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Syre.se

Exempel: Student  
på Mittuniversitetet
Lisa är 24 år och bor i en andrahandslägenhet. Hon behöver en 
hemförsäkring och hon har inte heller någon olycksfallsförsäk-
ring idag. Ung Hem passar perfekt och hon kan även ”plussa på” 
en olycksfallsförsäkring. Då har Lisa de försäkringar hon behöver 
för sig själv och sina saker. 

Lisas försäkringar per månad:

Ung Hem 50 kr + Olycksfall 47 kr = 97 kr 

Om Lisa väljer att bli kund i banken så blir hon Guldkund.  
Då är månadskostnaden:

Ung Hem 40 kr + Olycksfall 38 kr = 78 kr

Då får Lisa både ett kostnadsfritt bankkort och flera andra för-
måner! Och om Lisa ska göra en utlandstermin är det enkelt för 
henne att plussa på till exempel långresa. Är du 16–30 år och bor i egen lägenhet,  

i andra hand, inneboende eller i korridor?

Skaffa  
Ung Hem 
Ung Hem passar perfekt oavsett om du är student, 
jobbar eller funderar över nästa steg i ditt liv. 

5O:- I MÅNADEN



HAR DU ETT EGET BOENDE så behöver du också en egen försäkring 
som är din trygghet om något skulle hända dig eller dina saker. Med 
Ung Hem får du ett bra skydd med en försäkring som är lätt att förstå 
sig på. Försäkringen är ett skydd för dina saker till exempel mobil,  
dator, kläder eller skidutrustning. Den hjälper dig om du exempelvis 
blir bestulen på något, om du tappar din mobil i golvet, om du råkar  
orsaka en vattenskada i bostaden du hyr eller om du utsätts för  
överfall. Försäkringen Ung Hem innehåller:

Hemförsäkring – försäkrar dina saker upp till 150 000 kr samt ger 
dig reseskydd, ansvarsskydd (skydd om du krävs på skadestånd för att 
du råkar skada någon eller någons egendom), rättsskydd (advokat- och 
rättegångskostnader vid vissa tvister) och överfallsskydd. 

Allrisk/otursförsäkring – ersätter plötsliga skador som du själv 
orsakat på dina egna saker, till exempel om du tappar din mobil eller 
dator i golvet. Den högsta ersättning du kan få är 100 000 kronor. 

Bättre reseskydd – utökat reseskydd som ger 
dig en bättre reseförsäkring. Här ingår bland 
annat avbeställningsskydd, möjlighet att få 
ny resa om du blir sjuk mer än halva restiden 
och ersättning om ditt bagage blir försenat. 
Gäller utan självrisk och för alla resor du gör 
under året.

OLYCKSFALL  
FRÅN 47 KR PER MÅNAD 

Förutom dina saker, är det viktigt att skydda 
dig själv. Olycksfallsförsäkringen hjälper dig 
till exempel om du slår ut en tand, bryter benet 
eller skadar dig i skidbacken. Du får också 
en större ersättningssumma om du efter en 
olycka drabbas av skador som går över eller 
blir permanenta och som ger ”invaliditet”. Då 
kan du få ersättning för att du inte kan använda 
kroppen fullt ut och du kan också få ersättning 
för att du kanske inte längre kan arbeta så som 
innan olyckan. Du ansöker om olycksfallsför-
säkring genom att fylla i en hälsodeklaration, 
det vill säga svara på några frågor om din hälsa.

BOSTADSRÄTT  
25 KR PER MÅNAD 

Om du äger en lägenhet har du ett större an-
svar för din bostad än om du hyr. Där behöver 
du ett skydd som täcker själva bostadsrätten. 
Bostadsrättstillägget ersätter skador bland 
annat vid en brand eller vattenskada. Du får 
hjälp med att återställa bostadsrätten till vad 
den var innan skadan inträffade.

LÅNGRESA  

Ska du iväg på en resa och vara borta längre 
än 45 dagar? Då behöver du en reseförsäkring 
som förlänger reseförsäkringen som ingår i 
Ung Hem. Försäkringen ger dig det skydd du 
behöver om du exempelvis ska på en längre 
resa, göra en utlandstermin eller jobba utom-
lands. Den täcker bland annat stöld, olycksfall, 
sjukvård och rättshjälp under hela din resa. För 
att räkna ut vad försäkringen kostar behöver 
vi veta var du ska åka, vad du ska göra där och 
hur länge du ska vara borta . 

SKRÄDDARSY DIN FÖRSÄKRING ENKELT GENOM ATT PLUSSA PÅ:
Försäkringen passar lika bra om du bor i en hyreslägenhet, i andra hand eller tillsam-
mans med kompisar. Ung Hem försäkrar dina saker och resten skräddarsyr du efter 
ditt liv och dina behov genom att ”plussa på”.

Skaffa  
Ung Hem!
TECKNA DIN FÖRSÄKRING  
SNABBT OCH ENKELT PÅ  
LFZ.SE/UNGHEM

 

Allt du behöver och 
lite till, om du vill!
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