Ansökan om hemförsäkring
Ja tack! Jag har Vätterhem som hyresvärd och vill teckna en förmånlig hemförsäkring

hos Länsförsäkringar Jönköping.

Uppskatta sammanlagt värde på de saker hemma som du vill försäkra (du kan få vägledning om rimligt belopp på
Konsumentverkets webbplats eller genom att kontakta oss).
150 000 kr (70-90 kr/mån)

300 000 kr (80-100 kr/mån)

400 000 (90-110 kr/mån)

500 000 kr (100-120 kr/mån)

Annat belopp: .................................................. kr

Boyta: ...................... kvm
Värde smycken/samlingar/armbandsur: ...................................................... kr
Observera att prisangivelsen gäller för grundskydd av dina saker hemma. Om du t.ex. har smycken för mer än
					
200 000 kr eller utökar skyddet med en tilläggsförsäkring blir priset högre.
Tilläggsförsäkring att komplettera med:
Privatolycksfall 11 kr/person och månad. OBS! Fyll i personuppgifter för samtliga personer nedan.
Kontakta oss om du har fyllt 70 år eller vill teckna Privatolycksfall för fler personer.
Namn: ............................................................................................

Personnummer: ....................................................................

Namn: ............................................................................................

Personnummer: ....................................................................

Försäkringen ska gälla från och med:

Försäkringen kan tidigast börja gälla från dagen svarskortet har kommit oss tillhanda.
Jag vill betala försäkringen:
Jag vill betala via autogiro.

Helårsvis

Halvårsvis

Månadsvis (endast autogiro)

Kontonummer: ..................................................... Bank: ........................................................................

Jag vill betala via E-faktura. Bank: ........................................................................

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer & ort:

Telefonnummer:

E-postadress:

Namn, medförsäkrad make/maka/sambo:

Personnummer, medförsäkrad make/maka/sambo:

Ort och datum

Underskrift

Det tar cirka en vecka från att vi har tagit emot din ansökan tills du får försäkringsbrev och uppgifter om betalning hem till dig.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna
teckna en försäkring åt dig. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur du kan tillvarata
dina rättigheter. Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Jönköping.
Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter
finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.

LFJ Kommunikation 2018-11

Jag vill få pappersfaktura och betala via bankgiro.

