
Ta inga risker
på skotern

Så minimerar du
brandrisken i jul

Vilken app 
är din 
favorit?

VINTERN 2014

KRYSSA & 

VINN BRAND-

PAKET

Din Sida
Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning      



av ett eget sparande har minskat, snarare 
tvärtom. Det allmänna pensionssystemet har 
successivt försämrats och inget tyder på att 
det kommer att förbättras med tiden. Det i 
kombination med att vi lever längre pekar på 
ett allt större behov av eget sparande. Rent 
generellt kan man också säga att med det 
extremt låga ränteläge vi nu har finns det ett 
större utrymme för både amortering och ett 
ökat sparande. Ett bra tillfälle att se över ditt 
sparande alltså.
 Ett annat område som är viktigt att ha koll 
på är familjejuridiken. Idag är det vanligt att 
familjen kan bestå av både dina, mina och 
eventuella gemensamma barn och det medför 
faktiskt en hel del att tänka på. Ta gärna 
hjälp av en familjejurist för att få ordning på 
samboavtal, äktenskapsförord och testamente 
– för att undvika tråkigheter och obehag vid en 
eventuell skilsmässa eller ett dödsfall. 
 Mitt tips är att boka tid hos din bank för 
en spargenomgång. Är du inte nöjd med den 
bank du har kan du byta till den med de mest 
nöjda kunderna* – Länsförsäkringars bank.

God Jul och Gott Nytt År!

RIKARD JACOBSSON
Försäljningschef bank/liv

Vikten av att köra säkert är alltid värd att 
poängtera. Du kan minska risken för olyckor 
avsevärt genom att hålla dig till märkta skoter-
leder, anpassa fart efter sikt och före samt vara 
extra uppmärksam vid kritiska platser.
 Att se över fordonet och utrustningen är 
också viktigt. Fungerar allt på skotern? Är 
hjälmen och snöskoterstället i ordning?

Nykter förare
För att få ersättning vid en olycka måste 
du ha giltigt körkort eller förarbevis och inte 
ha varit påverkad av alkohol eller annat 
berusnings medel.
 Vid körning på isbelagt vatten har du ansvar 

att förvissa dig om att isen håller. Vid oaktsam-
het kan ersättningen sänkas eller utebli.

Godkänt lås
Skotern måste enligt lag vara trafikförsäkrad. 
Komplettera med vår hel- eller halvförsäkring och 
du har en snöskoterförsäkring som gäller under 
hela kalenderåret. Skotern behöver då inte ställas 
på och av vid hög- och lågsäsong. Skoterpulka 
omfattas av försäkringen.
 Viktigt att tänka på är att skotern måste vara 
låst med ett lås godkänt av Stöldskyddsföre-
ningen (SSF) för att försäkringen ska gälla. Detta 
gäller även släpvagnen, om skotern står på den. 
Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se.

Se över ditt sparande
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Som du kanske har sett är det förändringar 
på gång inom avdragsrätten för det privata 
pensionssparandet. Idag får man dra av 
1 000 kronor per månad för sitt sparande, 
men regeringen har lagt ett förslag om en rejäl 
sänkning redan nästa år. Det nya förslaget 
innebär att avdragsrätten sänks till 150 
kronor per månad den 1 januari 2015, för att 
försvinna helt 2016. För dig som har ett privat 
pensionssparande är det alltså hög tid att 
fundera över alternativa sparformer. 
 Att möjligheten till avdragsgillt pensions-
sparande försvinner innebär inte att behovet 

Säker körning med skotern

Den 1 december lanserades våra 
förbättrade gravidförsäkringar, 
Gravidförsäkring Bas och Gravid-
försäkring Plus. 

Gravidförsäkring Plus ger ett omfattande 
skydd för barnet och mamman. Barnets 
skydd omfattar bland annat ersättning för 
skador vid för tidig födsel eller i samband 
med förlossningen samt diagnosersättning för 
medfödda sjukdomar. Drabbas du som gravid 
av graviditets- eller förlossningskomplikatio-
ner omfattas du också. Gravidförsäkring kan 
tecknas när som helst under graviditeten. Tänk 

bara på att du bör teckna och betala premien 
för Gravidförsäkring Plus så tidigt som möjligt 
under graviditeten, annars gäller den inte för 
vissa komplikationer som upptäcks till exempel 
vid ultraljud.
 En gravidförsäkring ersätter inte en barn-
försäkring. Därför behöver du, så snart som 
möjligt efter förlossningen, teckna vår Barnför-
säkring som ger ett mer omfattande skydd för 
ditt barn. 
 Mer information om våra gravidförsäk-
ringar hittar du på LFvasterbotten.se. Du kan 
också besöka något av våra kontor eller ringa 
090-10 90 00.

Försäkringen som gäller redan i magen

Skotersäsongen står för dörren. 
Innan skotern tas i bruk är det läge 
att tänka på säkerheten – och att se 
över försäkringen. 

*Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2014.



Apparna som 
underlättar 
vardagen

Stoppa tjuvar och bränder med larm
I dag finns det många kombinerade inbrotts- och brandlarm som exempelvis enkelt kan styras 
via mobiltelefonen. Larmen är en trygghet och även skadeförebyggande. De avskräcker tjuvar 
från inbrott och larmar snabbt om en brand innan den hinner sprida sig.
        På Länsförsäkringar Västerbotten vill vi uppmuntra till att använda larm. Vi ger därför 
10 procent rabatt på vår boendeförsäkring för dem som installerat larm som uppfyller vissa krav, 
bland annat ska larmet vara anslutet till en larmcentral som är certifierad av SSF (Stöldskydds-
föreningen). Kontakta oss på 090-10 90 00 så berättar vi mer.

Det finns mängder av appar som gör ditt vardagsliv enklare. 
Här tipsar vi om vår egen bank- och försäkringsapp, men 
även om andra smarta appar.

Länsförsäkringar Västerbottens app är fram-
tagen efter önskemål från våra kunder. Arbetet 
med appen har utgått från vad du och andra 
kunder tycker att en bank- och försäkringsapp 
bör innehålla. 
 Med appen får du hela din ekonomi i 
mobilen. Du kan till exempel se saldo och tran-
saktioner på dina konton, betala till bank- och 
plusgiro, handla med fonder, se ditt pensions-
sparande och dina försäkringar samt få råd vid 
skada och resa.
 Vår app laddas snabbt ner via App Store, 
Google Play eller Windows Phone Store.

Överför pengar snabbt
Det senaste året har marknaden för appar 
exploderat. Många myndigheter och banker 
erbjuder appar som gör att dina rutinärenden 
tar mindre tid.
 Via Skatteverkets app kan du deklarera, 
se ditt skattekonto och köparintyg för rot- och 
rutjobb. För att kunna använda appen måste 
du ha ett mobilt bank-id – en e-legitimation 
för mobiler och surfplattor – och en säker-
hetsapp för mobilt bank-id. Mobilt bank-id 
beställer du via din internetbank och appen 
laddas ner via App Store, Google Play eller 
Windows Phone Store. 
 När du har säkerhetsappen för mobilt 

bank-id kan du även använda den allt mer 
populära Swish-appen. Med Swish behöver du 
inte längre krångla med kontanter när du ska 
dela på notan med vännerna eller sälja dina 
begagnade saker. Du betalar snabbt, enkelt 
och säkert via mottagarens mobilnummer. 
Du kan också skänka pengar till välgörenhet. 
Transaktionerna går på några sekunder och 
syns direkt på ditt konto.

Minska pappersexercisen
För dig som tycker det är krångligt med papper 
vid bilköp är Trafikverkets Mina Fordon en 
bekväm app. Med den kan du hantera dina 
fordonsärenden direkt i mobilen. Köper du en 
bil behöver du inte skicka in registreringsbevis 
utan scannar istället en QR-kod i appen och 
skriver in nödvändiga uppgifter.
 Om du har barn och vill minska pappers-
exercisen vid kontakten med Försäkrings-
kassan är Mina Sidor en bra app. I den kan 
du bland annat registrera vård av sjukt barn, 
ansöka om föräldrapenning och se kommande 
utbetalningar. 
 Med Postens app, Riktiga Vykort, förvandlar 
du dina bilder på telefonen till vykort. Du kan 
direkt från mobilen skicka telefonbilder som 
riktiga vykort, oavsett om du befinner dig på 
Hawaii eller i Holmsund.

Länsförsäkringar Västerbottens nya app. Swish och Riktiga Vykort.

Smarta appar 

som sparar tid
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Vinner du brandpaketet?
Klura ut vårt korsord och tävla om fina priser. 1:a pris: Stora brandpaketet 
(2 st pulversläckare, 2 st brandvarnare, brandfilt och en dvd med brandskydds-
information). 2:a–3:e pris: Pannlampa. 4:e–9:e pris: Ficklampa.

Eller skriv det markerade nyckelordet på ett vykort till 
Länsförsäkringar Västerbotten, Korsordet, Box 153, 
901 04 Umeå. Glöm inte att skriva ditt namn, postadress 
och telefonnummer i mejlet eller på vykortet.

Senast 11 januari 2015 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

2 000 kr på ett fondkonto: Josefine Burström, Umeå.
Ryggsäck: Maj Arvidsson, Lövånger, Roland Nilsson, 
Storuman. Bagagerem: Ivan Lundström, Vindelgransele, 
Berndt Karlsson, Vilhelmina, Bert-Åke Sigfridsson, 
Tvärålund, Sara Nordlund, Umeå, Alf Nilsson, Skellefteå, 
Barbro Andersson, Umeå.

Rätt nyckelord i förra korsordet: STAPELVARA

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Vi vill veta hur du bor
För att vi ska kunna erbjuda dig det bästa skyddet i din boende-
försäkring, behöver vi få veta hur många kvadratmeter din bo-
yta är. Därför samlar vi in dessa uppgifter under det kommande 
året. Du som bor i lägenhet (hyresrätt/bostadsrätt) kommer att 
få ett brev hemskickat med information om hur du ska lämna 
uppgifterna. Innan dess behöver du inte göra något. Du som 
bor i villa har redan vid försäkringstillfället uppgett din boyta, så 
du berörs inte.

Säkert och smart inför resan
I din hemförsäkring ingår alltid ett reseskydd. Men det finns några viktiga 
kom-ihåg inför resan. I vår app har du alltid informationen tillgänglig, plus 
viktiga telefonnummer (SOS International, spärra kort, skadejour med 
mera). Och det bästa av allt – du behöver inte vara ansluten till internet för 
att nå informationen. Extra smart om du är på resande fot.

Packa inte bilen kvällen före
En välfylld bil är alltid intressant för tjuven även 
om inga dyrbarheter är synliga. Undvik därför 
att packa bilen kvällen innan avresa, och var 
särskilt försiktig med prylar som kan vara 
attraktiva för tjuven, till exempel elektronik 
och sportutrustning. 

Behåll allt av värde i handbagaget
Packa inte stöldbegärlig egendom i väskor 
du inte har uppsikt över. Behåll allt av värde i 
handbagaget. 

Gör en anmälan till den lokala polisen
Om du blir bestulen eller överfallen ska du 
anmäla detta till den lokala polisen. Kom ihåg 
att be om polisintyget.

Res inte iväg med stora summor pengar
Undvik kontanter. Ta med och använd ditt 
kort. Bara vid behov ska du ta ut kontanter på 
plats. Utnyttja hotellens säkerhetsboxar.

SOS International 

– bra hjälp vid allvarlig 

skada utomlands!

+46 8 670 4000

Se till att ha rätt regionspärr på ditt kort
Du kan minska risken för kortbedrägerier 
genom att regionspärra dina kort. Korten 
fungerar alltid i Sverige, men du kan stänga 
korten för användning i en världsdel eller 
enbart i vissa länder. Du stänger respektive 
öppnar din regionspärr i Internetbanken eller 
via mobilappen (obs – andra banker kan ha 
annan rutin för regionspärr, detta gäller för 
Länsförsäkringars bank).

Förlorat eller stulet kort
Om du tappar kortet eller blir bestulen – spärra 
kortet direkt. Gör också en polisanmälan. 

Kvitton och läkarintyg
Om du drabbas av skada eller blir sjuk, tänk 
på att spara kvitton på alla utlägg. Anlita läkare 
snarast (från första dagen) om du blir sjuk eller 
skadar dig i en olycka. Begär läkarintyg eller be 
läkaren fylla i ditt resekort som följer med ditt 
försäkringsbrev. 
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Tips för en tryggare jul
Julen är den tid på året då flest bränder inträffar. En av de vanligaste 
orsakerna är torrkokning, men levande ljus är också en riskfaktor.
En brand inomhus kan på bara några minuter övertända din bostad helt. 
Därför är det viktigt att arbeta förebyggande.

Jul och nyår är trevliga högtider då vi lagar god 
mat, pyntar, tänder ljus och umgås. Tyvärr 
ökar antalet bränder under dessa helger, 
framför allt på grund av torrkokning och bort-
glömda ljus. Så var rädd om dig och gör allt du 
kan för att minimera risken. Sätt upp brand-
varnare på alla våningsplan – eller kontrollera 
att batterierna i dina befintliga brandvarnare 
fungerar. Köp brandsläckare och brandfilt och 
placera dem på strategiska ställen. Lär gärna 
hela familjen hur brandfilten och brandsläcka-
ren fungerar och gå igenom med barnen vad 
de ska göra om det börjar brinna. Bestäm 
också en återsamlingsplats där alla ska träffas 
om en brand uppstår.

Så undviker du en brand
• Tänk på att askan från kaminen är varm och   
 kan antändas långt efter att elden brunnit ut.   
 Förvara askan i en brandsäker plåthink med lock. 
•  Lämna aldrig levande ljus obevakade 
 – den som tänder, släcker. 
•  Om det börjar brinna på spisen, kväv elden   
 med lock eller brandfilt.
•  Ställ inte flera levande ljus nära tillsammans,
  de kan flamma upp i en stor låga och 
 orsaka brand.
•  Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.
•  Släck inte julgransbelysning och elektriska   
 ljusstakar genom att vrida på en av glöd-
 lamporna. Släck istället med en strömbrytare   
 eller genom att dra ut stickkontakten ur   
 vägguttaget.

Säkra klappar 
under granen
Går du och klurar på julklappar? Då kanske en extra 
omtänksam gåva kan vara något – en brandfilt, 
brandvarnare eller varför inte lilla brandpaketet? I vår 
webbshop – www.lansforsakringar.se/skadeforebygg – 
hittar du en rad säkerhetsprodukter av hög kvalitet. 


