
Hemförsäkring
för dig mellan 18-29 



Har du ett eget boende behöver du också en försäkring. 
Vår försäkring är lätt att förstå sig på och ger ett bra 
skydd för dina saker, t ex mobil, dator eller kläder. 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 blir över-
fallen.

Eget boende 
— egen försäkring!

Plussa på med:Grundskydd

Bättre reseskydd 
Komplettera med avbeställningsskydd 
och ersättning vid förseningar. Utan 
självrisk.

Långresa/Utlandsvistelse 
Ska du vara på resa mer än 45 dagar 
behöver du förlänga ditt reseskydd. 
Ska du studera eller jobba utomlands 
behöver du utöka ditt skydd i hem-
försäkringen.

Bostadsrättstillägg behövs om du äger 
din lägenhet.

• Egendomsskydd för dina personliga 
saker utan beloppsgräns

• Reseskydd i hela världen i 45 dagar

• Allrisk/otursskydd ersätter plötsliga 
skador som du själv orsakar på dina 
saker, t ex om du tappar mobilen eller 
datorn i golvet. 

• Ansvarsskydd om du krävs på  
skadestånd eller råkar skada  
annans egendom

• Rättsskydd (advokat- och rätte-
gångskostnader vid vissa tvister)

• Överfallsskydd

Försäkringen ger ett grundskydd som är tillräckligt för de flesta. Har du  
behov av mer försäkringsskydd, kan du enkelt plussa på de tillägg du behöver.

kr/mån

Köp din försäkring på LFskaraborg.se/ung
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Det värsta som 
kan hända … 
Att inte ha  
försäkring?

Byt till banken 
med den bästa 
bankappen!
Håll koll på din ekonomi med bankkonto, kort och 
marknadens bästa mobilapp. Utan kostnad. Det är 
enkelt att byta till den kundägda banken. 

Ring och boka tid med någon av våra duktiga  
rådgivare, så hjälper vi dig med allt praktiskt.

Välkommen!

Detta erbjudande gäller dig som är mellan 18-29 år, har eget boende och är folkbokförd i Skaraborg. 
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När det verkligen behövs sätter vi ord på våra känslor, för vår egen skull  
och för de vi älskar. Vi finns där du är när nästa kapitel inleds  

– genom glädje, kärlek, sorg och ren eufori.

lansforsakringar.se/foralltid

 För all tid.


