
Hemförsäkring Student/Ungdom                         
65 kr per månad



Med eget boende kommer också 
egen ekonomi

Reslust?
Under en kortare resa, max 45 dagar, har du reseskydd 
som ingår i din Hemförsäkring Student/Ungdom. Om du 
lägger till Utökat reseskydd har du bland annat avbeställ-
ningsskydd, skydd vid förseningar och ersättning om 
bagaget inte kommer fram. 
   
Ska du studera eller resa en längre period så kan du  
köpa försäkringen Tillfällig utlandsvistelse.

Ekonomin sköter du enkelt med vår prisbelönta app  
(vår app har under många år belönats med utmärkelsen bästa 
app av Web Service Award). 

Öppna konto hos oss och få både ditt bankkort och appen  
utan kostnad. 

Betalar säkert gör du enkelt med Swish i mobilen. 
Med Swish behöver du inte krångla med kontanter eller konto- 
nummer. Du för enkelt över pengarna via mobilnumret.



Under 29 med                       
egen bostad?

Den passar dig oavsett om du hyr, äger eller delar bostad med kompisar.  

Med Hemförsäkring Student/Ungdom får du ett bra skydd för dig och 
dina saker, t ex vid inbrott eller om du blir bestulen på något. Om du råkar 
orsaka en skada för någon annan så hjälper vi dig med ansvarsfrågan. 
Både olycksfallsförsäkring för dig själv och allriskförsäkring för dina saker 
ingår i Ungdomshem. Allriskförsäkringen gör att du kan få hjälp om du 
tappar t ex läsplattan eller datorn i golvet, en så kallad otursförsäkring.
Om du äger din bostad ska du lägga till försäkring för bostadsrätt. Du kan 
även lägga till olycksfallsförsäkring för t ex din sambo.  

Detta är en översiktlig presentation, utförligare information om  
försäkringen finns i villkoren som du hittar på lansforsakringar.se. 

Då är Hemförsäkring Student/Ungdom precis vad du behöver.

Så här utökar du din  
Hemförsäkring Student/Ungdom

Olycksfallsförsäkring, till andra än dig själv 
16 kr per person och månad  
 
Bostadsrättsförsäkring  
23 kr per månad 
 
Utökat reseskydd  
40 kr per månad 
 
Långresa 
hör av dig, så ger vi dig pris 



lansforsakringar.se

Kristianstad Tivoligatan 6, Box 133, 291 22 Kristianstad, 044-19 62 00    
Hässleholm Andra Avenyen 14, Box 54, 281 21 Hässleholm 0451-489 00 
Bromölla  Storgatan 42, 295 31 Bromölla, 0456-64 74 00 
info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Kontakta oss

Våra sociala medier

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

@lfgoingekristianstad


