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HEMFÖRSÄKRING

Hemöms U25 – skräddarsydd 
för dig under 25 år 

Hemöms U25 är perfekt för dig som fyttat till en egen bostad och  
behöver en egen hemförsäkring. Hemöms U25 skyddar dina ägodelar som 

till exempel dator, telefon, cykel och möbler om något blir stulet eller  
skadas. Du kan även ha Hemöms U25 medan du studerar på annan ort  – 
oavsett var i världen du är. Försäkringen kan tecknas av alla under 25 år.
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Hemöms U25 – din trygghet i vardagen 

Med Hemöms U25 har du ett bra skyddsnät när du fyttat 
hemifrån. Om något oväntat händer med dina ägodelar 
– om de stjäls eller skadas i exempelvis en brand eller vid
ett vattenläckage i bostaden – kan du alltid lita på
Hemöms U25. Dessutom får du personlig och snabb
service. Vi fnns nära våra kunder.

Det här ingår i Hemöms U25 
Hemöms U25 försäkrar sådant som räknas till  
lösegendom. Hit hör bland annat telefon, dator, kamera 
och smycken. Lösegendom är också möbler, tavlor och 
andra inredningsföremål i din bostad. Även sport- och 
hobbyutrustning som cyklar och skidor hör hit. 

Försäkringen omfattar även småbåtar som är högst 4 meter 
långa och båtmotorer på högst 5 hk som tillsammans är 
värda högst 4 000 euro. Om du har en större båt, som är 
värd mer och som har en motor på max 20 hk, kan du välja 
att teckna en tilläggsförsäkring för den. 

Hemöms U25 gäller även för ditt bagage under en resa. 

Hemöms U25 försäkrar din lösegendom upp till 20 000 
euro. Om dina ägodelar är värda mer än 20 000 euro kan 
du välja att försäkra dem i Hemöms till ett högre värde. 

I Hemöms U25 ingår en ansvars- och rättskyddsförsäkring. 
Det betyder att du kan få ekonomisk hjälp om du orsakat 
skada på person eller annans egendom och krävs på  
skadestånd. Det högsta belopp som kan betalas ut är  
170 000 euro. 

Om du hamnar i en rättstvist som rör privatlivet och som 
prövas av en tingsrätt i Norden kan Hemöms U25 ersätta 
advokat- och rättegångskostnader. Maxbeloppet per fall 
är 8 500 euro. 

Självrisk 
Alla försäkringar har en självrisk, det vill säga den del av 
kostnaderna för en skada som du betalar själv. 
Självrisken för lösegendom i Hemöms U25 är 100 euro. 
Det betyder att du betalar 100 euro av en skada som är 
ersättningsbar, resten betalas av försäkringen. 

Om Hemöms U25 ersätter dig för skadestånd, som  
du dömts att betala, eller för advokat- och rättegångs-
kostnader ska du också betala en självrisk. I det första fal-
let är självrisken 100 euro, i det andra 15 % av kostnaderna 
eller minst 170 euro. 

Åldersavdrag 
När ersättningen räknas ut för en skadad ägodel görs ett 
så kallat åldersavdrag. Du får alltså ersättning för det  
värde som din ägodel beräknas ha i dag efter ett antal  
års användning. Om ägodelen använts i fera år blir 
ersättningen inte lika hög som för en sak som nyligen 
köpts. Vid en skada dras antingen åldersavdrag eller 
självrisk. 

Några exempel fnns i tabellen nedan. 

  

Vad ingår i försäkringen? U25 

Lösegendom 

Sport- och hobbyutrustning 
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Ansvar 

Rättsskydd 

Bagage 

Småbåtar Tillval 

Egendom
Antal år utan Avdrag/år efter 
åldersavdrag första året 

Vitvaror, hushållsmaskiner 1 år 5% 

Radio, hemelektronik 1 år 10% 

Kläder, textilier 1 år 10% 

Cyklar 1 år 10% 

TV, datorer, telefoner 1 år 20% 

Behöver du fer försäkringar? 
För din bil? För din hälsa eller något annat?  

välja Ömsen för alla dina försäkringar. 
Vi har ett brett utbud och det är smidigt att  
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