
förmånligt erbjudande till studenter

Gäller från 2016-01-01

 Studentpaketet 
– trygghet för studenter 
 på Gotland 

ENDAST

 40:-
PER MÅN



Med Länsförsäkringar Gotlands Studentpaket har du ett bra 
försäkringsskydd som gäller för dig själv och dina saker 
samtidigt som du får en bra ränta på ditt studiemedel och 
kontroll över din ekonomi.

StudentförSäkrinG:
–  Egendomsskydd – om något skulle hända med dina saker, 

 t ex. brand eller stöld 

– Ansvarsskydd – om någon skulle kräva dig på skadestånd 

– Rättsskydd – ekonomisk hjälp om du behöver anlita  

 advokat 

– Överfallsskydd – ersättning vid misshandel 

–  Reseskydd – gäller i hela världen 

– Allriskförsäkring – ”drulleförsäkring” för dina 

 egna saker 

– Privatolycksfallsförsäkring – grundskydd vid   

 olycksfall som gäller dygnet runt

Bank:
– Privatkonto – lönekonto med bra ränta på studiemedlet 

– Visa-kort

– Internet- och telefonbank

VeM kan teckna detta förMånLiGa Studentpaket?
Om du är inskriven på Uppsala Universitet Campus Gotland 

eller studerar heltid och är boende på Gotland.

för VeM GäLLer förSäkrinGen?
Försäkringen gäller för dig och de medlemmar av ditt 

hushåll som bor på försäkringsstället.

detta inGår i ditt Studentpaket
Priset är 40 kronor* i månaden vid autogirobetalning. 

Självrisk: Grundsjälvrisken är 1 200 kr vid varje skadetill-

fälle.

Studentförsäkringen gäller enligt Länsförsäkringar 

Gotlands hemförsäkringsvillkor.

* Ordinarie pris 61 kronor i månaden

•  dina Saker 
 Försäkringen gäller bl.a. vid brand, stöld, inbrott och  

 vattenskada. Högsta ersättningsbelopp 100 000 kr.

•  anSVarSförSäkrinG
 Gäller om du blir skadeståndsskyldig för sak- eller

 personskada.

 

•   rättSSkyddSförSäkrinG
 Om du behöver anlita juridiskt ombud i en tvist kan  

 Rättsskyddsförsäkringen ersätta ombudskostnaden.

 

• dina reSor i 45 daGar 
 Skyddet gäller för resor i hela världen.    

 Skyddet omfattar bl.a. kostnader för vård och mediciner  

 vid akut sjukdom eller olycksfall. Den omfattar också  

 ett bortaskydd för medhavda saker på 100 000 kronor.

 

•  cykeLStöLd 

 Cykeln ska vara låst med ett godkänt lås  

•  aLLriSkförSäkrinG 
 Extra skydd vid plötslig och oförutsedd händelse. Högsta  

 ersättningsbelopp 100 000 kr.

 

•  priVatoLyckSfaLLSförSäkrinG 

 Gäller dygnet runt. Högsta ersättnings belopp 700.000 kr.

 

•	 Länsförsäkringar	Bank	via	internet
 Privatkonto hos Länsförsäkringar Bank gör vardagen  

 lite lättare, eftersom du kan sköta din ekonomi hemifrån.  

 Med Bank via Internet och Bank via Telefon kan du  

 överföra pengar mellan dina egna konton och till konton  

 i annan bank. Har du betaltjänst sköter du också smidigt  

 dina räkningar. Med Visa-kortet kan du  handla i de 

 flesta butiker samt ta ut pengar i  uttagsautomater. Både 

 inköp och kontantuttag dras  direkt från kontot.

•	 HJäLP	viD	iD-stöLD
 Dessutom ingår ett ID-skydd för hjälp om någon   

 utomstående använder din identitet för att till exempel  

 låna pengar eller tecknaabonnemang.

 

Studera utoMLandS? 
Komplettera med utlandsstudieförsäkring. 

Allt detta får du för 
endast 40 kr/månad:

länsförsäkringar gotlands studentpaket



Ett förmånligt och kraftigt rabatterat paket 
för dig som studerar på Gotland.

Hej!
Jag heter Marcus och är ansvarig för 

Studentpaketet på Länsförsäkringar Gotland

– Jag vet av egen erfarenhet är att många ungdomar har ett alldeles för 

dåligt försäkringsskydd. Detta beror självklart på att du inte prioriterar 

den utgiften eftersom plånboken är ”tunn” under studietiden. Vi har 

därför tagit fram detta förmånliga paket som är kraftigt rabatterat. 

Kom in till mig, ring eller maila så kan vi prata igenom en eventuell 

försäkring – så att din framtid blir så ljus och trygg som möjligt.

Vänliga hälsningar Marcus Eriksson

marcus.eriksson@lfgotland.se

Telefon 0498-28 18 34 Vi söker fler 

medarbetare!

Se baksidan



Skaffa Studentpaketet
– för 40 kronor i månaden 

ger vi dig trygghet

Visby Österväg 17, Box 1224, 621 23 Visby, 0498-28 18 50  |  Hemse Storgatan 43, 623 50 Hemse, 0498-28 18 50  |  E-post info@lfgotland.se

lfgotland.se

Vi söker fler 

medarbetare!
Inför kommande höst och vår söker vi fler medarbetare till vår 
TM-verksamhet.
I arbetsuppgifterna ingår att kontakta våra kunder på telefon för 
att se vilket behov de kan tänkas ha och utifrån dettta erbjuda 
försäkringar. Det handlar alltså om att sälja men det kan även 
ingå att boka besök på uppdrag av banken. Arbetet sker under 
kvällstid på tisdagar och torsdagar mellan klockan 17-21. Arbetet 
leds av Marcus Eriksson. Se kontaktuppgifter på förra sidan.


