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Allrisk byggnad ingår nu i fritidshusförsäkringen

Från och med 1 januari 2015 ingår tilläggs-
försäkringen Allrisk byggnad i vår fritidshus-
försäkring. Försäkringen ger dig ett ännu 
bättre skydd för ditt fritidshus och tillhörande 
tomtmark, till exempel vid skador som orsakats 
av plötsliga och oförutsedda händelser.

Allrisk byggnad består av fyra delar:
• Plötslig och oförutsedd händelse.
• Utökat skydd vid läckageskada.
• Minskat åldersavdrag.
• Självriskförmån.

Du som redan har din fritidshusförsäkring 
hos oss behöver inte göra något, din försäkring 
utökas automatiskt med Allrisk byggnad på 
huvudförfallodagen. Fram till huvudförfallo-
dagen gäller det tidigare villkoret. 

Mer information hittar du på lansforsakringar.se/
fritidshus.

Du som får vår kundtidning Din Sida har en boende-
försäkring hos oss. Kanske har du varit kund i många år, 
och betalt premien utan att fundera så mycket över vad som 
står i försäkringsbrevet som skickas hem till dig i samband 
med försäkringens huvudförfallodag. 

Skydd vid identitetsstöld 
– nu i hemförsäkringen

Men jag skulle vilja be dig att granska ditt köp 
lite noggrannare nästa gång du får ditt försäk-
ringsbrev. 
 Många gånger har det gått flera år sedan 
försäkringen tecknades och mycket kan ha 

hänt under tiden. Om- och tillbyggnationer, 
familjen har blivit större eller mindre – allt 
sådant kan påverka hur din försäkring ska se 
ut. Vi kan ha förändrat villkoren och det framgår 
genom försäkringsbrevet. I år har vi till exempel 
lagt till ett skydd vid ID-stöld (läs mer här intill).
 När du betalar in försäkringspremien så 
betyder det att du har accepterat avtalet, att 
försäkringen ska gälla för det som framgår av 
försäkringsbrevet. Det tråkigaste vi vet är när 
en kund har betalat sin försäkring, kanske 
i flera år, och sedan visar det sig att uppgif-
terna har varit fel. Nästa gång vi skickar ditt 
försäkringsbrev, läs det. Om något är oklart 
eller otydligt finns våra försäkringsrådgivare 
redo att hjälpa till så att du ska veta vad det är 
du köper av oss. Med rätt information från dig 
har vi möjlighet att ge rätt ersättning om något 
händer.

SUSANNE LOHMAN
Försäljningschef, privat försäkring

Ännu bättre skydd för ditt fritidshus

Kom ihåg att se över försäk-ringsbeloppet för lösöret.

Gäller automatiskt från 1 januari 2015

Årligen råkar tiotusentals personer i Sverige ut 
för obehaget att någon annan använder deras 
identitet och kommer över pengar och varor i 
falskt namn. Därför har vi från årsskiftet utökat 
din hemförsäkring med ett särskilt skydd som 
gäller vid ID-stöld. Skyddet består av tre delar 
– förebygga, upptäcka och begränsa. 
 Vid en identitetsstöld får du hjälp att be-
gränsa konsekvenserna och förebygga ekono-
misk förlust, t ex genom att bestrida felaktiga 
betalningskrav och radera anmärkningar i 
register, något som kan vara både besvärligt 

och tidsödande. I försäk-
ringsskyddet ingår också hjälp
att förebygga risken för identitetskapning och 
kartlägga om en identitetsstöld har ägt rum. 
 Har du frågor kring skyddet, eller om du 
vill ha tips och råd om hur du kan skydda dig 
mot identitetsstöld, kan du under kontorstid 
kontakta oss på 090-10 90 00. Övrig tid – 
eller om du befarar att du har fått din identitet 
kapad – kontaktar du vår samarbetspartner 
Affinion International på telefonnummer 
0771-18 10 10.



Dags för vårkänslor

Se om dig själv 
– inte bara ditt hus!
Många försäkrar sina hus och ägodelar men 
tänker inte alltid på personskyddet, alltså för-
säkringar som hjälper till om du eller någon i 
familjen skulle drabbas av en olycka eller en 
sjukdom. Den olycksfallsförsäkring de flesta 
av oss har via arbetsgivaren eller facket gäller 
oftast bara under arbetstid och på väg till och 
från jobbet. Därför kan du behöva komplet-
tera det skyddet. 
 Vår kombinerade sjuk- och olycksfalls-
försäkring för vuxna gäller dygnet runt. Du 
kan få ersättning för ett antal sjukdomar som 
leder till medicinsk invaliditet, eller om du 
drabbas av sjukdom/olycksfall som innebär
att du inte kan arbeta fullt ut (förvärvsmässig 
invaliditet). Försäkringen kan också ge ersätt-
ning för sveda och värk.
 Den individuella olycksfallsförsäkringen 
ger dig ett skydd om du drabbas av olycksfall 
och gäller även den dygnet runt. För dig som 
passerat 60 år har vi en särskilt anpassad 
olycksfallsförsäkring, 60 Plus. 
 Du kan läsa mer om våra sjuk- och 
olycksfallsförsäkringar på vår hemsida. Sök 
på ”personförsäkring”. Eller så kontaktar du 
någon av våra duktiga försäkringsrådgivare 
på 090-10 90 00.

Våren är här! Dags att plocka ut cykeln och leta fram löparskorna ur 
garderoben igen. Någon vis människa har sagt att den bästa motionen är den 
som blir av. Den återkommande vardagsmotionen som passar in i livspusslet 
är också den som har en rimlig chans att bli en vana. Vi har samlat lite tips som 
vi hoppas kan peppa och hjälpa dig att ta hand om det absolut viktigaste du har 
– dig själv och din hälsa.

Rätt utrustning till rimlig kostnad
Det kan göra stor skillnad för psyket att veta att 
man har ändamålsenlig utrustning. Men i andra 
änden av skalan finns risken att man inte 
börjar träna eftersom det är så många prylar 
som måste inhandlas. Prioritet för löparen är 
alltid bra skor. Många skobutiker har idag löp-
band, en sådan kan vara värt ett besök för att 
hitta en sko som passar just dig. Om du hellre 
cyklar kommer du långt med att rusta upp din 
gamla cykel – smörj kedjan och se över
växlarna, pumpa däcken och kontrollera att 
lysen och reflexer fungerar. Låt inte prylarna 
hindra dig, men se till att du inte skadar dig på 
grund av dålig utrustning.

Blodomloppet är bra för blodomloppet
Ett sätt att komma igång med vårträningen 
kan vara att anmäla sig till folkfesten Blod-
omloppet – du kan välja mellan 5 och 10 km 
eller en promenadklass. Förra året startade 
över 10 000 glada löpare från I20-området 
i Umeå och vi hoppas att vi blir minst lika 
många i år. Som sponsor av arrangemanget 
finns vi på plats med vårt tält och glada 
medarbetare tisdagen den 27 maj – kom 
gärna förbi och hälsa på! Anmäl dig idag på 
www.blodomloppet.se. Liknande motionslopp 
arrangeras på flera håll i länet, t ex Vårruset i 
Umeå, Lidingöloppet on tour i Skellefteå och 
Guldruschen i Lycksele.

Använd och akta huvudet
Välj gärna en cykelhjälm med MIPS-teknik. 
MIPS har ett hölje av plast på insidan av 
hjälmen som fångar upp stötarna. En MIPS-
hjälm härmar huvudets eget sätt att skydda 
hjärnan som skyddas av ryggmärgsvätskan 
vid en krock. MIPS-hjälmar finns idag i de allra 
flesta cykelbutiker och även på många varuhus. 
Fråga innan du köper om du är osäker.

Fokuserad forskning på oskyddade trafikanter
Att bidra till ökad säkerhet för oskyddade 
trafikanter är viktigt för Länsförsäkringar. Vi ser 
idag nya grupper och mönster när det gäller till 
exempel cykling – cykeln används allt mer för 
resor till arbetet året runt. Många tränar även 
på cykeln och färdas då ofta i hög hastighet i 
blandad trafik. Vi har därför via vår forsknings-
fond initierat en långsiktig satsning på oskyd-
dade trafikanter, som förhoppningsvis ska öka 
säkerheten för alla hjulburna och oskyddade 
trafikanter. Läs gärna mer på vår webbplats: 
lansforsakringar.se/vasterbotten/om-oss/
forskning/oskyddad-trafikant/

Se till att synas
Förutom fungerande cykellampor och reflexer i 
ekrarna är reflexväst en enkel försäkran om att 
synas. Tänk på att reflexvästen också fungerar 
utmärkt i dagsljus. Särskilt viktigt om du motio-
nerar i trafikerade omgivningar.

Kom ihåg! 
Blodomloppet 27 maj. Anmäl dig idag på: www.blodomloppet.se



V
Ä
T
E

Ä
G
A

SPETÄLSKA

KLYKA

TYNGD

INDISK
LEDARE

BAK-
SLAG

FRÖ

HURR-
INGAR

LUGNAD

LÖPARE

MITT EMELLAN
BOLIDEN OCH 

GLOMMERSTRÄSK

RYSSJA
MEN

TVÄRTOM
SVÄRS

VIRUS

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: Ryggsäck, 28 liter. 4:e–9:e pris: Arbetshandskar.

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 10 maj 2015 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Stora brandpaketet: Emil Berglund, Umeå
Pannlampa: Sonia Norberg, Obbola, Eivor Eriksson, 
Vännäs. Ficklampa: Jon Sydberg, Umeå, Michael 
Jakobsson, Ersmark, Egon Persson, Åsele, Ingela 
Fondelius, Lycksele, Carina Jakobsson, Skellefteå, 
Ingemar Renström, Kristineberg. 

Rätt nyckelord i förra korsordet: SVINDEL

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Komplettera ditt bolån med Bo kvar-försäkring

Vi bygger nytt huvudkontor

Tips och goda råd på Facebook!

På vår Facebook-sida kan du ta del av såväl tips och goda råd som nyheter. Vardagar klockan 
8–16 håller vi extra koll på sidan för att besvara dina frågor och ta del av dina synpunkter. 
Tänk bara på att inte lämna ut känslig information – det du skriver kan ses och läsas av alla. 
Har du en specifik fråga som rör dina försäkringar eller din ekonomi kontaktar du oss på telefon 
090-10 90 00.
 För att följa oss på Facebook: Gå in på facebook.com/LFvasterbotten och klicka ”Gilla”, 
välj gärna även ”Ta emot aviseringar” på ”Gilla-knappen”, så syns vi i ditt Facebook-flöde.

Under hösten påbörjas bygget av vårt nya 
huvudkontor, mitt i centrala Umeå. Vi har 
växt ur våra nuvarande lokaler och de 140 
medarbetarna vid Umeåkontoret ryms inte 
längre i det ”blå huset” på Nygatan 19. Den 
nya kontorsbyggnaden kommer att få sin entré 
från Rådhusesplanaden.
 – Vår vision är ett kontor för framtiden, 
ett modernt kontor för våra medarbetare och 
kunder, där kundmötet står i centrum. Med 
den digitala utveckling vi ser, inom framförallt 

Vår Bo kvar-försäkring ger dig som har bolån hos oss möjlighet att 
försäkra dig om ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och 
dödsfall. Den ger ersättning till din familj vid dödsfall och täcker 
upp en del av inkomstbortfallet om du skulle bli sjukskriven eller 
arbetslös en längre tid. Du kan kombinera Bo kvar-försäkringen 
efter dina behov och du väljer själv om du vill teckna enbart livför-
säkringen, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, eller hela paketet. 

banken, behöver vi också anpassa våra lokaler 
och vårt arbetssätt för att möta kommande 
generationers behov. Dessutom är det en 
långsiktigt bra investering för bolaget, säger 
vd Göran Spetz.
 De befintliga lokalerna i det blå huset 
kommer att renoveras och hyras ut. Huset 
återfår sin ursprungliga gestaltning, och målas 
åter gult. Dessutom öppnar vi upp för ett mer 
levande promenadstråk längs Rådhusesplana-
den med butikslokaler i bottenplanet.  



LFvasterbotten.se

Hur ska vi spara?
Vid årsskiftet minskade avdragsrätten för ditt privata pensionssparande 
väsentligt och 2016 försvinner det helt. Förändringen gör pensionssparandet 
mindre fördelaktigt, men en enig expertkår säger att du inte ska sluta spara 
utan se detta som ett gyllene tillfälle att se över dina alternativ.

– Det absolut viktigaste är att ha någon form av sparande, säger Rikard Jacobsson, Chef Företag, 
Bank & Liv på Länsförsäkringar Västerbotten. Jag rekommenderar därför alla att sätta av en 
timme och komma in till oss, så hjälper vid dig att hitta lösningarna som passar just dig.

Alla pratar fonder idag, men hur fungerar det egentligen?
– Det fina med fonder är att det faktiskt finns något för alla. Från fonder som investerar i ränte-
papper med väldigt låg risk till högriskfonder för den som har medel och nerver att våga lite mer 
och allt däremellan. Fonderna förvaltas av experter som har tydliga riktlinjer för fonden de sköter.

Hur är det med avgifterna?
Alla fonder har avgifter av varierande grad, räntefonder och indexfonder är normalt förknippat
med lägre avgift, aktiefonder och aktivt förvaltade fonder är normalt sett förknippat med något 
högre avgifter. Avgifterna räknas av i fondkursen, så de belopp du ser i din app eller om du loggar 
in på din internetbank är det verkliga fondvärdet efter avgifter. Avgifterna framgår alltid tydligt i 
informationen om fonden. 

Om du skulle ge ett enda råd till alla där ute som nu undrar vad de ska göra av sitt 
pensionssparande, vad skulle det vara?
Kontakta oss. Den bästa investeringen du kan göra är att boka in en tid för rådgivning. 
Vi har kompetenta rådgivare och kan därför snabbt sätta oss in i din livssituation och lotsa dig 
till rätt sparande, oavsett om du vill skapa en buffert, säkra pensionen eller spara ihop till 
drömsemestern.

RIKARD JACOBSSON, Chef Företag, Bank & Liv

ALLMÄN INFORMATION OM FONDER 
Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska 
i värde. Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränte-
utvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.


