Bostadsrättternas Ombygg
O
gnadsförrsäkring
g
GE 13005:7
Särskiltt villkor – Gäller från 2018-05-01
Detta särskilda villkor gäller som komplemen t till allmänt villkor Bosta
adsrätternas
Fastighe
etsförsäkring G 13005, och
h gäller vid e
entreprenada
arbeten i sam
mband med o
ombyggnation av
befintlig byggnad.
Skada i ssamband me
ed löpande re
eparationer o
och normalt underhåll
u
om
mfattas inte aav detta särs
skilda
villkor. Sådan skada regleras
r
i enllighet med G 13005.
Skada i ssamband me
ed sprängning
g, markarbetten och tillby
yggnation om
mfattas inte aav detta särs
skilda
villkor.
Med tillämpning av, vid
v skadetidp
punkten gälla
ande version av, allmänt villkor
v
G 1300
05 och allmänna
avtalsbesstämmelser AB-DF i övrig
gt gäller följa
ande ändring
gar och tillägg
g.

I

Egendomssförsäkring

Försäkrin
ngen gäller för skada elle
er del av skad
da, som omfattas av Kap I Egendomssförsäkring, på
p
försäkrad byggnad i samband me
ed ombyggna
ation av befintliga byggnadssytor. Fö
örsäkringen gäller
g
även då föreningen sålt
s
lokal elle
er råvind och det föranlett en ombygg
gnadsentreprrenad.
Med änd
dring av punk
kt 9.4.2 tilläm
mpas inte anssvarsbegräns
sning vid förs
summelse attt anmäla
risköknin
ng vid ändrad
de förhålland
den i samban
nd med omby
yggnation.
Högsta e
ersättning fö
ör egendomss
skada enligt detta särskilda villkor är 500 000 kro
onor för varje
e
skada. Fö
ör samtliga skador
s
underr försäkringsstiden är ersä
ättningen beg
gränsad till 1 000 000 kro
onor.
Om anna
at belopp avttalats framgå
år detta av fö
örsäkringsbe
eviset.

IV A
Ansvarsfö
örsäkring

Med änd
dring av kapittel V punkt 5..1.2.1 Bygghe
erreansvar, gäller
g
försäkringen för för
örsäkringstaga
garen i
egenskap av byggher
erre på försäk
krad fastighe
et i samband med ombyg
ggnation av b
befintliga
byggnad
dsytor intill de
e försäkrings
sbelopp som
m anges i punkt 4.3. Försäkringen gälle
er även då
förening
gen sålt lokal eller råvind och det föra nlett en omb
byggnadsenttreprenad.

Särskiild självrissk
Med änd
dring av kapittel 1 Egendom
msförsäkring
g punkt 10 oc
ch kapitel V Ansvarsförsäk
A
kring punkt 8
gäller följande särskilda självriske
er.
Självriske
en är 400 oo
oo kronor utö
över avtalad g
grundsjälvris
sk i de fall

skrifftligt avtal sa
aknas med en
ntreprenören
n. Avtalet ska
all innehålla för
f entrepren
naden passande
standardbestämmelser inom byggbransc hen enligt AB
BA AF12.

entre
eprenör inte innehar förs
säkringar som
m uppfyller minimivillkore
m
en enligt AMA
MA AF12

försä
säkringstagarren inte har in
nförskaffat sskriftligt beviis av entreprenören innan
n entreprena
aden
starttats om att försäkringar
f
enligt första och andra punkten
p
ovan
n finns

försä
säkringstagarren har avtala
at bort regre
essrätten gen
ntemot entre
eprenör eller leverantör.

Allmänna avtalsbestäm
mmelser A
AB-DF
Med änd
dring av kapittel XX Allmän
nna avtalsbesstämmelser punkt 35.2 är bostadsrätttsföreningen
n inte
skyldig a
att meddela ändrade
ä
förh
hållande för rriskökning i samband
s
med ombyggnaation eller
renoverin
ng av befintliga ytor.
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