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Vår hemförsäkring
för unga
Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för
dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga Hemöms U25 som skapats med utgångspunkt i de behov
som ungdomar under 25 år i regel har. Försäkringen omfattar
skydd för lösöre samt, ansvar- och rättsskydd.
Om något oväntat händer i ditt hem, till exempel ett inbrott, en
stöld eller en brand, är det en stor lättnad att inte behöva betala
allt själv. Hemöms U25 ersätter inte bara plötsliga och oförutsedda skador som beror på utomstående faktorer utan också skador
som du oavsiktligt orsakar själv, till exempel något du söndrar av
misstag.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för alla som permanent bor i hushållet, t.ex.
sambo.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller på den plats som anges i försäkringsbrevet
och dessutom i hela världen för lösöre som du tillfälligt flyttar till
annan plats. Med tillfälligt avses högst ett år.
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Vad kostar försäkringen?

Hemöms U25 har en mycket förmånlig premie, endast 65 € per år.

Vad avses med lösöre?

Hemmets lösöre omfattar till exempel möbler och kläder,
husgeråd, hushållsmaskiner, hemelektronik och hobbyredskap.
Motordrivna fordon ingår däremot inte. Lösöret är försäkrat till
maximalt 20 000 euro.

Vad ersätts?

Vid skada ersätts den faktiska förlusten, dvs. det värde som
föremålet hade vid tidpunkten för skadan. Således ersätts inte
använd egendom till värdet av ny egendom eftersom åldersavdrag tillämpas i de flesta fall. För olika föremålsgrupper gäller
olika åldersavdrag.
En skada ersätts i främsta hand genom att den skadade egendomen repareras.

Exempel
Datorn är köpt år 2012 och den totalförstörs år 2014.
Nyanskaffningspriset för en motsvarande dator är 1020 €.
Ersättning räknas på följande sätt:
1 020 € - (2 x 20% x 1020 €) = 612 €
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Vad ersätts inte?

Alla skador ersätts inte. Exempel på skador som inte ersätts är slitageskador, borttappad eller kvarglömd egendom, tillverkningsfel och skador som förorsakats av sällskapsdjur. Fler undantag
framgår av försäkringsvillkoren.

Exempel
På kvällen märker du att din plånbok är borta men du vet inte när
under dagen, eller hur, den har försvunnit. Du får ingen ersättning för borttappad egendom.

Självrisk

Vid varje skada avdras en grundsjälvrisk från ersättningen. Det
är en kostnad som du själv står för. Grundsjälvrisken är 100 € per
skada.

Åldersavdrag

Om ett föremål till följd av att det blivit gammalt eller slitet
minskar i värde med mer än hälften av återanskaffningsvärdet
beräknas ersättningen enligt dagsvärdet. Vid skador på saker
som snabbt föråldras görs följande åldersavdrag
Antal år utan åldersavdrag

1 år

Avdrag per påbörjat år därefter:
Hushålls- och övriga maskiner
Hemelektronik
TV
Datorer och mobiler
Cyklar
Kläder och textilier

5%
10 %
20 %
20 %
10 %
10 %

När vi gör åldersavdrag drar vi ingen grundsjälvrisk.

Säkerhetsföreskrifter

Det finns också säkerhetsföreskrifter som syftar till att förebygga
skada eller minska skadans omfattning. Säkerhetsföreskrifterna
är bestämmelser om hur egendom ska förvaras, behandlas eller
skötas och om iakttagandet av brandsäkerhet. Dessa ska alltid
följas.
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Ansvarsförsäkring

I Hemöms U25 ingår också en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring ersätter person- eller sakskada som den försäkrade
orsakat en annan och för vilken han enligt gällande lag är
ersättningsskyldig, dvs. han har orsakat skadan genom vållande.
Försäkringen ersätter också nödvändiga och skäliga rättegångskostnader för att utreda skadeståndsskyldigheten.
Däremot ersätter försäkringen inte en skada som orsakas den
försäkrade själv.
Den maximala ersättningen per skadefall är 170 000 euro.

Rättsskyddsförsäkring

Rätsskyddet hjälper dig i besvärliga situationer i ditt privatliv.
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden
som hänför sig till privatlivet och som kan prövas av tingsrätten
Rättsskyddsförsäkringens maximala ersättning är 8 500 euro per
försäkringsfall.

Ta kontakt

Försäkringen upphör när du fyller 25 år. Vi rekommenderar att
du då tecknar en Hemöms försäkring med mer omfattande
innehåll för att ha ett fortsatt försäkringsskydd. Det lönar sig att
ta kontakt med oss på Ömsen för en ny skyddskartläggning och
för att uppdatera försäkringsskyddet enligt din livssituation och
dina behov.

Mer information

Detta är inte en uttömmande produktbeskrivning. Försäkringen
innehåller begränsningar. Läs försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eftersom de tillsammans bildar försäkringens innehåll.
Du får ett försäkringsbrev när försäkringsavtalet ingås och varje
år när den nya försäkringsperioden börjar.
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Eftersom vi finns nära dig
är vi alltid redo att hjälpa till och ge dig personlig service.
Med vår prisvärda HemömsU25 kan du
känna dig trygg i alla situationer.
Det här är en kort beskrivning av försäkringens omfattning.
När du vill ha exakt och komplett information
om innehållet, ersättningar och begränsningar,
hittar du denna i de fullständiga försäkringsvillkoren
som finns på www.omsen.ax.
Du kan också ringa oss om du vill att vi postar villkoren till dig.

Riv av kupongen,
Fyll i dina personuppgifter.
Kupongen sänder du till
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Ja tack, jag vill att ni sänder premieavi och försäkringsbrev till nedanstående
adress när ni har behandlat min ansökan om försäkring för mitt lösöre. Jag
är under 25 år och vill försäkra mina ägodelar förmånligt för 65 € per år.
Grundsjälvrisk vid skada är 100 euro.

Vi betalar portot.

1. Namn:

Vi behandlar din ansökan
om försäkring samma dag
vi får in kupongen

1. Personbeteckning:

Fullständig redogörelse
över Hemöms U25 finns i
försäkringsvillkoren.

1. Mobil: 			E-post:

Har du frågor om försäkringen så ring eller kom in
till oss på Köpmansgatan.

1. Telefon hem: 			

Telefon arbete:

2. Namn:
2. Personbeteckning:
2. Telefon hem: 			

Telefon arbete:

2. Mobil: 			E-post:
Adress:
Postadress:
(annan faktureringsadress:)
Ort: 				
Försäkringstagarens underskrift:

Datum:
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Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6,
AX-22100 Mariehamn Åland.
Telefon +358 18 27 600
info@omsen.ax l www.omsen.ax

Ålands
Ömsesidiga
betalar
portot

Ja tack, Jag vill ha ett tryggt
och förmånligt försäkringsskydd för mitt eget hem.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Svarsförsändelse
AVTAL 22 100/26

22 103 MARIEHAMN

