
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 1203 103 1010 87 713 61

2 rum och kök 1349 116 1124 96 777 67

3 rum och kök 1519 130 1257 108 852 73

4 rum och kök 1786 153 1465 126 970 83

5 rum och kök 1932 166 1579 136 1034 89

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.

Lösegendom Upp till 1 000 000 kronor

allrisk lösegendom Upp till 50 000 kronor

reseskydd ingår i 45 dagar

Överfallsskydd Upp till 1 000 000 kronor

rättsskydd Upp till 200 000 kronor

Privatansvar Upp till 5 000 000 kronor

fÖrsäkringen omfattar

Priserna anges per år/månad och gäller från 2015-03-01 till 2016-02-29 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 2015-03-01

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



Dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar på 
annat sätt behandlas enligt personuppgiftslagen. Vi kan även 
spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med 
oss. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom 
länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, 
föreningar, organisationer som vi samarbetar med samt myndig-
heter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. Personuppgifter 
använder vi bland annat för att teckna och administrera avtal och 
för att fullgöra rättsliga skyldigheter. Uppgifter om vilka 
sakförsäkringar du har kan lämnas till personer som du har 
gemensamt hushåll med. En gång om året har du rätt att 
kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, 
efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter 
kan du självklart be att få rättade. Mer information får du i de 
fullständiga villkoren eller genom att gå in på vår webbplats.  

Din ångerrätt
Nedanstående gäller endast när du som konsument tecknar 
försäkring på distans. 

Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där 
kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via 
telefon eller internet. Om du har köpt din försäkring på vårt 
kontor eller när vi besökt dig är det inte ett distansavtal.

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du, 
enligt distans- och hemförsäljningslagen, rätt att ångra köpet 
inom 14 dagar från det att avtalet ingås.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela oss detta. Du 
kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Om du väljer att utöva 
din ångerrätt har vi rätt att kräva premie motsvarande för den tid 
som försäkringen varit gällande, dock lägst 400 kronor.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring 
som ska gälla en månad eller mindre. Bestämmelserna om 
ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har 
fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.

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.


