Vännäs Fastigheter
Hemförsäkring
En hemförsäkring från Länsförsäkringar Västerbotten
Vännäs Fastigheter Hemförsäkring är skapad i samarbete mellan
Vännäs Fastigheter AB och Länsförsäkringar Västerbotten.

Du får fördelarna av Länsförsäkringars gedigna
erfarenhet och lokala service samt Vännäs Fastigheters
boendekunskap. Målet är att ge dig lägre premie och
bättre villkor. Länsförsäkringar Västerbotten ger dig som
hyresgäst hos Vännäs Fastigheter 10 % rabatt på hela
försäkringspremien.
Hemförsäkring
Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De olika delarna ger ett brett ekonomiskt skydd –
egendomsskydd, reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd, identitetsstöld och krisförsäkring. I din
hemförsäkring ingår även tilläggsförsäkringarna Allrisk lösegendom och Utökat reseskydd som ger dig ett ännu
bättre skydd vid oturshändelser med dina saker samt ett bättre skydd vid resor. Du kan även komplettera Vännäs
Fastigheter Hemförsäkring med andra tilläggsförsäkringar (se baksidan). Grundsjälvrisken är 1 500 kronor.

Ta del av erbjudandet
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Det enklaste sättet att få en prisuppgift är att fylla i
ansökan om hemförsäkring på vår hemsida, LFvasterbotten.se. Då ser du vårt prisförslag och kan räkna av 10 %.
Observera att du som har flera försäkringar hos oss även
får Länsbonus. Länsbonusrabatten räknas av sist, dvs
först får du 10 % rabatt, därefter eventuell Länsbonusrabatt. Om du väljer att teckna försäkringen via hemsidan
är det viktigt att du anger ”Vännäs Fastigheter” i textfältet
”Övrigt”. Då läggs rabatten in manuellt innan brevet och
fakturan skickas till dig.

Kontakta oss
Självklart går det också jättebra att ringa in till
oss på 090-10 90 00 och be om att få pris eller
teckna direkt. Glöm inte bort att informera om
att du hyr av Vännäs Fastigheter så du får ta del
av din rabatt.
Hör gärna av dig om du har några funderingar.
Du får mer information om våra villkor på vår
hemsida LFvasterbotten.se

Vad ingår i försäkringen?
Grundskydd
Egendomsskydd

Utökat reseskydd

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

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

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

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

Rättsskydd

Identitetsstöld

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

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

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

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

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

Tilläggsförsäkringar
Privatolycksfall

Smycken och armbandsklockor

Gäller för olycksfallsskada som inträffar
under fritid eller arbetstid.

Högsta ersättningsbelopp för smycken och
armbandsklockor är 200 000 kronor. Har du
sådan egendom för högre värden så kan du
utöka din försäkring med ett högre högsta
ersättningsbelopp.

Allrisk för angivna värdeföremål
Om du har något extra värdefullt, kan den här
försäkringen läggas till din boendeförsäkring.

