
Kostsamma åsknedslag
Varje år vållar åsknedslag skador för stora pengar. Lyckligtvis är det inte ofta som hus 
brinner ner eller människor kommer till skada. Ett större problem är att all den elektro-
nik vi omger oss med inte klarar av de påfrestningar de utsätts för när blixten slår ner, 
även om den gör det långt från huset.

Eftersom alla kostnader som försäkringen ersätter i praktiken betalas av din och 
de andra försäkringstagarnas premier, tycker vi på Länsförsäkring Kronoberg att det 
är viktigt att vi hjälps åt att minska antalet skador och därmed håller ner kostnaderna.

Skadeexempel
Försäkringen gäller för skada, orsakad av åska, på lösegendom och byggnad.

Trots detta kan det ändå bli stora kostnader för den drabbade eftersom försäkring-
en lämnar ersättning med lösegendomens dagsvärde och åldersavskrivning på vissa 
byggnadsinstallationer.

Vid ett åskväder sommaren 2014 skadades en dator, inköpt 2012, en 32” LCD-TV från 
2011, en ny trådlös telefon samt luftvärmepumpen som var installerad 2009.

Datorn, TV:n och telefonen gick ej att reparera utan ersattes med dagsvärde. Luft-
värmepumpen reparerades genom byte av skadad elektronikenhet.
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ERBJUDANDE FRÅN LÄNSFÖRSÄKRING KRONOBERG

Åskskydd

Nyvärde Ersättning

Dator 6 300 kr 3 150 kr

Trådlös telefon 695 kr 695 kr

TV 8 000 kr 5 200 kr

Reparation av värmepump 7 500 kr 4 125 kr

Självrisk - 2 000 kr

Summa nyvärde / Summa ersättning 22 495 kr 11 170 kr

SKADEKOSTNAD FÖR DEN DRABBADE KUNDEN

0470-72 00 00  •  LFkronoberg.se



Åskskyddserbjudande 
för dig som bor i villa
Kronobergs län är ett av de hårdast drabbade länen i Sverige när det gäller 
åskskador.

Vi erbjuder därför, i samarbete med elinstallatörer i länet, våra kunder bosatta utanför 
tätort att installera ett grundåskskydd till ett förmånligt pris.

Om du efter installation av detta åskskydd ändå råkar ut för en åskskada behöver 
du inte betala grundsjälvrisken på 1 500-2 000 kr.

Vid installation, utförd av något av de företag som anges i denna folder blir din kostnad 
i normalfallet endast:

Elinstallatörer
Dessa elinstallatörer kan du vända dig till för att få ditt åskskydd installerat. Kontakta den 
installatör som finns närmast dig.

Eltjänst Lenhovda
Storgatan 45
360 73  LENHOVDA
Owe Svensson 070-658 22 20 info@eltjanstlenhovda.se
Hallabro Elektriska AB
Strömgatan 4
362 31  TINGSRYD 0477-555 55
Niclas Elheim 070-581 74 78 niclas.elheim@hallabroel.se
Gerts Elinstallationer
Lidhemsgatan 7
352 36  VÄXJÖ 0470-211 88
Tomas Gertsson 070-564 42 88 gerths.elinstallationer@telia.com
Elcenter i Ljungby AB
Kungsgatan 30
341 23  LJUNGBY 0372-138 00
Bertil Karlsson 070-321 52 75 elcenter@pp.ljungby.net
Diö Elektriska
Växjövägen 304
343 71  DIÖ
Andreas Holmgren 0476-212 44 info@dioel.se
Eltjänst Älmhult AB
Brogatan 14
343 31 ÄLMHULT
Mats Rydberg 0476-163 60           info@eltjanstalmhult.se

* Du faktureras 7 200 kr (+ ev tillägg) från din installatör. När du sänder oss en kopia av betald 
faktura tillsammans med ifylld talong (se motstående sida) får du sedan 1 000 kr tillbaka av 
Länsförsäkring kronoberg. 

I vissa fall kan kompletterande skyddsmaterial behöva monteras för att få ett komplett åskskydd. 
Tala med din elinstallatör för mer information.

Erbjudandet gäller till och med 31 december 2019.

Åskskyddspaket: Överspänningsskydd för in-
kommande 3-fas (grov och mellanskydd) samt 
telefon/ADSL, restspänning > 900 V, teleskydd, 
restspänning 160 V. Utbytbara skyddspatroner 
på alla skydd.

6 200 kr *

ÅSKSKYDDSERBJUDANDE Sänd denna talong tillsammans med kopia av betald faktura avseende installation av åskskydd till 
Länsförsäkring Kronoberg, Box 1503, 351 15 Växjö, senast 2019-12-31. Då får du 1 000 kr tillbaka insatta på nedan angivet konto.

namn adress

postnr och ort försäkringsnummer

bankkonto inkl. clearingnr namnteckning

för åskskyddet exklusive jordlina och 
anslutning till telefonledning.


