HEMFÖRSÄKRING

Hemöms – så mycket mer
än en hemförsäkring

2.1.2020

Hemöms har ett brett innehåll. Den skyddar ditt hus,
din stuga och dina ägodelar vid exempelvis brand eller inbrott.
Utöver det är ditt bagage försäkrat på resan och du kan räkna
med ekonomisk hjälp vid juridiska tvister. Och dessutom
– vi installerar ett trygghetspaket i ditt hem värt 2 000 euro!
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Hemöms – din trygghet i vardagen

-

Med Hemöms har familjen ett tryggt skyddsnät. Om något
oväntat händer i hemmet kan du alltid lita på Hemöms.
Dessutom får du personlig och snabb service. Vi finns nära
våra kunder.

Det här ingår i Hemöms

Självrisk och rabatter

Alla fastigheter som du uppger när försäkringen tecknas
– från bostadshus till fritidshus och olika uthus.

Du väljer storleken på självrisken – det vill säga den del
av kostnaderna för en skada som du själv betalar. Högre
självrisk ger lägre premie. Vi berättar mer om självrisken
när du tecknar försäkringen.

Fast inredning i kök och badrum i bostads- och fritidshus.
Fråga vad som gäller om du har en aktielägenhet!
Altaner, trappor, stenläggningar och liknande till ett värde
av högst 15 000 euro. Om beloppet inte räcker till kan du
välja att försäkra dem till ett högre värde.
Solpaneler, vindkraftverk och dammar i trädgården till
ett värde av högst 4 000 euro. Även här kan du välja ett
högre försäkringsvärde om grundbeloppet inte räcker till.
Dina ägodelar i hemmet och fritidshuset. Du kan välja att
försäkra lösöret till sitt fulla värde eller till ett visst belopp.
Ditt bagage på resan. Du kan även komplettera Hemöms
med vår resegodsförsäkring. Med tillägget blir ditt resgods
ersatt utan självrisk eller bonusförlust vid en skada.
Kostnadsfri sanering av skadedjur, som utförs av Anticimex,
gäller för både bostadshus och fritidshus. Detta är ett unikt
erbjudande på den fnländska marknaden!
En båt på högst 4 meter och en motor på högst 5 hk till
ett sammanlagt värde på högst 4 000 euro om ditt lösöre
är försäkrat. Har du en större båt med en motor på max
20 hk kan den tilläggsförsäkras, förutsatt att det totala
värdet av både båt och motor inte överstiger
10 000 euro.

Om du har ett skadefritt år får du rabatt på premien, vi kallar
det för bonus. Om du väljer att teckna fer försäkringar hos
Ömsen får du dessutom en samlingsrabatt på din Hemöms.
Du kan också få rabatter om du betalar din försäkring en
gång i året eller om du väljer e-faktura.

Åldersavdrag
När ersättning räknas ut för skadad egendom görs ett
åldersavdrag. Du får alltså ersättning för det värde som
din egendom beräknas ha i dag efter ett antal års
användning. Ju nyare egendom desto lägre blir
åldersavdraget. Vid en skada dras antingen åldersavdrag
eller självrisk. Maximalt åldersavdrag är 80 % och åldersavdraget blir aldrig mer än 5 000 euro. Vid en totalskada
är det inget åldersavdrag.
Några exempel fnns i tabellen nedan.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring som kan ge dig ekonomisk hjälp om du orsakat skada på person eller annans
egendom och krävs på skadestånd och/eller hamnar i en
rättstvist som prövas av en tingsrätt i Norden.

Det här ingår i försäkringen

Antal år utan
åldersavdrag

Avdrag/år efter
första året

Vitvaror, hushållsmaskiner

1 år

5%

Värmeanläggningar

3 år

6%

Radio, hemelektronik

1 år

10%

Kläder, textilier

1 år

10%

Cyklar

1 år

10%

TV, datorer, telefoner

1 år

20%

Egendom

Bostadshus

Byggnader
Fast inredning
Altaner och trappor
Solpaneler, vindkraftverk osv
Ansvar- och rättsskydd
Anticimex skadedjurssanering
Lösegendom tilläggsförsäkras till fullvärde eller till ett visst belopp.
Resgods med tillägg är ditt bagage försäkrat utan självrisk eller bonusförlust.
Småbåtar förutsätter att det fnns försäkrat lösöre.
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Max 4 000€

Aktielägenhet/
Bostadsrätt

Hyreslägenhet

–
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Max 4 000€
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Max 4 000€

Fritidshus
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Max 4 000€
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