
Försäkring & Bank

För dig upp till 30

  Ja tack, jag vill teckna Ungdomshemförsäkring med uppgifter enligt nedan:Svarskort
Försäkringsuppgifter:

  150 000 kr  (681 kr/år)             Högre belopp: 

  Privatolycksfall för medförsäkrad (147 kr/år): 
 Bostadsrätt (143 kr/år)

Betalningssätt:       Helår   Halvår (+ 3 %)

2019-01-01

Kontakta mig: 
  Jag vill gärna veta mer om er bank
  Jag vill gärna veta mer om försäkring 

Telefon dagtid

Startdatum Namn Personnummer

E-post

Adress (som försäkringen ska gälla för) Lgh nr Postnummer Ort Boyta (kvm)

Är du under 30 år och har flyttat hemifrån? Du vet väl om att du då inte längre omfattas av 
dina föräldrars hemförsäkring? Då passar istället vår Ungdomshemförsäkring perfekt för dig 
oavsett om du är student, jobbar eller funderar över nästa steg i ditt liv. Försäkringen passar 
lika bra om du bor i en hyreslägenhet, i en bostadsrättslägenhet, i andra hand eller tillsammans 
med kompisar. 

För att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder så har vi paketerat de populäraste 
tilläggsförsäkringarna i den ordinarie boendeförsäkringen. Resultatet: Marknadens bästa 
grundskydd! Detta till ett fördelaktigt pris. Samlar du dina försäkringar hos oss och dess-
utom har ditt lönekonto i vår bank blir du Pluskund och kan få upp till 25 % rabatt på dina 
försäkringar. Oslagbart! 

Läs mer på baksidan, på vår webbplats LFvasterbotten.se eller ring oss på 090-10 90 00 så 
berättar vi mer.

Namn Personnummer

57 kr/mån
681 kr/år 



Frankeras ej, 
mottagaren 

betalar portot

Hemförsäkring
Egendomsskydd - Om något skulle hända dina saker vid till 
exempel brand eller inbrott.

Ansvarsskydd - Om du orsakar skada på person eller egendom 
kan du bli skadeståndsskyldig. Ansvarsskyddet ersätter det 
skadeståndskrav du är skyldig att betala.

Rättsskydd - Om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av 
exempelvis tingsrätt kan rättskyddsförsäkringen ge dig ekonomisk 
hjälp om du behöver anlita advokat.

Överfallsskydd - Om du blivit utsatt för misshandel eller vissa 
sexualbrott kan du få ersättning för kränkning och sveda och värk.

Reseskydd - Gäller i 45 dagar i hela världen. Ersätter om något 
skulle hända dig eller dina saker på resan.

Utökat reseskydd - Förstärkt reseskydd i hemförsäkringen 
där bland annat avbeställningsskydd ingår. Försäkringen gäller 
i hela världen, för ett obegränsat antal resor för dig och din 
familj. 

Allrisk för lösegendom - Skydd för dina saker vid plötslig och 
oförutsedd händelse.

Identitetsstöld - Hjälp om någon utomstående använder din 
identitet för att till exempel låna pengar eller teckna abonnemang.

Krisförsäkring - Behandlingskostnad hos psykolog eller tera-
peut om du drabbas av exempelvis en brand i din bostad. 

Privatolycksfall - Gäller för olycksfallsskada som inträffar på 
fritid såväl som arbetstid. Om du bor tillsammans med någon 
kan ni teckna till en privatolycksfall även för denne. Kravet för 
att den medförsäkrade ska kunna omfattas av försäkringen är 
att personen både är bosatt och folkbokförd på adressen. 

Tilläggsförsäkring

Bostadsrätt (143 kr/år) - Om du äger en lägenhet har du ett 
större ansvar 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. 

Bank
Bankkort - Kostnadsfritt bankkort tills du fyller 30 år, annars  
275 kr/år. 

Kreditkort - Kostnadsfritt kreditkort för Pluskunder, annars 
195 kr/år.

Betalning - Du kan betala i butiker, på internet, köpa bussbiljetter 
och ta ut pengar i uttagsautomater och i vissa livsmedelsbutiker. 

Modern teknik - Prisbelönt mobilapp, telefon- och internetbank 
för betalningar, saldokontroll, överföringar, fondsparande mm. 

Enkla överföringar - Swish, det enkla och snabba sättet att 
skicka och ta emot pengar mellan privatpersoner via mobil-
numret. 

Kortförsäkring - Gäller bland annat för avbeställningsskydd 
samt självriskreducering om du drabbas av en skada på din 
bostad eller personbil under tiden du varit på resa, om minst 75 
procent av resan betalats i förväg med kortet.

Länsbonus och Pluskund

Vi har alltid belönat kunder som samlar sina försäkringar hos 
oss. Vi kallar det Länsbonus. Idén är enkel: ju fler försäkringar 
du har, desto högre rabatter lämnar vi. Grunden är att du har 
boendet försäkrat hos oss. 

Om du dessutom öppnar ditt lönekonto med kort i vår bank 
blir du Pluskund vilket ger dig ytterligare 10 % rabatt på dina 
försäkringar. Som mest kan du få ända upp till 25 % rabatt. 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Länsförsäkringar behandlar personuppgifter i enlighet med vad 
som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som 
du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

Länsförsäkringar Västerbotten

Affärsstöd Försäkring
Svarspost
Kundnummer 200 928 33
908 50 Umeå


