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TEJPA

Spara pengar och lev tryggare i din bostad.

TEJPA

Vi betalar 
portot!

Med rätt säkerhetsutrustning kan du få upp till 20 % rabatt på din boende
försäkring. Du läser mer här i foldern om vad som krävs för att få rabatt.

Skydda  
din bostad
Du får rabatt när du 
skyddar din bostad

För dig som bor i 
lägenhet ger en 
säkerhetsdörr ett 
riktigt bra skydd – 
och 10 % rabatt.

Har du en vattenfelsbry-
tare med tryckmätande 
funktion i din villa/fritids-
bostad minskar du risken 
för vattenläckage och kan 
samtidigt få 10 % rabatt.

Har du ett 
inbrottslarm som är 
kopplat till godkänd 
larmcentral kan du 
få 10 % rabatt.

lansforsakringar.se



Skydda din villa eller lägenhet Läs informationen i foldern innan du fyller i och skickar in 
svarskortet.

Jag har följande säkerhetsåtgärd/utrustning. Kryssa i rutorna:

  Inbrottslarm kopplat till godkänd larmcentral.  

  Inbrottslarm, kopplat till två telefonabonnemang.  

  Säkerhetsdörr/gallergrind (gäller lägenhet).

Har du ett larm måste du först fylla i och skicka in vårt larmintyg för att få  
rabatt. Larmintyget finns på vår webbplats. Du kan också kontakta oss.

  Vattenfelsbrytare (gäller villa/fritidshus).  

Namn  Personnummer

Adress  Postnummer & ort

Telefon dag  Telefon kväll

 Jag bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga. Om säkerhetsutrustningen 
inte fungerar eller saknas kommer ersättningen minskas vid en skada.

Ort och datum  Namnteckning

Texta gärna

  Jag har boendeförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne.

Försäkringsnummer ............................................................................................................

  Jag saknar boendeförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne och vill ha en offert.

  Skicka broschyr om Länsförsäkringar Skånes säkerhetsprodukter.

  Kontakta mig, jag vill ha information/jag har frågor.

Spara pengar och lev tryggare. Läs mer om vilken utrustning 
som ger dig rabatt och vilka krav vi ställer.

Inbrott
Ett inbrott kommer tyvärr ofta lika oväntat som ovälkommet. 

Du kan göra mycket för att försvåra för tjuven att ta sig in i ditt hem, 
exempelvis genom att förbättra lås, fönster och dörrar. Mest effektivt är ett 

avskräckande larm. För att få rabatten ska larmet vara installerat, aktiverat och i 
funktion. Det måste samtidigt uppfylla kraven i vårt larmintyg. Larmintyget fyller du i på 

vår hemsida.

Inbrottslarm, kopplat till larmcentral
Ett inbrottslarm kopplat till godkänd larmcentral är en bra lösning för att slippa 

ovälkomna besök i din bostad. På köpet får du 10 procent rabatt på boendeför
säkringen. Beställ ditt larm genom oss, så är du säker på att våra krav uppfylls. Du 

som inte tidigare har anmält att du har larm behöver fylla i vårt larmintyg för att få 
rabatten.

Inbrottslarm, kopplat till två telefonabonnemang
Med ett inbrottslarm kopplat till två telefonabonnemang får du 5 procent rabatt på din 
boendeförsäkring. Du som inte tidigare har anmält att du har larm behöver fylla i ett 
larmintyg för att få rabatten.

Säkerhetsdörr/gallergrind (gäller lägenhet)
Har du godkänd inbrottsklassad säkerhetsdörr (MK 3/RC 3), eller 

gallergrind med godkänd låsenhet får du 10 procent rabatt på din 
boendeförsäkring. Bor du på botten eller markplan ska du även 

ha godkänt lås på balkong och altandörr för att få lägre pris. 
Rabatten gäller endast för lägenheter i flerfamiljshus och  

kan inte kombineras med inbrottslarm som är kopplat  
till larm central/telefonabonnemang.

Vatten
Vattenskador är den vanligaste typen av 

skada i bostäder. De är dyrbara och orsakar 
mycket besvär för den som drabbas.

Vattenfelsbrytare
(gäller villa/fritidshus)
En vattenfelsbrytare med tryckmätning är ett av 
de mest effektiva sätten att skydda din bostad 

från vattenskador. Samtidigt får du 10 procent 
rabatt på din boendeförsäkring.

Behöver du beställa?
Gör det enkelt för dig. Beställ den  
utrustning du inte har – men behöver – direkt från vår 
hemsida. Då vet du att utrustningen är noga utvald, 
godkänd och kan ge dig rabatt.

SVARSKORT


