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Hos oss bestämmer du
Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare 
med inflytande över verksamheten. Eftersom bolaget ägs av dig 
som är kund har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. 
Du och våra andra kunder i ditt distrikt utser representanter till 
fullmäktige – bolagets högsta beslutande organ. Tidigare har valet 
skett på särskilda kundträffar runt om i länets 22 distrikt. Nytt 
för i år är att vi istället genomfört valet via webben. Senast den            
15 december presenteras valresultatet på LFvasterbotten.se. 
Då kan du se vem som är din representant i bolagets fullmäktige. 

En av nyheterna är ett byggnadsskydd för 
äkta hussvamp. Äkta hussvamp är den farli-
gaste virkesförstöraren och kan åstadkomma 
stora skador på vitala delar i en byggnad. 
Försäkringen ersätter kostnader för att sanera 
bostads huset och byta ut delar som skadats 
av hussvampen. 
 – I takt med att klimatet förändras och 
det blir varmare och fuktigare ökar risken för 
hussvamp. Därför är det här ett aktuellt skydd, 
säger Göran Karmehag, marknadschef hos 
Länsförsäkringar Västerbotten.

Andra nyheter är ett höjt belopp på Allrisk 
byggnad, från 150 000 kronor till 200 000 
kronor. Dessutom införs ett skydd för egen-
dom som skadas vid takläckage. 
 – Skyddet gäller för följdskada som 
orsakats av att vatten trängt in i bostads huset 
genom yttertak som är yngre än 30 år, förklarar 
Göran Karmehag. 
 Dessa och andra villkorsförändringar införs 
automatiskt från och med din huvudförfallodag 
under 2016. 

Nytt från 

2016

Nu går vi in i de tända ljusens årstid och visst är det 
något särskilt med en sprakande brasa i kaminen, eller att 
tända det första adventsljuset. 

Men som försäkringsbolag ser vi tyvärr alltför 
ofta baksidan av eldandet – man eldar för 
mycket, hanterar askan felaktigt (den kan glöda 
i flera dygn) eller glömmer att blåsa ut ljusen i 
adventsljusstaken. På vår webb finns många 
skadeförebyggande tips: LFvasterbotten.se/
undvikskada. Du kan också följa oss på Face-
book, där vi delar med oss av skadeförebyg-
gande råd och annan aktuell information.

Vi har Sveriges nöjdaste kunder
I årets kundnöjdhetsundersökning från Svenskt Kvalitetsindex 
toppar Länsförsäkringar kategorierna Privat sak, Privat bank, 
Bilförsäkring, Privat pension och Företag sak. Det är det bästa 
betyg vi kan få – eftersom vi är kundägda. Tack!

Så syns du i mörkret
I vintermörkret behöver du också lysa upp dig 
själv när du är ute och promenerar eller cyklar. 
Så här års är synbarheten extra viktig – en 
reflexväst och ordentliga cykellysen gör att du 
syns även när det är mörkt. 

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på 
Länsförsäkringar Västerbotten

Lys upp i 
vintermörkret



Rätt försäkrad 
under graviditeten
Visst vet du att du kan teckna vår Gravidförsäkring Bas 
helt kostnadsfritt? Utöver den kostnadsfria Basförsäkringen 
erbjuder vi också Gravidförsäkring Plus, som är mer 
om fattande och gäller från och med graviditetsvecka 22 tills 
barnet är 6 månader. Om du tecknar Plusförsäkringen får 
du dessutom 500 kronor rabatt på vår barnförsäkring.

Både Bas och Plus går att teckna så fort du 
är gravid. Basförsäkringen kostar ingenting 
och ger ett enklare skydd under graviditeten. 
Den ger till exempel ekonomisk ersättning om 
barnet avlider under försäkringstiden. Om du 
vill ha ett mer omfattande skydd är Plus – som 
kostar 1 200 kronor i en engångskostnad – att 
föredra. Tänk på att premien ska vara betald 
för att försäkringen ska gälla.

Högre ersättningsnivåer
Plus fokuserar på om något inträffar med 
barnet under och just efter graviditeten, 
men ger också ersättning om något skulle 
hända mamman. Skulle barnet exempelvis 
få diabetes och behöver vistas mycket på 
sjukhus innefattar försäkringen ersättning för 
det. För mamman kan det till exempel handla 
om sjukhusvistelse till följd av komplikationer 
under graviditeten eller förlossningen.

FAKTA

Fler barn får bestående skador (medi-
cinsk invaliditet) på grund av sjukdom än 
av olycksfall. Därför ska en gravidförsäk-
ring och en barnförsäkring ge ersättning 
för både sjukdom och olycksfall. Barn 
som aldrig kommer ut i arbetslivet på 
grund av sjukdom eller olycksfall får 
låg ersättning från samhället. En barn-
försäkring ger därför en ekonomisk 
trygghet för både barn och föräldrar.

Har du tecknat Gravidförsäkring Plus under 
graviditeten erbjuder vi 500 kronor i rabatt på 
vår barnförsäkring. Försäkringsvillkoren för vår 
barnförsäkring har förbättrats och är nu bäst 
i Sverige enligt Konsumenternas försäkrings-
byrå. Ersättningsmöjligheterna har ökat och 
försäkringen täcker allt från den enklaste ska-
dan, som exempelvis en sjukhusvistelse över 
dagen, till allvarligare skador. Barnförsäkringen 
gäller till dess att barnet är 25 år. 
 – Väljer man vår barnförsäkring kan man 
känna sig trygg. Vi erbjuder den bästa barn-
försäkringen i Sverige, vilket vi är otroligt glada 
och stolta över, säger Karin Persson.

– Plus ger en större ekonomisk trygghet för 
föräldrarna än Bas, den är mer omfattande 
och har högre ersättningsnivåer, förklarar Karin 
Persson, som är Länsförsäkringar Västerbottens 
specialist på gravidförsäkringar. 

Sveriges bästa 
barnförsäkring
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Vinner du brandpaketet?
Klura ut vårt korsord och tävla om fina priser. 1:a pris: Stora Brandpaketet. 
2–3:e pris: Reflexväst. 4–9:e pris: Broddar.

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 januari 2016 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

Hövding (cykelhjälm): Jessica Fredriksson, Umeå. 
Reflexväst: Christina Johansson, Bjurholm, Jan 
Hedlund, Skellefteå. Cykellyse: Christer Paulsson, 
Umeå, Ewa Larsson, Vilhelmina, Åke Edström, Umeå, 
Bernt Nilsson, Skellefteå, Annica Fahlgren, Vindeln, 
Dag Nordvall, Umeå.

Rätt nyckelord i förra korsordet: FRU GÅRMAN

Mejla nyckelordet till
tavling@LFvasterbotten.se

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Så slipper du dubbel skatt 
på ditt pensionssparande
Från och med 1 januari 2016 försvinner avdragsrätten för 
privat pensionssparande. Sänkningen har gått i etapper – 
från 12 000 kronor 2014 till 1 800 kronor för 2015 och nu 
försvinner den alltså helt. Om du fortfarande sparar i IPS 
eller privat pensionsförsäkring är det viktigt att du ändrar 
ditt sparande för att undvika dubbelbeskattning. Kontakta 
oss på 090-10 90 00 så hjälper vi dig.

Se till att synas i trafiken

Bilden är hämtad från en av Länsförsäkringars filmer 
i kampanjen Ta hand om dig i trafiken. 

Varje år skadas och dödas allt fler cyklister och 
gående i trafiken. Bara i Västerbotten skada-
des förra året 1 500 oskyddade trafikanter, 
många gånger i olyckor som enkelt hade kunnat 
undvikas. Genom att synas i trafiken löper 
du betydligt mindre risk att skadas. Nu när 

dagarna blir allt mörkare är det extra viktigt. 
Så kom ihåg att ha en reflex på jackan när du 
ger dig ut – eller, ännu bättre, en reflexväst. 

Läs gärna mer om risker för oskyddade 
trafikanter på vår sida tahandomdigitrafiken.se.

Vinnare av 
hockeybiljetter:

Rachel Söderberg, Lycksele
Inga Larsson, Umeå
Bertil Wallin, Umeå

Med vår internettjänst har du möjligheten 
att bekvämt och säkert uträtta dina ärenden 
inom bank och pension. Men tjänsten är 
värdefull även för dig som är försäkringskund 
hos oss. Du hittar detaljerad information om 
varje försäkring och kan till exempel få reda 
på försäkringsnummer, avtalsperiod, pris och 
bonusnivå. Inloggningen skapar du enkelt själv 
med hjälp av bankID. 
 Ett annat smart sätt att ha koll på dina för-

Logga in 
och se dina 
försäkringar

säkringar och din ekonomi är att använda vår 
app. Den är kostnadsfri och finns för iPhone, 
Android och Windows phone.



LFvasterbotten.se

Under jul och nyår lagar vi god mat, pyntar, tänder ljus och umgås. Mysfaktorn 
är hög. Men tyvärr ökar också antalet bränder under dessa helger, framför allt 
på grund av torrkokning och bortglömda ljus. 

Var rädd om dig och gör en insats för att 
minimera risken: sätt upp brandvarnare på 
alla våningsplan och kontrollera att batterierna 
i brandvarnarna fungerar. Komplettera med 
brandsläckare och brandfilt, som placeras på 

strategiska ställen. Lär hela familjen hur de 
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.

Tänk på att askan från en 
kamin eller öppen spis är varm 
och kan antändas långt efter 
att elden brunnit ut. Förvara 
därför 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 elektriska ljusstakar 
och julgransbelysningen med 
strömbrytaren eller genom att 
dra ut stickkontakten ur vägg-
uttaget. Släck inte genom att 
vrida på en av glödlamporna.

SÅ UNDVIKER DU EN BRAND

Bränderna ökar under julen


