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Hemförsäkring
2018
Finns i tre storlekar: Bas, Mellan och Stor.
I alla tre ingår obegränsat lösöre som gör att du aldrig behöver räkna ut och uppge värdet
på dina saker och därför aldrig riskerar att vara varken under- eller överförsäkrad. De ger
dig också ett personligt skydd om du till exempel skulle råka skada andra personer eller
deras egendom, om du blir överfallen eller hamnar i en rättstvist. Oavsett storlek ingår
alltid reseskydd samt skydd vid ID-stöld. I Hemförsäkring Mellan och Stor ingår även bland
annat allriskförsäkring och högre bortaskydd. På nästa sida kan du läsa mer och jämföra.

Fördelar med försäkringen:
Enkelt med obegränsat lösöresskydd
Reseskydd ingår
Skydd vid ID-stöld

Om du bor i en bostadsrätt så behöver du en bostadsrättsförsäkring för skador som kan uppstå på den fasta
inredningen i din lägenhet. Mer information hittar du på nästa uppslag.
Bor du i villa behöver du en villaförsäkring. Du kan läsa mer om den på vår webbplats.

Var och för vem gäller försäkringen?
Hemförsäkringen gäller för alla som bor och är folkbokförda i din bostad,
förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Försäkringen gäller inom Norden. På
resa gäller den i hela världen under de 45 första resdagarna.
Försäkringen gäller för din lösa egendom som du har för privat bruk. Den
gäller också för saker som du hyr eller lånar för privat bruk. För till exempel
byggnader, bilar och båtar behöver du andra försäkringar.

Självrisk
Grundsjälvrisken är 1 500 kronor. För Hemförsäkring Stor är självrisken 750 kronor. Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 % av kostnaden, dock lägst 1 500
kronor. Resklar är självriskfri.

Så mycket kostar försäkringen
Månadspremie:

Hemförsäkring Bas 41 – 145 kr/mån
Hemförsäkring Mellan 67 – 184 kr/mån
Hemförsäkring Stor 109 – 272 kr/mån
Premien varierar beroende på var du bor, hur gammal du är och vilken
medlemsform du har. På vår webbplats www.lararforsakringar.se kan du
se din exakta premie.

”Hemförsäkringens reseskydd
gäller i hela världen under
de 45 första resdagarna.”

Dessutom får du: Tillgång till en rad tjänster och rabatter som till exempel
digitalt bankfack och rabatt på säkerhetsprodukter.

Tillägg till hemförsäkringen

Resklar
(Ingår i Hemförsäkring Stor och kan tecknas som tillägg till Bas och Mellan.)
Resklar gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen under de första 45 resdagarna.
• Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom.
Vissa begränsningar finns, bland annat för sjukdom som inte är akut.
• Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden.
Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och skadetillfälle.
• Om du hyr en bil utomlands och en skada inträffar kan ersättning lämnas för självrisken med upp till 10 000 kronor.
• Om du inte kan använda skid-, golf eller dykutrustning som du har med dig på resan på grund av försening, stöld eller skadegörelse
kan du få ersättning med 500 kronor per person och dag för att hyra likvärdig utrustning med max 2 000 kronor per person.
• Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller olycksfall lämnas
ersättning i dagsandelar av resans pris.
• Om det allmänna färdmedel du reser med blir försenat lämnas ersättning med 600 kronor efter sex timmars försening, sedan
med ytterligare 600 kronor för var sjätte timme, max 5 000 kronor per person.
• Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utnyttja biljetter till t ex en konsert, teater eller idrottsevenemang kan ersättning
lämnas för biljettkostnaden om den överstiger 300 kronor. Högsta ersättning är 5 000 kronor per försäkring.

Premie: 1 person i hushållet: 310 kr/år | 2 personer i hushållet: 395 kr/år | 3 personer eller fler i hushållet: 469 kr/år.

Hemförsäkring Bas
Vi ersätter
Egendomsskydd för lösöre:

Fullvärde (obegränsat).

Brand, blixt eller explosion

Skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas vid en brand, blixtnedslag eller att något exploderat.
Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras.

Läckage

Skador på saker som beror på läckage från badrum.

Vi ersätter inte
Om skadan inträffat genom ett sprängningsarbete.
Skador av sot från levande ljus.

Skador på det föremål som läckt.

Skador på saker som uppstår om akvariet går sönder och
läcker vatten.
Extra kostnader som uppstår om bostaden inte kan
användas när den repareras.
Inbrott, stöld eller
skadegörelse

Saker som stjäls vid ett inbrott i hemmet, bilen eller från
en annan låst plats.

Det finns begränsningar för när och hur mycket du kan
få i ersättning för stöldbegärlig egendom som smycken,
pengar och frimärken.

Rån eller stöld

Om du blir bestulen på saker som du har med dig utanför
bostaden.

Stöldbegärlig egendom, värdehandlingar, frimärken samt
mynt och sedlar - om egendomen förvaras i lokal eller
skåp i lokal.

Om du blir rånad – sakerna du blir av med och i vissa fall
kan du få överfallsersättning.
Du kan få ersättning för stöldbegärlig egendom som du
bär med dig – om du upptäcker stölden på en gång.
När naturen ställer till det

Skador på saker i hemmet vid storm, hagel, snötryck,
översvämning.

Skador av insekter, möss eller andra smågnagare.

Skador som uppstår om ett vilt djur tar sig in i hemmet.

Skador på båthus, sjöbodar, bad- hytter, fristående
carportar, växthus eller tält , annan inglasad byggnad
eller tält.

Reseskydd

Gäller under resans första 45 dagar oavsett vart i Sverige
eller världen du reser.

Ansvarsförsäkring

Om du som privatperson krävs på skadestånd för att du
har skadat någon annan eller dennes egendom, utreder
vi om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den
som kräver skadestånd.

Skador på altantak, balkongtak, verandatak eller liknande.

Vi ersätter inte skadeståndskrav som har med ditt jobb att
göra, skador som orsakats med vilja eller krav från någon
som själv omfattas av försäkringen.

Om det blir rättegång företräder vi dig och betalar rättegångskostnaderna och om du blir skadeståndsskyldig så
betalar vi ditt skadestånd.
Rättsskyddsförsäkring

Vi ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du
hamnar i en tvist förutsatt att tvisten kan prövas av allmän domstol som ett tvistemål.

Vi ersätter inte om tvisten har med ditt jobb att göra eller
om den uppstår på grund av skador du orsakat med vilja.
Inte heller om den har med bodelning att göra.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för våld (misshandel, överfall, våldtäkt)
kan du få ersättning för dina personskador. Gäller även
vid sexuella övergrepp mot barn. Max 1 000 000 kr.

Vi ersätter inte om du skadas när du begår en brottslig
handling.

ID-stöld

Vi hjälper dig om någon utomstående använder din identitet för att begå bedrägeri eller någon annan kriminell
handling, som att låna pengar eller teckna abonnemang.
Vi ger dig tillgång till telefonsupport dygnet runt och du
får juridisk hjälp upp till 100 000 kr. Skyddet gäller utan
självrisk.

Vi ersätter inte en ID-stöld som har med ditt jobb att göra
eller som är utförd av någon som försäkringen gäller för.

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en skada som vi
ersätter får du upp till tio behandlingar hos en psykolog.

Hemförsäkring Mellan
Vi ersätter

Vi ersätter inte

Hemförsäkring Bas

Se ovan.

Se ovan.

Dessutom

Allrisk
Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse – om du exempelvis spiller
kaffe i datorn eller tappar kameran i marken. Ersättning
upp till 40 000 kr.

Stöld av stöldbegärlig egendom ur källar- eller vinds
förråd i flerfamiljshus.

Dessutom för dig som är 65 år eller äldre
Ingen självrisk på egendomsskador vid rån och överfall.
Ersättning av förlorade kontanter upp till 3 000 kr.

Ersättning för låsbyte om du förlorar dina nycklar.

På resa – om du checkar in stöldbegärliga saker, kontanter och värdehandlingar och de blir stulna. Med stöldbegärlig egendom avses till exempel kamera och smycken.

Hemförsäkring Stor
Vi ersätter

Vi ersätter inte

Hemförsäkring Bas+Mellan

Se ovan.

Se ovan.

Dessutom

Ersättning för låsbyte om du förlorar nyckeln.

Stöld av stöldbegärlig egendom ur källar- eller vinds
förråd i flerfamiljshus.

Halva självrisken, du betalar 750 kr. Överfallsskyddet
gäller dock utan självrisk.
Du slipper åldersavdrag för hemelektronik och vitvaror
som är yngre än fyra år. Gäller dock inte kamera, mobil
eller bärbar musikspelare.

På resa – om du checkar in stöldbegärliga saker som blir
stulna.

Allrisk Extra
Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vi ersätter upp till 80 000 kr
– kontanter upp till 3 000 kr.
Resklar
Om du behöver avbeställa eller avbryta resan på grund av
sjukdom eller olycksfall. Vi betalar de kostnader som du
inte får ersatt av reseföretaget.

Kostnader som kan ersättas av resebyrå eller rese
arrangör.

Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis
en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller
olycksfall. Gäller även biljetter till evenemang.
Självrisken om en bil som du har hyrt utomlands skadas,
upp till 10 000 kr.
Om ett allmänt färdmedel som du ska resa med eller reser
med blir försenat och anländer för sent till resmålet.
Om du inte kan använda en skid-, golf- eller dykutrustning
som du har med på resan på grund av försening, stöld
eller skadegörelse. Ersättning för att hyra en likvärdig utrustning.
Om du har din hund, katt eller häst försäkrad i Folksam
och du måste avbeställa eller avbryta en resa – för att
uppsöka veterinär på grund av att djuret drabbas av
olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall – betalar vi de kostnader som reseföretaget inte ersätter.

Värdering och ersättning
Om du drabbats av en skada så ersätter vi din ekonomiska förlust. Vi förstår att saker kan ha ett större värde
för dig än vad det skulle kosta att köpa motsvarande sak i samma skick, men vi kan inte kompensera för det.
Vi utgår från vad det kostar att reparera eller köpa en likvärdig sak i samma skick som saken var när den
skadades. Försäkringsbeloppet avgör hur mycket du kan få som mest. För vissa saker har vi ett tak för hur
mycket du kan få.

Högsta ersättningsbelopp
Egendom på annan plats än i bostaden Bas 40 000 kr, Mellan och Stor 80 000 kr
Cykel 20 000 kr
Tvätt i tvättstuga 5 000 kr
Egendom förvarad i bil 2 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med flera medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Smycken 250 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Fast inredning som du äger och har bekostat 60 000 kr
Inglasad balkong 60 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 000 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 000 000 kr

”Du kan få upptill
5 000 kronor om din tvätt
försvinner i tvättstugan!”

Bostadsrättsförsäkring
Du som bor i bostadsrätt behöver både en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen
är ett skydd för den fasta inredningen i din bostadsrätt och ger ersättning om till exempel parkettgolv, handfat eller
köksbänk skulle skadas vid brand, läckage eller översvämning.
I bostadsrättsförsäkringen ingår också en allriskförsäkring – Borätt Extra – som gäller vid plötsliga och oförutsedda
händelser, till exempel om du råkar spilla färg på golvet.

Bostadsrättsförsäkring
Brand

Vi ersätter

Vi ersätter inte

Skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas vid en brand, blixtnedslag eller att något exploderat.

Om skadan inträffat genom ett sprängningsarbete.

Extra kostnader som du får om bostaden inte kan
användas när den repareras.
Läckage

Läckage från badrum och från värme-, vatten- eller
avloppsledning.
Skador som uppstår om akvariet går sönder och läcker
vatten.
Extra kostnader som uppstår om bostaden inte kan
användas när den repareras.

Skadegörelse

Skador på glasrutor i fönster, dörrar, inglasad balkong
eller altan.
Reparationskostnader för skador på lägenheten.

Storm/hagel

Skador på lägenheten som orsakas av storm.
Skador på lägenheten som orsakas av hagel.

Skador av sot från levande ljus.

Skador på den anordning som läckt.
Skador på lägenheten från läckor på ventilationskanal,
stuprör, tak, takränna eller liknande.
Skador som uppstår då regn, smält snö eller högvatten
kommer upp ur avloppsbrunn eller avloppsledning.
Skador på växthus eller drivbänkar.
Skador på glas i växthus eller drivbänkar.
Skador på båthus, sjöbodar, badhytter, fristående car
portar, växthus eller tält.
Skador på tomtmark.
Skador från hagel på växthus eller tält.

Översvämning

Borätt Extra

Skador på lägenheten som orsakas av översvämning då
vatten strömmar in i lägenheten genom till exempel ventil eller avlopp.

Skador på båthus, sjöbodar, badhytter, växthus eller tält.

Ersätter upp till 200 000 kronor per skadetillfälle.

Skador som uppkommit genom självsprickor eller åldersförändring oavsett om skadan visar sig successivt eller
plötsligt.

Skador på lägenheten på grund av plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel om ni spiller
ut färg på golvet.
Om du drabbas av en större skada begränsar vi ålders
avdraget till 20 000 kronor.
Du slipper åldersavdrag för hushållsmaskiner som är
yngre än 4 år.

Så mycket kostar försäkringen
Månadspremie:

Premie: 37 kr/mån
Om du har säkerhetsdörr, gallergrind eller larm betalar du 35 kr/mån.

Skador på tomtmark.

Skador orsakade av felaktig konstruktion, felaktigt
utförande eller materialfel.
Skador från djur eller insekter.

Du kan teckna
försäkringen direkt
på webben!
Jenny, rektor, med maken Fredrik

Fullständiga villkor
Fullständiga villkor hittar du i Villkor Hem och villa som kan laddas ner från vår webbplats.
Dessa villkor används vid all skadereglering. Försäkringspremien för hemförsäkringen aviseras
tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Tilläggsförsäkringarna aviseras av Folksam.

Ångerrätt och uppsägning
Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att
utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga
upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen
i innevarande månad.

Om Lärarförsäkringar
Lärarförsäkringar är inget försäkringsbolag utan en försäkringsförmedlare. Vi ägs av
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och upphandlar och tillhandahåller för
säkringar för dig som är medlem. Dessutom erbjuder vi pensions- och sparanderådgivning samt planering av pensionsuttag som en del av din medlemsservice.
Lärarförsäkringar är registrerade hos Bolagsverket, står under Finansinspektionens
tillsyn och förmedlar idag försäkringar upphandlade via Folksam, Trygg-Hansa och
Sveland Djurförsäkringar. Vi tar hand om all administration kring försäkringarna för
utom skade reglering och riskbedömning som sköts av försäkringsgivarna.
Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom provision
eller förmedlingsersättning från försäkringsbolagen för att vi tar hand om rådgivning,
försäljning, administration och personlig service. Alla våra anställda har fast lön och
ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinst
drivande utan eventuell vinst används för att förbättra servicen och erbjudandena till
dig och övriga medlemmar.
Mer information hittar du på lararforsakringar.se/om-oss.
Behandling av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi
hanterar de personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda och tillhandahålla
försäkringar och pensionstjänster som en del av din medlemsservice.
Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden
enligt avtal mellan oss, förbunden och försäkringsgivarna. Vi kan även behöva hantera
uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller
försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av, eller samtycke för,
att hantera dina uppgifter.
Vi behandlar till exempel uppgifter som namn, personnummer, adress, hälsoinformation, medförsäkrad och annan relevant information. De grundläggande person
uppgifterna har vi fått från ditt fackförbund för att kunna tillhandahålla de försäkringar

och tjänster som du har tillgång till som medlem. Utöver det samlar vi i vissa fall in
kompletterande uppgifter som behövs för att teckna en specifik försäkring.
Dina personuppgifter sparas så länge vi behöver dem för det ändamål som de
samlats in för. Därefter raderar vi uppgifterna.
Vi lämnar personuppgifter till de försäkringsgivare som vi samarbetar med, idag
Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkring, för att de bland annat ska kunna
hjälpa oss att reglera skador och göra riskbedömningar.
För att kunna fullfölja vårt uppdrag så kan vi också behöva överföra dina personuppgifter till bolag som vi samarbetar med för IT, telefoni, e-postkommunikation, postala utskick och kundundersökningar. Vi har då avtal som reglerar bolagets ansvar
för behandlingen av personuppgifterna.
Om vi har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina
personuppgifter överföras till ett land som inte har motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Vi vidtar då lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, till
exempel genom avtal med mottagaren för att säkerställa en korrekt behandling av
dina personuppgifter.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar, hur de används och
att få ett registerutdrag med dessa uppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller rättade om de är felaktiga. Du kan även begära att hanteringen
begränsas eller invända mot hanteringen av uppgifterna, samt begära att få de uppgifter du själv har lämnat till oss överförda i elektronisk form.
Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till vår kundservice på 0771-21 09 09. Du kan också vända dig till Lärarförsäkringars dataskyddsombud på dataskyddsombud@lararforsakringar.se. Om du
har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till
Datainspektionen.
Läs mer om Lärarförsäkringars hantering av dina personuppgifter och dina rättigheter på lararforsakringar.se/gdpr.

Mina sidor

Har du frågor, kontakta oss!

Logga in på lararforsakringar.se
för att se vilka försäkringar du har
och hur de gäller.

Lärarförsäkringar
Box 5097, 102 42 Stockholm
0771-21 09 09
www.lararforsakringar.se

Vi startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Verksamheten är en del av din medlemsservice och
bedrivs utan vinstintresse. Vi är inte ett försäkringsbolag utan upphandlar och förmedlar de bästa produkterna som finns
på marknaden. Idag förmedlas försäkringar från både Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkringar hos Lärarförsäkringar. Vår verksamhet finansieras
inte genom din medlemsavgift utan genom en förmedlingsersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna.

