Hemförsäkring i
inflyttningspresent
–2 månader helt kostnadsfritt
Öppna och läs mer!
Open and read more!

I SAMARBETE MED

En inflyttningspresent från
Trygg-Hansa och Heimstaden

Din trygghet är viktig för oss. Därför bjuder vi dig som är
nyinflyttad hos Heimstaden på två månader hemförsäkring
hos Trygg-Hansa för ditt nya boende. Under de två kostnadsfria månaderna ingår dessutom tilläggsförsäkringen Drulle
som ger ersättning om du tappar bort eller råkar ha sönder
någon av dina ägodelar.
Den här försäkringen som heter
TryggaHemmet ger viktig trygghet
för både dig och dina saker. Har du

ingen hemförsäkring står du utan
ekonomisk hjälp om du råkar ut för
inbrott, brand eller skadegörelse.

Om ditt hem drabbas av en brand eller annan skada som gör att
du inte kan bo kvar får du:

4 hjälp inom 4 timmar
4 akut ersättning upp till 50 000 kronor
4 tillfälligt boende i upp till 18 månader
4 hjälp att återställa ditt hem.
Du måste ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige.

Hemförsäkring
i två månader
helt kostnadsfritt!

Mer information kommer
i brevlådan
Inom ett par veckor skickar vi ditt
försäkringsbevis och mer information om försäkringen TryggaHemmet.
Efter de två kostnadsfria månaderna
kommer du att få ett erbjudande om
fortsatt försäkring.

Rabatt när du samlar dina
försäkringar hos oss
Med flera försäkringar hos oss kan
du få 5 till 20 procents samlingsrabatt, beroende på vilka
försäkringar du har. Läs mer på
trygghansa.se/samlingsrabatt.

Kontakta oss gärna.
Vi finns på plats för att svara på
frågor och hjälpa dig att vara rätt
försäkrad. Du når oss på
0771-111 669. Vi pratar bland annat
svenska, turkiska, arabiska,
syrianska, serbiska, kroatiska,
bosniska, albanska, spanska och
engelska.

Just for you: Two months free
home and contents insurance
for tenants!
Your peace of mind is important to us, here is a house-warming
gift from Trygg-Hansa and Heimstaden.
Home and content
insurance for tenants
All new tenants, who have a Swedish
social security number and are
registered as Swedish residents,
get two months home insurance for
free.
This insurance policy provides
security for both you and your
possessions. If you do not have
home and contents insurance, you
will receive no financial recompense
in the event of burglary, fire or
damage to property.

Call us for more details

Our number is: 0771-111 669.
We can answer your questions and
make sure you are properly insured.
We speak several languages,
including Swedish, English,
Albanian, Arabic, Assyrian/Syriac,
Bosnian, Croatian, Serbian, Spanish
and Turkish.

PS: Up to 20% bulk
discount
The more insurance you take out
with us, the greater the discount
you will receive. This means that
you can reduce the cost of
insurance for your home, car and
boat by up to 20 percent. Call us for
more information.

Vi finns på plats för att svara
på frågor och hjälpa dig att
vara rätt försäkrad:
Om du råkar ut för en skada:
0771-111 500
Besök oss gärna:
trygghansa.se
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0771-111 669

