Erbjudande
till dig som bor i en bostadsrättsförening som förvaltas av UBC!

Hemförsäkring
från 63 kr/mån!

i samarbete med

HemTrygg

– en förmån för dig som bor i fastighet förvaltad av UBC!

Nu kan du som bor i någon av UBCs fastigheter teckna Trygg-Hansas hemförsäkring till specialpris. HemTrygg, som försäkringen kallas, är framtagen av Trygg-Hansa i samarbete med UBC.
Försäkringen ger en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför hemmet och gäller även
för hyrda och lånade saker.
Den innehåller också ett personligt skydd som omfattar
exempelvis sjukdom under resa, rättstvister och skadeståndskrav.
Dessutom kan du utöka skyddet ytterligare med våra tilläggsförsäkringar – också de till förmånliga priser. Och är du över
65 år så får du 20 % rabatt på de redan låga premierna.
Fler fördelar med HemTrygg
• Snabb skadeservice – oftast regleras skador direkt på telefon
• Låga självrisker
• Krisförsäkring ingår
• Du behöver inte välja försäkringsbelopp. Dina saker är
försäkrade upp till en miljon kronor.
• Enkelt att utöka skyddet med tilläggsförsäkringar
– till förmånliga priser.
Tillägg för dig som bor i bostadsrätt
För dig som bostadsrättshavare är det viktigt att ha ett utökat
skydd för fast egendom eftersom du själv ansvarar för underhållet av bostaden. Idag omfattas många bostadsrättshavare i fastigheter redan av ett gemensamt bostadsrättsskydd via föreningen.
Det gäller dock inte alla föreningar och därför erbjuder vi möjligheten att komplettera HemTrygg med en Bostadsrättsförsäkring
till ett rabatterat pris.
Andra förmånliga tilläggsförsäkringar
HemPlus ersätter vanliga ”vardagsolyckor” som till exempel fickstöld, saker du råkar förstöra i ditt hem eller om du tappar din
mobiltelefon i marken.

ResPlus gäller för ett obegränsat antal resor hela året. Måste en
resa ställas in, för att du råkat ut för ett olycksfall eller blivit akut
sjuk, kan ResPlus ersätta kostnader du redan betalt för till exempel flygbiljett, den hyrda stugan eller lägenheten.
Teckna snabbt och enkelt!
Teckna din försäkring snabbt och enkelt genom att besöka
www.ubc.se eller ringa Trygg-Hansas Kundservice
på 0771-111 669.
Så här lite kostar HemTrygg
UBC har bostäder i följande kommuner:
Kommun

Region

Stockholm
Göteborg
Uppsala

1
2
3

Priser/år*:
Region

1 rum

2 rum

3 rum

4 rum

> 5 rum

1
2
3

844 kr
804 kr
680 kr

878 kr
895 kr
740 kr

944 kr
994 kr
822 kr

1 027 kr 1 452 kr
1 055 kr 1 428 kr
885 kr 1 223 kr

Tilläggsförsäkringar – Priser/år
Region

HemPlus

1
2 		
3

395
425
365

ResPlus	Bostadsrättsförsäkring

395
395
395

195
195
195

Är du över 65 år så får du 20 % rabatt på ovanstående priser.
*Kan även betalas månadsvis, fast då tillkommer en autogiroavift på 6 %.
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ)

Telefon kundservice: 0771-111669
Alla dagar 7–21
Organisationsnummer: 516401- 7799
www.trygghansa.se

P01508 1112

106 26 Stockholm
Säte: Stockholm

