sköter all administration samt rådgivning för 
Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar. 
Vid frågor och hjälp vid ifyllande av underlaget kontakta: 
 
Söderberg & Partners (f d Allians) 
Fredsgatan 12 
111 52 Stockholm 
Tel. 08 – 700 51 70 
Fax. 08 – 700 51 79 
E-post: bostadsratterna@soderbergpartners.se 
www.soderbergpartners.se/bostadsratterna 
 

Föreningsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

 
Organisationsnummer 

 
Bostadsrättsförening 

 
Kontaktperson 

 
Adress 

 
Telefon 

 
Postnr 

 
Ort 

 
E-post 

 
 
Offerten skickas via e-post, om den även önskas brevledes fyll i nedanstående: 
 
Adress för offert brevledes 
C/o adress 

 
Adress 

 
Postnr 

 
Ort 

 
 
Nuvarande fastighetsförsäkring omfattar nedanstående tillägg: 
 
 Gemensamt bostadsrättstillägg 
 
 Regelbunden besiktning 

 
 
Typ av byggnad, (byggnadsklass) 
 
 1.  Byggnader som påverkas i ringa omfattning av brand och som inte medverkar till 

brandspridning. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak mellanbotten) av sten eller 
betong eller två eller fler mellanbottnar (bjälklag) och alla av sten eller betong, oavsett 
utförande av ytterväggar, stomme och tak.  

 
 2. Byggnader som påverkas av brand utan att medverka till brandspridning, men hindrar inte 

brandspridning i väsentlig omfattning. Alla ytterväggar av sten eller betong men 
byggnadssättet är inte hänförligt till klass 1, då fastigheten inte hindrar brandspridning i 
väsentlig omfattning. Ex. stål-/plåtbyggnad. 
 

 3.  Ytterväggar av trä eller trävägg skyddad med revetering.  
Byggnaden deltar i brand och som medverkar till brandspridning. 

 

 

 

 

 



 

Önskad grundsjälvrisk Fastighetens area 
 

 
0,2 basbelopp (8 900 kr) 

Bostadsyta i m2 

 
 

 
 

0,5 basbelopp (22 200 kr) 
Lokalyta i m2 

 
 

+ 
 

1 basbelopp (44 400 kr) 
Källare/biyta i m2 

 
 

+ 
 

2 basbelopp (88 800kr) 
Area m2 

Totalt: 
 

= 
 
 
 
 
 
Övriga fastighetsuppgifter 
Antal byggnader Antal lägenheter, 

totalt 
Varav hyres-
lägenheter 

Antal våningar 
(inkl. bv) 

Byggnadsår Värdeår (t.ex. enl 
fastighetstaxeringen) 

 
Övriga byggnader, m2 (t.ex. förråd överstigande 30 m2  bta) 

 
Fristående garage, m2 ( överstigande 30 m2  bta) 

 
 

Verksamhet i uthyrda lokaler 

 
Ja, vi hyr ut lokal/lokaler 

Antal uthyrda lokaler 

 
Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) 

 
Uthyrd area i m2 

 
Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) 

 
Uthyrd area i m2 

 
Verksamhet (Ex. kontor, butik, restaurang) 

 
Uthyrd area i m2 

 
 
Skador de senaste tre åren 
 

  
Nej, vi har inte haft någon skada som ersatts från fastighetsförsäkring 
 

  
Ja, vi har haft skador på fastigheten som ersatts från fastighetsförsäkring 
 

Skadeår 

 
Skadetyp (t.ex. vatten, brand, skadegörelse) 

 
Ersättning utbetald från försäkringen (kr) 

 
Skadeår 

 
Skadetyp (t.ex. vatten, brand, skadegörelse) 

 
Ersättning utbetald från försäkringen (kr) 

 
Skadeår 

 
Skadetyp (t.ex. vatten, brand, skadegörelse) 

 
Ersättning utbetald från försäkringen (kr) 

 
Skadeår 

 
Skadetyp (t.ex. vatten, brand, skadegörelse) 

 
Ersättning utbetald från försäkringen (kr) 

 
 
Övrigt 

 
 
 

 
Befintlig försäkringsgivare 

Försäkringsgivare 

 
Årspremie 
 

Förfallodag 

 
Grundsjälvrisk 

 
 

(Bostadsyta + Lokalyta) = Källarens yta 
Antal våningar 

* Schablon beräkning, om uppgift saknas: 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Angivna självrisker baserade på 2015 års 
prisbasbelopp (44 500 kr). 
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