Det här ingår i din
hemförsäkring
Extra bra villkor för dig som är medlem i Ledarna
I din hemförsäkrings för- och efterköpsinformation kan du läsa
om försäkringen och om vad du kan få ersättning för. Du hittar
för- och efterköpsinformationen på trygghansa.se/villkor/hem.
Du ska läsa informationen som heter Hemförsäkring villa eller
Hemförsäkring hyresrätt och bostadsrätt, beroende på hur du bor.
Du hittar också informationen om du loggar in på Mina sidor.
Men, eftersom du är medlem i Ledarna har vi gjort din försäkring ännu lite
bättre. Här listar vi skillnaden mellan standardvillkoren och dina villkor.
Fördelar för dig som har Hemförsäkring villa
Del av försäkringen

Se sid Standardvillkor

För dig som är medlem i Ledarna

3

Upp till 10 000 kronor

Ingen självrisk

Självrisk vid skador orsakade
av storm, hagel, snötryck och
jordrörelser

3

1 500 kronor

Ingen självrisk

Självrisk för byggnader och
lös egendom om ditt hem
totalförstörs i en brand

3

1 500 kronor

Ingen självrisk

Rättsskydd vid id-stöld

4

- Ersättning för advokatkostnader
vid en tvist som prövas i domstol.

- Ersättning för advokatkostnader
vid en tvist som prövas i domstol.
- Ersättning för att anlita någon som
kontaktar fordringsägare och
bestrider fakturor.

MB1546-1905

Självrisk vid skador orsakade
av skyfall och snösmältning

I SAMARBETE MED

Fördelar när du har Hemförsäkring hyresrätt och bostadsrätt

Fördelar för dig som har Hemförsäkring hyresrätt och bostadsrätt
Del av försäkringen

Se sid Standardvillkor

För dig som är medlem i Ledarna

Självrisk vid skador orsakade
av skyfall och snösmältning

3

Upp till 10 000 kronor

Ingen självrisk

Självrisk vid skador orsakade
av storm, hagel, snötryck och
jordrörelser

3

1 500 kronor

Ingen självrisk

Självrisk för fast och lös
egendom om ditt hem
totalförstörs i en brand

3

1 500 kronor

Ingen självrisk

Rättsskydd vid id-stöld

4

- Ersättning för advokatkostnader
vid en tvist som prövas i domstol.

- Ersättning för advokatkostnader
vid en tvist som prövas i domstol.
- Ersättning för att anlita någon som
kontaktar fordringsägare och
bestrider fakturor.

Förutom de fördelarna får du också ...
20 % rabatt på din hemförsäkring första året och därefter alltid
minst 10 % rabatt.
Ytterligare 5–20 % samlingsrabatt, beroende på vilka
andra försäkringar du har hos oss.
Ingen premie i tuffa tider. Du slipper betala för din
hemförsäkring i upp till ett år, om du blir sjukskriven
eller arbetslös i mer än sex månader.

Vi finns för dig:

Kundservice
0771-111 656

trygghansa.se/ledarna

Försäkringskollen - du blir uppringd en gång om året och får
hjälp att anpassa dina försäkringar efter hur ditt liv ser ut just nu.

Livbojen - räddar minst 10 liv per år. Sedan 1954 har vi skänkt
över 200 000 livbojar.
Råd för en säkrare vardag. På trygghansa.se/hemmet har vi
samlat experternas bästa tips.

MB1546-1905

Allt om dina försäkringar på trygghansa.se. Logga in med
BankID så hittar du all information om dina privata försäkringar.
Du kan även välja pappersfritt för att slippa få hem papper i
brevlådan.

