Färdigställandeförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gar-Bo Försäkring AB			

Produkt: Färdigställandeförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i de
fullständiga villkoret, som du hittar på gar-bo.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Färdigställandeförsäkring, gäller enligt Lag om färdigställandeskydd. Försäkringen gäller om entreprenör går i konkurs eller om det
finns rätt att häva enligt 29 § Konsumenttjänstlagen.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?

Ersättning för förskottsbetalning.

Extrakostnader som kan uppstå när entreprenör går i
konkurs.

Skada som omfattas av en entreprenad-, villa, fritidshus- eller fastighetsförsäkring, oavsett om sådan
försäkring finns eller ej.

Extrakostnader som kan uppstå när det föreligger rätt
att häva avtalet enligt 29 § Konsumenttjänstlagen.

Kostnad för skada och avbrott i rörelse eller vite, skadestånd eller kostnader för forcering eller dröjsmål.

Försäkringsbelopp är 10 % av avtalssumman.
Försäkringen omfattar de/det entreprenadavtal som är
upptagna i försäkringsbrevet.

Ekonomisk skada som till exempel hyresbortfall,
kostnad för kost och logi, fördyrade levnadskostnader,
kostnad för flyttning, förvaring av lösöre, värdeminskning eller ersättning för inkomstförlust.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Ombudskostnader och kostnader i anledning av tvist.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Kostnader som täcks av annan säkerhet, tex bankgaranti eller borgensförbindelse.
Innehållna medel.
Avtalade krav såsom vite, prisnedsättningar.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller endast i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
•

Att betala försäkringspremien.

•
•
•
•

Att utan dröjsmål anmäla skadehändelse.
Att visa vilka extrakostnader som uppstått.
Att inte påbörja något avhjälpande innan godkännande inhämtas från Gar-Bo Försäkring AB.
Att vidta åtgärder för att förhindra skada och begränsa uppkommen skada.
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Hur och när ska jag betala?
Gar-Bo Försäkring AB avgör hur försäkringspremien ska betalas. Försäkringen skall antingen betalas i förskott eller enligt fakturans
betalningsvillkor.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från den dag den ställs ut och till dess att leveranser och/eller entreprenader enligt i försäkringsbrevet angivna avtal godkänts vid slutbesiktning.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan inte sägas upp eller överlåtas.
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