Tejpa här

Hemförsäkring

Eklöf Fastighets AB

Gör så här:
1. Fyll i svarskortet.
2. Klipp ut och lägg i närmaste brevlåda.
3. Portot är redan betalt.

– För dig som hyresgäst i Norrköping

Vik och tejpa ihop

Frankeras ej.
Porto är
betalt.

Kundservice
Svarsförsändelse
Kundnummer 580000900
588 18 Linköping

Tejpa här

I samarbete med

Svarskort

Hemförsäkring för tryggt boende
Som hyresgäst behöver du en hemförsäkring för att skydda ditt hem
och dina ägodelar. Ett samarbete mellan Länsförsäkringar Östgöta och
Eklöf Fastighets AB erbjuder dig en hemförsäkring till ett förmånligt pris.

Ansvarsskydd
Om du orsakar skada på annans egendom.
Rättsskydd
Ekonomisk hjälp om du behöver anlita advokat.
Reseskydd i 45 dagar
Utökat reseskydd ingår i din hemförsäkring
med avbeställningsskydd samt ersättning vid
bagageförsening. Försäkringen gäller under
resans första 45 dagar.

Tilläggsförsäkringar
Ibland kan du behöva komplettera skyddet
ytterligare med till exempel:
- Olycksfallsförsäkring
- Smyckesförsäkring– om du har smycken och
armbandsklockor till ett värde över
200 000 kr i din bostad
Självriskreducering på 1 200 kr
Du får även en självriskreducering. Förmånen
läggs automatiskt in på din försäkring och gäller
under de första två hyresåren. Förmånen kan
utnyttjas för skador som omfattas av hemför
säkringen om din skada överstiger självrisken
på 1 200 kr.
För intresseanmälan,
fyll i svarskortet på nästa sida.

Prisexempel – kronor per år, 2019
Lägenhetsyta

70 kvm

90 kvm

120 kvm

- 25 år

975

1 254

1 457

1 779

26 - 50 år

1 133

1 504

1 775

2 202

1 102

Hushållet består av en person.
Familj / delat hushåll.
Fyll även i rutorna längst ned för ytterligare personer 1)
Är du intresserad av någon av våra tilläggsförsäkringar?
Smyckeförsäkring

Privatolycksfallsförsäkring

Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Postort

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

E-post

Försäkringen ska gälla från (ÅÅMMDD)

40 kvm

51 - 70 år

m2

Vilket typ av hushåll tillhör du?
Överfallsskydd
Ersättning vid misshandel.

Allriskförsäkring
Allriskförsäkringen skyddar dig om dina
ägodelar skadas eller förloras genom plötsliga
oförutsedda händelser, till exempel om du
tappar dina glasögon eller råkar välta din TV.

Ja, jag önskar en offert.

Yta: Lägenheten är

Erbjudandet ger dig en fullvärdesförsäkring
enligt nedan:
Egendomsskydd
Om något skulle hända dina ägodelar
(till exempel brand, vattenskada, stöld
eller skadegörelse).

EKLÖF FASTIGHETS AB

1 454

1 711

2 117

Underskrift

1) Uppgifter för personer i samma hushåll.
Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Vill du veta mer? Kontakta oss på 011-29 06 99 eller e-post: bostadsbolag@lfostgota.se
Det här erbjudandet är exklusivt för dig som hyresgäst genom samarbetet mellan Länsförsäkringar
Östgöta och Eklöf Fastighets AB. För- och efterköpsinformation samt fullständiga försäkringsvillkor
finns att ladda ner på lansforsakringar.se/ostgota/eklofsfastighetsab

Efternamn

