Boligforeningen
AAB, som administrerer den ejendom du bor i, har
tegnet en bygningsforsikring, som dækker skader på
selve ejendommen.
Det indebærer, at enhver skade som er opstået på
ejendommen i forbindelse med brandskaden er
dækket under denne forsikring.

Skade på dine private ejendele
Hvis der er sket skade på dine private ejendele,
stiller sagen sig anderledes, for AAB’s bygningsforsikring dækker ikke skade på disse.
Her bedes du i stedet rette henvendelse til det
forsikringsselskab, hvor du har tegnet din familie/indboforsikring.
Muligvis sender forsikringsselskabet en skadeanmeldelse til dig, som du skal udfylde.
Har du spørgsmål eller problemer med at udfylde
skadeanmeldelsen, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og de vil give dig råd og vejledning.
Hvis der er tale om en større skade på dit indbo, vil
dit forsikringsselskab formentlig sende en taksator ud
til dig.

Hvad når jeg ikke kan bo i min lejlighed
Når din lejlighed er så beskadiget, at du ikke kan bo i
den, skal du ligeledes kontakte dit eget forsikringsselskab, som vil hjælpe dig med at blive genhuset.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret?
Hvis du ikke har tegnet en familie- / indboforsikring,
kan du eventuelt få hjælp til dækning af rimeligt
begrundede udgifter (nødvendige genstande) fra din
kommune. Det er dog en forudsætning, at du ikke
selv kan betale.

Hvis du har et arbejde og en almindelig indkomst, vil
du udelukkende kunne få hjælp, hvis der er tale om
væsentlige ændringer i dine forhold.
Mener du det er tilfældet, skal du kontakte dit lokale
kommunekontor og/eller Den Sociale Døgnvagt tlf.
33 17 33 33.

Hvor skal jeg bo?
Den Sociale Døgnvagt vil finde et midlertidigt sted,
hvor du kan bo. De vil også træffe aftaler om
forplejning og indkvartering. Politiet sørger for
transporten dertil.

Dine kæledyr
Hvis du ikke kan have din hund, kat eller andet
husdyr med dig, så hjælper politiet dig med at
anbringe det i et dyreinternat.
Har du glemt dit husdyr i lejligheden, så henvend dig
til politiet eller brandvæsnet.

Hvis du kommer til skade
Er du som følge af skaden blevet indlagt eller
sygemeldt, skal du kontakte din arbejdsplads,
Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningen og
eventuelt din fagforening.
Her vil du får svar på spørgsmål om sygedagpenge
m.m.

Kan jeg lade være med at betale husleje,
for en lejlighed som er brændt ned?
Du skal ikke betale husleje, varme og antennebidrag
i genopbygningsperioden.
Når din bolig er klar til indflytning, vil du blive
kontaktet af boligforeningen med henblik på
genoptagelse af lejebetaling m.v.
HUSK at afmelde din betaling via PBS.

Gas og strøm
Brandvæsnet tager kontakt til belysningsvæsnet,
som afgør om gas og strøm skal afbrydes.
Hvis der er sket skader på installationerne i enkelte
lejligheder, skal skaderne udbedres af en autoriseret
elektriker eller blikkenslager.

Hvad gør du
når skaden er sket ?

Denne folder er udarbejdet af Willis, dit
boligselskabs forsikringsrådgiver.

