STÅ INTE ENSAM
OM OLYCKAN ÄR FRAMME

TECKNA EN

HEMFÖRSÄKRING
INNAN DU BEHÖVER DEN

Tänk på att en skada du är ansvarig för även kan drabba dina
grannar. Du blir då ersättningsskyldig även för deras skada.
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ALLA VILL VI HA TRYGGHET I VÅRT BOENDE
En del av tryggheten är att inte stå helt ensam om olyckan är framme. Att
veta att jag kan ha rätt att få ekonomisk hjälp att ersätta saker som har stulits
eller förstörts.
En hemförsäkring hindrar inte någon från att bryta sig in, att en vattenskada
uppstår i lägenheten eller att en mindre brand bryter ut. Men du kan få
ersättning för hela eller delar av förlusten och skadorna om du har en hemförsäkring.

VAD TÄCKER EN HEMFÖRSÄKRING
En hemförsäkring gäller oftast för ditt hem, din bostad och källar- eller
vindsförråd som är knutna till din lägenhet. Hemförsäkringen gäller uteslutande materiella skador och förluster av föremål, kläder och liknande. Den
gäller inte för personskador.
Det går också att teckna tillägg till hemförsäkringen som allrisk, reseskydd
(detta ingår hos vissa bolag) men även här är det viktigt att jämföra mellan
de olika bolagen.

VAR KAN JAG TECKNA EN HEMFÖRSÄKRING?
Om inte alla så har de allra flesta försäkringsbolag erbjudande om att teckna
(avtala om/köpa) hemförsäkring. Innehållet (villkoren) i försäkringen kan
skilja sig åt mellan de olika bolagen så det kan löna sig att jämföra.
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VAD KOSTAR DET?
Avgiften (försäkringspremien) kan också skilja sig åt mellan bolagen men
den bygger på lägenhetens storlek samt på vad du själv uppger och uppskattar att dina ägodelar (lösöret) är värt. Uppskattar du att dina ägodelar är
väldigt dyra får du betala en högre avgift (försäkringspremie).

ÄR DU MEDLEM I HYRESGÄSTFÖRENINGEN?
Om du är medlem i hyresgästföreningen finns ett avtal som ger medlemmarna förmånliga rabatter på avgiften för hemförsäkringen och även bilen
hos Gjensidige (Hem & Bil). Du hittar kontaktuppgifter till dem på Hyresgästföreningens hemsida, hyresgastforeningen.se.
Är du inte redan medlem i hyresgästföreningen kan du väldigt enkelt bli det,
se kontaktuppgifter på baksidan.

FLER FÖRDELAR MED EN HEMFÖRSÄKRING
Är du medlem och har en hemförsäkring kan du hyra hyresgästföreningens
lokal när du firar födelsedag ett bröllop eller någon annan stor familjehändelse.

HAR DU FRÅGOR KAN DU ALLTID KONTAKTA OSS
Stena Fastigheter – Din fastighetsvärd i Fisksätra
Stena fastigheter Nacka AB
0771-405050

Hyresgästföreningen i Nacka-Värmdö
Vi organiserar hyresgäster i både Nacka och Värmdö.
Vi förhandlar hyror för alla hyresgäster.
Som medlem kan du tillsammans med oss vara med och
påverka ditt eget bostadsområde.
Som medlem kan du få juridisk hjälp i ditt boende.
Som medlem kan du få rabatter genom medlemsförmåner,
bland annat hemförsäkring.
Du kan enkelt bli medlem genom att gå in på vår hemsida,
hyresgastforeningen.se och fylla i formuläret.
Det kostar 80 kronor per månad.
Du kan också kontakta oss lokalt genom att e-posta oss:
staffan.birkenfalk@hyresegastforeningen.se
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