
Bra erbjudanden för
SPRF:s medlemmar!



Spara pengar!
Länsförsäkringar Södermanland i samarbete med SPRF Södermanland 
har förmånliga erbjudande under avtalsperioden 2016 och 2017.

Hem- ocH VillaHemförsäkring

• Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar.
• Försäkringen gäller för lösöre/lösegendom som tillhör dig 
 eller din familj. (Lösöret ska vara avsett för privat bruk.)

Detta ingår i din hem- och villahemförsäkring:

• Försäkringsbelopp för egendomsskydd för stöld, brand etc 
 upp till fullvärde. 
• Ansvarsskydd – ersätter om du blir skadeståndsskyldig 
 (max 5 000 000 kr).
• Rättsskydd – ersätter advokat- och rättegångskostnader 
 (max 240 000 kr).
• Överfallsskydd – skadestånd efter överfall (max 1 000 000 kr).
• Reseskydd – Utökat skydd vid resa.
• Identitetsstöld – assistans vid betalningskrav och 
 betalningsanmärkningar.

I övrigt hänvisas till våra försäkringsvillkor.
För dig som tecknar en ny hem- eller villahemförsäkring får 
tilläggsförsäkringen ”Utökat reseskydd” gratis under det första året. 
(Gäller under 2016 och 2017.)

BRA ERBJUDANDEN



Rabatt på ditt boende
Du får 10 % rabatt på ordinarie premie för din villa-, hem-, villahem- och 
fritidshusförsäkring samt hem- och bostadsrättsförsäkring. Utöver dessa 
får du 10 % rabatt på ordinarie premie för tilläggsförsäkringen Allrisk 
lösegendom.

Rabatt på din bilförsäkring
Du får 10 % rabatt på ordinarie premie för personbilsförsäkringens 
delkasko- och vagnskademoment.

Rabatt på dina bolån
Du får avdrag på räntan på bolån placerade hos Länsförsäkringar Hypotek. 
Rabatten gäller under vald bindningstid. (Väljer du 1 års bindningstid, 
gäller rabatten under 1 års tid. Väljer du 10-årig bindningstid får du rabatten 
under 10 år). 

Gratis bankkort i två år
Öppna Privatkonto och du får bankkortet gratis under två år. Värde 450 kr. 

Du får Kundbonus
Om du samlar din boendeförsäkring, din vardagsekonomi och någon typ av 
sparande hos oss, får du ännu högre rabatt. Med vår Kundbonus kan du få 
upp till 15 % rabatt på dina försäkringar. (Förutom de 10 % som du redan 
har som medlem i SPRF.)

OBS! För att få rabatterna – kontakta Länsförsäkringar Södermanland.

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt bolag, vilket 
innebär att vi, förutom nedan nämnda rabatter och Kundbonus 
kan komma att lämna återbäring på inbetalda premier. 
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V Storgatan 4, Box 147, 611 24 Nyköping
Tfn: 0155-48 40 00 • Fax: 0155-48 41 03

E-post: info@lfs.se
www.lfs.se

SPRF SÖDERMANLAND

Eskilstuna/ Strängnäs
SPRF avd 24
Alva Myrdals gata 3
632 20 Eskilstuna
Tfn  016-13 17 03 
sprfavd24@blixtmail.se 

Nyköping
SPRF avd 56 
V Trädgårdsgatan 53
611 32 Nyköping
Tfn 0155-21 45 40
avd56.nykoping@sprf.se

Katrineholm
SPRF avd 47
Djulögatan 51
641 31 Katrineholm
Tfn 0150-509 95 
johansson.karl-erik@home.se 

Ta kontakt med din närmaste avdelning 
inom SPRF Södermanland

sodermanland.sprf.se


