
En extra trygg 
hemförsäkring
Ett förmånligt erbjudande till dig som 
är hyresgäst hos Vätterhem.



Har du någonting av värde i lägenheten? Det har du 
säkert, om du ser dig omkring. Därför är det viktigt 
att du har ett bra försäkringsskydd om någonting 
skulle hända. Nu erbjuder vi dig som är hyresgäst hos 
Vätterhem en extra förmånlig hemförsäkring.

I vår hemförsäkring 
ingår så mycket mer

Mer än bara skydd för 
hemmet
Med vår hemförsäkring får 
du ett ekonomiskt skydd mot 
brand, inbrott och vatten-
skador. Dessutom får du ett 
skydd om något skulle hända 
dig när du är ute på resa eller 
om någon skulle kräva dig på 
skadestånd. Du kan också 
få ekonomisk hjälp om du 
hamnar i en rättstvist och 
behöver anlita en advokat.

Allriskförsäkring och en bra  
reseförsäkring ingår
För att ge ditt hem ett ännu 
bättre skydd ingår allriskför-
säkring i hemförsäkringen. 

Allriskförsäkringen gäller 
när dina saker skadas eller 
förloras genom plötsliga och 
oförutsedda händelser som 
inte täcks av hemförsäkring-
en. I allriskförsäkringen ingår 
också elektronikförsäkring 
som ersätter viss typ av 
elektronik till nypris upp till 
två år. 
    Ett annat viktigt skydd som 
ingår är en bra reseförsäk-
ring. Till exempel ingår avbe-
ställningsskydd, bagage- och 
personförsening samt olika 
skydd som kan ge ekonomisk 
ersättning till dig om du inte 
kommer iväg på resan eller 
om din resa blir avbruten.

Fyll i blanketten eller ring
Om du vill ha vår förmånliga 
hemförsäkring fyller du bara 
i bifogad blankett och skickar 
den till oss. På blanketten 
anger du det uppskattade 
värdet på dina saker. Vill du 
ha hjälp kan du kontakta 
oss på telefonnummer 
036-19 90 00. Fullständiga 
försäkringsvillkor finns på 
www.lansforsakringar.se.

Tänk på att även försäkra 
dig själv och din familj. 
Om någon skulle råka ut 
för en olycka är det tryggt 
att ha kompletterat 
med en privat olycks-
fallsförsäkring som gäller 
dygnet runt. 

Komplettera med 
olycksfallsförsäkring



Om du har både hemförsäk-
ringen och bilförsäkringen hos 
oss får du rabatt på båda för-
säkringarna. I våra bilförsäk-
ringar ingår alltid allriskskydd 
i halv- och helförsäkringen för 
bilar som är högst åtta år. Det 
innebär till exempel att du kan 

få ersättning för om inred-
ningen skadas i samband med 
att varor fraktas, om du råkar 
tanka fel bränsle eller om du 
tappar bilnyckeln.
   Vad din bil kostar att 
försäkra kan du enkelt räkna 
ut på vår webbplats. Har du 

Samla din privatekonomi med 
bank och försäkring hos oss 
och bli förmånskund. Det är 
både smart och enkelt. Du 
sparar pengar och vi hjälper 
dig med allt det praktiska som 
till exempel bankbyte.  
 
Som förmånskund får du:

 � 20 % rabatt på hushållets 
sakförsäkringar.

 � Bekväma vardagen — 
ett paket som ger dig 

inte tillgång till internet eller 
vill ha personlig service är 
du välkommen att ringa eller 
besöka oss.

Bli förmånskund
privatkonto för lönen, 
bankkort, internetbank, 
mobilapp, telefonbank, 
betalningar inom Sverige, 
Swish, BankID för dator 
och mobil samt sparkonto.  
Värde 275 kr/år.

Ytterligare en förmån för dig 
som är kund i Länsförsäkringar 
Jönköping är att du får 30 
minuters kostnadsfri juridisk 
rådgivning inom familjerätt 

Det lönar sig att ha 
både lägenheten och 
bilen försäkrad hos oss

som till exempel testamente, 
äktenskapsförord och 
gåvobrev.

Låter det intressant?
På lfj.se/formanskund kan du 
läsa mer. 



lansforsakringar.se

Hjälpen finns runt hörnet

Länsförsäkringar Jönköping har två kontor i Jönköping. 
Det innebär att vi alltid finns nära till hands för att snabbt 
ge dig hjälp och personlig service. Med en hemförsäkring 
från oss kan du känna dig trygg i alla lägen. 
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