Fler försäkringar
Förutom hemförsäkring har vi
försäkringar för villa, fritidshus, personbil och lätt lastbil, släp, husvagn,
husbil och olycksfall. Du kan dessutom som tillägg försäkra dina dyrare
föremål eller förlänga ditt reseskydd
om du skall på en längre resa.
Försäkringarna är individuella och vi
anpassar de alltid så att du får rätt
skydd för dina behov.
Kontakta oss gärna för en telefonrådgivning. Det kostar ingenting och kan
leda till en riktigt lönsam affär.

Rabatter
Köper du både vår hemoch bilförsäkring får du
20 % rabatt på bilförsäkringen.

DU FÅR
RABATT!

Försäkrar du ditt boende och ditt
fritidshus hos oss får du 10 % rabatt
på fritidshusförsäkringen.
Kontaktar du oss och köper försäkring
får du ytterligare 5 % rabatt på alla
våra försäkringar!
Alla rabatter kan kombineras!

Ring oss gärna!
Mån-tor kl. 8-21, fre kl. 8-17
Tel: 08-501 103 33
Läs mer och köp försäkring direkt på www.bostadsforsakringen.se

Vad kostar din bilförsäkring?
Ring oss eller sms:a bf, bilens reg. nr och ditt personnr. till 72323 så återkommer vi med en offert.

Bostadsförsäkringen är skapad i ett samarbete
mellan Vardia Försäkring och Söderberg & Partners

Vardia Försäkring är en del av Scandinavian Insurance Group. Försäkringsgivare - Scandinavian Insurance Group AS,
org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge, www.scaninsurance.no

Förmånliga försäkringar
för dig och ditt boende
• Omfattande försäkringar till låga priser
• Reseförsäkring i hela världen
• 20 % rabatt på vår bilförsäkring

www.rfs.se

Vår hemförsäkring är både
omfattande och prisvärd
Hemförsäkringen gäller för kontanter, värdehandlingar och för lösöre som du
äger, hyr eller lånar och använder privat.
Trygghet vid stöld, brand eller
vattenskada
Du kan få ersättning om du blir bestulen på exempelvis cykel, barnvagn eller
tvätt i tvättstugan samt om du drabbas
av inbrott i bostad eller förråd. Om du
råkar ut för en skada på din egendom
genom brand eller vatten får du
ersättning för din ekonomiska förlust.
Trevlig resa
Med reseförsäkringen för hela familjen
har du skydd på resan i 45 dagar i
hela världen. Du kan få ersättning om
du blir bestulen under resan, råkar ut
för en olycka eller drabbas av sjukdom.
Hemförsäkringen ersätter även din
hemresa om du måste avbryta resan
p.g.a. att något allvarligt hänt dig eller
dina närstående.
Stöd i tvist
Hamnar du i en tvist kan du få hjälp
med ersättning för ombuds- och
rättegångskostnader.

Det är viktigt att både
du och ditt hem är
rätt försäkrade.

Hjälp med skadestånd
Krävs du på skadestånd kan du få
hjälp att utreda och förhandla. Om
du blir utsatt för misshandel kan du
få ersättning genom försäkringen om
gärningsmannen är okänd eller inte
kan betala.
Tilläggsförsäkringar
Du kan komplettera din försäkring med
följande tilläggsförsäkringar:
Allrisk lösöre (drulle), Allrisk resa,
Avbeställningsskydd, Fritidsolycksfall,
Krisförsäkring, Småbåt, Bostadsrätt och
Allrisk bostadsrätt.

Vill du ha en offert?
Ring oss på tel: 08-501 103 33
eller sms:a bf och ditt personnummer till till 72323 så
återkommer vi med ett riktigt
bra försäkringserbjudande!

www.bostadsforsakringen.se

