
Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig 
som bor i Bostadsbolagets bostäder.

Lägenhet Pris om du är yngre än 49 år Pris om du är mellan 49 och 64 år Pris om du är 65 år eller äldre 

1 rum och kök 1182 101  993  85 706 61

2 rum och kök 113  95 66

3 rum och kök 127 105 72

4 rum och kök 149 122 82

5 rum och kök 

1321 

1482 

1736 

1875 161

1101 

1227 

1425 

1533 132

767 

838 

951 

1012 87

PRIS PER ÅR RESPEKTIVE MÅNAD I KRONOR

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbju-
der dig som bor i Bostadsbolagets bostäder en 
förmånlig hemförsäkring. Utförlig information om 
försäkringens innehåll och omfattning kan du läsa 
i förköpsinformationen.

Upp till 1 000 000 kronor 

Upp till 100 000 kronor 

Ingår i 45 dagar

Upp till 1 000 000 kronor 

Upp till 240 000 kronor 

Upp till 5 000 000 kronor

FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR 

Lösegendom

Allrisk lösegendom

Reseskydd

Överfallsskydd

Rättsskydd

Privatansvar

Priserna anges per år/månad och gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31 och gäller i Partille kommun, Mölndals kommun och följande församlingar i 
Göteborg, Kortedala, Härlanda, Lundby, Backa, Högsbo, Västra Frölunda, Älvsborg, Tynnered, Bergum, Torslanda-Björlanda, Tuve-Säve, Askim, 
Björkekärr och Näset.

PRISINFORMATION

10 2018-01-01

Svarsförsändelse 
Kontonummer 410 217 600 
404 20 Göteborg

Länsför- 
säkringar  

betalar 
portot

 Jag vill teckna försäkringen från och med den /          201 _

     Antal boende _____     Antal rum _____

 Jag vill betala via autogiro, skicka en fullmakt.

 Kontakta mig jag vill veta mer om Länsförsäkringars övriga tjänster
Namn Personnummer

Namn på ev sambo Personnummer

Gatuadress Postadress

E-post Telefon
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Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän



Närområden Partille, Mölndal



Behandling av personuppgifter
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. Om 
du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall 
ditt lokala försäkringsbolag. De personuppgifter som vi samlar in 
om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid 
tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och 
fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan 
ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom 
länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och 
marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- 
och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och 
övriga ändamål som framgår av den fullständiga informationen 
”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina 
personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du 
anmäla det till oss. I första hand använder vi uppgifterna inom 
länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, 
föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen 
samarbetar med inom och utanför EU och EES-området. 
Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är 
skyldiga till det enligt lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan 
även lämnas ut till personer du delar hushåll med. Du kan alltid få 
information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 
Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som 
försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller 
som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. Allmänna 
uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter 
om engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens 
gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är 
alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt 
personuppgiftsansvariga.

Försäkringsgivare
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 558500-8039, Lilla 
Bommen 8, 404 84 Göteborg, Telefon 031-63 80 00. Länsförsäk-
ringar Göteborg och Bohuslän står under Finansinspektionens 
tillsyn och bolagets marknadsföring omfattas av bestämmel-
serna i marknadsföringslagen.




