
• Högt lösöresbelopp - 1 000 000 kr

• Allrisk ”drulle” bostadsrätt ingår utan extra kostnad

• Reseförsäkring med avbeställningsskydd

Speciellt anpassad hemförsäkring
för dig som bor i bostadsrätt

Pris från  
55 kr/mån



Försäkringen kan endast tecknas av dig som bor i en förening som är medlem 

i Bostadsrätterna. Den är speciellt anpassad för att ge mesta möjliga skydd 

för de som bor i en bostadsrätt. Du får ett bra skydd för dina ägodelar,  både i 

och utanför hemmet. Försäkringen ger också skydd för plötsliga oförutsedda 

skador på fast egendom som du ansvarar för inne i lägenheten. Med komplet-

teringen bostadsrättstillägg får du också skydd för det du ansvarar för enligt 

föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Hemförsäkringen innehåller bland annat:

Extra förmånligt skydd vid vattenskada
Många försäkringsbolag har finstilta undantag i villkoren vid vattenskada. Hos oss har 
du extra bra villkor om olyckan skulle vara framme. Om du drabbas av en vattenskada 
får du ersättning för både yt- och tätskikt. Om en skada har sitt ursprung i en annan 
lägenhet/lokal, och du drabbas av en följdskada, gör vi heller inga åldersavdrag vid åter-
ställande av din bostadsrätt (upp till 50.000 kr).

• Lösöre
• Allrisk bostadsrätt

• Reseförsäkring
• Rättsskydd
• Ansvarsförsäkring
• Överfallsskydd

• Avbeställningsskydd
• Krisförsäkring
• Betalskydd

Egendomsskydd

Tilläggsförsäkringar

Personskydd

Premieexempel

Försäkra både hem och bil och få  

20% rabatt på bilförsäkringen!

Minst lika bra försäkring som tidigare
Vi vet att det är svårt att jämföra försäkringsvillkor. Därför vill vi göra det lättare för 
dig. Med vår Villkorsgaranti får du garanterat samma skydd som förut. Om du drabbas 
av en skada som din förra försäkring skulle ha täckt – men som inte täcks av vår – då 
ersätter vi skadan enligt dina tidigare villkor. Villkorsgarantin gäller under ditt första 
försäkringsår under förutsättning att du har tecknat en försäkring hos oss med samma 
omfattning och tillägg som du hade hos ditt tidigare försäkringsbolag. 

• Bostadsrättstillägg
• Allrisk lösöre (drulle) 
• Småbåtsförsäkring

• Fritidsolycksfallsförsäkring
• Allrisk resa
• Utökat betalskydd

Familj om fem personer som 
bor i  en fyra i Linköping.

Man som bor ensam i en tvåa i 
centrala Stockholm.

Pensionärspar boende i en trea 
i Skellefteå.

Läs mer om försäkringen på www.allians.com/bostadsratterna 
eller ring vår kundservice på tel. 0920-45 00 45.

Försäkringen är både omfattande och prisvärd. 

69 kr/mån

87 kr/mån

55 kr/mån



Ring oss gärna för personlig service.

Tel: 0920-45 00 45

Försäkringen är framtagen i samarbete med Vardia Försäkring. 
Försäkringsgivare är Vardia Insurance GroupASA,  
org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge

Utöver en skräddarsydd hemförsäkring så kan du även teckna förmån-
liga försäkringar för dig och din familj samt bilen, fritidshuset, båten, 
husvagnen, husbilen och företaget.


