ANSÖK OM HEMFÖRSÄKRING
Pris per månad:
Antal rum
Familj
Ålderspensionär
Belopp inom parentes är pris inkl allriskförsäkring
1 rum
53 kr (83 kr)
43 kr (73 kr)
2 rum
58 kr (88 kr)
48 kr (78 kr)
3 rum
62 kr (92 kr)
52 kr (82 kr)
4 rum eller större
70 kr (100 kr) 60 kr (90 kr)

Lösöresbelopp
250 000 kr
350 000 kr
450 000 kr
650 000 kr

Tilläggsförsäkring
Allriskförsäkringen gäller för skador som inträffar plötsligt och oförutsett. Försäkringsbeloppet för
allriskförsäkringen är 50 000 kr. För detta betalar du endast 30 kr/månad.
OBS 35 % av alla lösegendomsskador regleras via Allriskmomentet i försäkringen.
Självrisk
Grundsjälvrisken är 1 500 kr och gäller även allriskförsäkringen. För vissa skador tillämpas särskild självrisk,
detta gäller:
− Rättsskydd, 20 % av kostnaden, dock lägst 1 500 kr.
− Cykel, 25 % av skadekostnaden, dock lägst 1 500kr.
Du betalar ingen självrisk för följande:
− Reseskydd när det avser resestart eller förseningskostnad.
Högsta ersättningsbelopp för viss egendom
För viss egendom gäller speciella ersättningsregler och ett högsta ersättningsbelopp. Här är några exempel, för
fullständiga försäkringsvillkor eller information om försäkringen – kontakta Mitthems försäkringsmäklare
Provins på tel 060-658 98 00.
Lösöre på annan plats än
försäkringsstället
Egendom i bil.(Ej kontanter eller
stöldbegärlig egendom)
Allrisk

50 000 kr
3 000 kr
50 000kr

Överfallsskydd
Lösöre som du äger och använder i
förvärvsverksamhet.
Rättsskydd

1 000 000 kr
5 000 kr
200 000 kr

Försäkringsbevis skickas per post av Länsförsäkringar Västernorrland.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANMÄLNINGSBLANKETT (skickas till Mitthem)
Ja, jag vill gärna ha hemförsäkring från och med (ange år, månad och dag) ______________________
Objekttyp :

Inflyttningsdatum enligt avtal:

Försäkringstagare:

Jag vill inte teckna tilläggsförsäkringen
Allrisk (30 kr/månad)

Personnummer:
Adress för lägenhet som försäkringen avser:

Jag är ålderspensionär

Gatuadress:

Betalning sker månadsvis via hyresavin.

Postadress:

Jag har tagit del av villkoren för hemförsäkring.
Ansökan måste skrivas under av lägenhetsinnehavaren.

Nuvarande adress
Gatuadress:

_____________________________________________
Datum

Postadress:
Telefon dagtid: ______________________________

____________________________________________
Underskrift
E-post: ___________________________________________________________________________________

