
Från endast 40 kr
per månad

Trygghet för 
studenter på 

Gotland

lfgotland.se



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
• Mastercard-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.  
Tecknar gör du på lfgotland.se eller på 0498-28 18 50.

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för dig och de medlemmar av ditt hushåll 
som bor på den försäkrade adressen.

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.

Pris 
Från 40 kronor* i månaden vid autogirobetalning.
Självrisk 
Grundsjälvrisken är 1.200 kr vid varje skadetillfälle.

Studentförsäkringen gäller enligt Länsförsäkringar 
Gotlands hemförsäkringsvillkor.
*Priset avgörs utifrån din ålder.

Studera utomlands?
Komplettera med utlandsstudieförsäkring. 



DETTA INGÅR I DITT STUDENTPAKET

Försäkring för dina saker
Försäkringen gäller bl.a. vid brand, stöld, 
inbrott och vattenskada. Kom ihåg att låsa när 
du går hemifrån för att försäkringen ska vara 
giltig vid stöld och inbrott. 
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. 
Försäkringen omfattar också ett bortaskydd 
för medhavda saker på 100.000 kronor.

Cykelstöld
Cykeln ska vara låst med ett godkänt lås för 
att försäkringen ska gälla.

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.
I vår prisbelönta app kan du sköta hela din 
ekonomi, få koll på utgifter med Månads- 
kollen samt få hjälp med sparande genom vår 
sparnavigator.

För din trygghet, spärra enkelt kortet för köp 
och kontantuttag i andra länder än Sverige. 
Lika enkelt att låsa upp vid resa.

Vårt Mastercard är världens första bankkort i 
100% återvunnen plast.



Studentpaket
Försäkring och bank från endast 40 kronor i månaden. 

Teckna studentpaketet enkelt direkt på vår hemsida 
lfgotland.se eller kontakta oss på 0498-28 18 50.

Kundägt och nära sedan 1828
Hos oss på Länsförsäkringar är alla en del av något större.  

Att välja kundägt är ett val som gör skillnad för dig, för andra 
och för hela Gotland. Vi finns till för dig, för all tid.

Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda 
kunder inom både försäkring och bank.


