NYHETER I VÅR HSB HEMFÖRSÄKRING
Här kan du läsa om de viktigaste förändringarna i vår HSB Hemförsäkring. Har du redan en försäkring hos
oss så tänk på att läsa igenom ditt försäkringsbrev så att alla uppgifter stämmer. Hör av dig till oss om
något behöver ändras eller om du har några frågor.

Högre ersättningsbelopp
Vi har gjort stora förbättringar av försäkringsskyddet och höjt flera maxbelopp.
•
•
•
•

Saker som du tar med dig utanför bostaden 100 000 kronor (tidigare 50 000 kronor)
Allrisk lösöre 100 000 kronor (tidigare 50 000 kronor)
Bagage du tar med dig på resan 100 000 kronor (tidigare 50 000 kronor)
Cykel och barnvagn 30 000 kronor (tidigare 20 000 kronor)

Ingen självrisk om du har larm
Har du ett brand- eller inbrottslarm som är kopplat till larmcentral bjuder vi på självrisken om du råkar ut
för en brand eller ett inbrott i bostaden.

Lägre självrisk vid skador på mobiltelefonen om du är trogen kund
Vi tycker att det ska löna sig att vara en trogen kund hos oss. Därför får du som har mer än en försäkring
ett extra bra skydd om du skadar din mobiltelefon. Om du reparerar mobilen istället för att köpa en ny är
självrisken nämligen bara 500 kronor istället för 1 500 kronor. Det tjänar både du och vår miljö på.

Ersättning för ytskikt och tätskikt i våtutrymme
Har du tilläggsförsäkringen Bostadsrätt kan du nu även få ersättning för yt- och tätskikt vid en
ersättningsbar läckageskada. En förutsättning är att yt- och tätskiktet inte är äldre än 15 år.

Extra bra skydd för dig som också har en djurförsäkring hos oss
Råkar du ut för en skada som gör att du inte kan bo kvar hemma och du inte kan ta med ditt djur till det
tillfälliga boendet ersätter vi djurpensionat under reparationstiden, längst i 45 dagar.

Viktiga förändringar i reseförsäkringen
•
•

Försäkringen ersätter inte skada som inträffar om du reser till ett land eller område som
Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till.
Försäkringen ersätter inte skada som inträffar under tjänsteresa.

Några andra nyheter i din försäkring
•
•
•
•

En väska som är värd mer än 10 000 kronor ser vi som stöldbegärlig egendom. Du behöver därför
vara extra noga med hur du förvarar den och inte lämna den utan uppsikt.
Vi har infört ett aktsamhetskrav för batteri till elcykel. Det innebär att du måste ta med dig
batteriet när du parkerar din cykel.
I överfallsskyddet har vi utökat antalet brott som ersätts och höjt vissa ersättningsbelopp. Vi har
även infört ett evakueringsskydd på 15 000 kronor för den som akut behöver flytta till skyddat
boende efter att ha blivit utsatt för misshandel i hemmet.
Vi har förlängt ersättningstiden för krisbehandling i samband med ersättningsbar skada från 1 år
till 3 år.

•

•

Vi har höjt ersättningsbeloppet för bagageförsening till 500 kronor per resväska istället för 300
kronor per person och dygn. Har du tilläggsförsäkringen Extra reseskydd får du 1 500 kronor per
resväska.
Vi har höjt ersättningsbeloppet för personförsening till 500 kronor per person istället för 300
kronor per person och dygn. Har du tilläggsförsäkringen Extra reseskydd får du 1 000 kronor per
person.

Vi är alltid nära
Behöver du hjälp eller har frågor är du alltid välkommen att höra av dig! Du hittar ditt närmaste kontor
och kontaktuppgifter på dina.se.

