SBR Student - Hemförsäkring

Hemförsäkring för student
Som studentmedlem i SBR har du möjligheten att teckna en förmånligt upphandlad hemförsäkring.
En hemförsäkring som är utvecklad för att passa dig som student.
Studentförsäkringen gäller för dig och maximalt ytterligare en person i din familj som då också ska vara folkbokförd
och bosatt på den adress som anges i försäkringsbrevet. Om hushållet består av fler personer hänvisar vi er till
ordinarie hemförsäkring.
Försäkringen är placerad i Safetown Försäkring, därigenom får du ersättning om din egendom skadas eller förloras.
Hemförsäkringen ger dessutom ett bra försäkringsskydd för dig på resa eller vid överfall, samt om ni oavsiktligt
orsakar skada på annans egendom och vissa tvister. Du kan välja mellan StudentHem BAS eller PLUS. Du kan även
välja till ett antal tilläggsförsäkringar efter eget behov.

Försäkringens innehåll
Även om du är student med studentekonomi finns det ingen anledning att tumma på en bra försäkring. SBR
Studenthemförsäkring har därför ett ordentligt skydd redan från start men som kan kompletteras för individuella behov.
Nedan finner du en översikt över vilka moment som ingår i Hemförsäkringen.
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Förmedlad genom SBR Försäkringsservice
Försäkringsgivare är Safetown Försäkring

SBR Försäkringsservice
Telefon: 08-23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se
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Premie
Priset för hemförsäkringen är endast 70kr / månad för Bas och 110kr / mån för Plus-hemförsäkringen under första
halvåret, därefter förnyas försäkringen med individuell prissättning beroende på din ålder och vart du bor.

Vad ingår i varje moment?
Beroende på om du väljer Bas eller Plus-hemförsäkringen täcker försäkringen olika moment. Läs nedan vad varje
moment innehåller och i vilka situationer försäkringen gäller.

Egendomsskydd

Privatansvar

Stöld: ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme
(t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller
egendom som du har med dig utanför bostaden
(bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är
valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på
annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000 kr
för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter vi
egendom på annan plats (bortaskydd) med högst 100 000 kr
varav stödbegärlig egendom med upp till 50 000 kr.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig,
förhandlar med den som kräver dig på skadestånd
samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala
enligt skadeståndsrättsliga regler. Högsta ersättning är 5 000
000 kr.

Rättsskydd

Försäkringen ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister.
Självrisken är 25 % av kostnaden, dock lägst grundsjälvrisken.
Brand: ger ersättning vid skador när eld kommit lös, vid kortslutning, Högsta ersättning är 300 000 kr.
nedsotning och blixtnedslag.
Läckage: ger ersättning vid skador som orsakats vid läckage
från ledningssystem, akvarium och vattensäng.
Hushållsmaskiner: ger ersättning vid skador på dina olika
hushållsmaskiner t.ex. spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin.
Livsmedel i frys och tvätt i maskin: ger ersättning för livsmedel
i frys vid strömavbrott eller vid fel på frysen, samt tvätt i
tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen.
Naturskador: ger ersättning för egendom som skadats vid
storm, hagel, jordrörelse, snötryck och översvämning.
Trafikolycka: ger ersättning för egendom som skadats som du
haft med dig vid trafikolycka med t.ex. bil, båt och flygplan

Reseskydd
Försäkringen ersätter den egendom du tar med dig på resa
samt, kostnader för sjukhus- och läkarvård, merkostnader
samt outnyttjad resekostnad om resan inte kunnat fullföljas
p.g.a. exempelvis akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen
gäller under resans första 45 dagar.

Överfallsskydd
Om du har blivit utsatt för misshandel eller sexualbrott och
gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga kan
du få ersättning för dina personskador enligt skadeståndslagen.
Högsta ersättning är 1 000 000 kr.

Krishjälp
Om du råkat ut för överfall, våldtäkt samt brand eller inbrott i
din bostad kan du få krishjälp av psykolog. Försäkringen
ersätter upp till 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning
är 10 000 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.

Flyttskydd
Om du flyttar omfattar hemförsäkringen både din gamla och
nya bostad under en månad från flyttdatum.

Bostadsrätt
Ersätter skada på den fasta egendomen som du är underhållsskyldig
För enligt Bostadsrättsföreningens stadgar.

Allrisk Bostadsrätt (Plus)
Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på
den fasta egendomen i bostadsrätten. Högsta ersättning är
150 000 kr.

Nyvärde elektronik (Plus)
För elektronik som inte uppnått 3 års ålderfår du motsvarande
ny utrustning om den skadas eller slutar att fungera.
Med elektronik avses hushållsmaskin, stationär dator och
apparat för ljud- och/eller bildåtergivning, men inte bärbar
dator, smartphone, kamera, mobiltelefon, surfplatta, bärbar
musikspelare eller GPS.
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Tilläggsförsäkringar
För att få ett extra bra skydd som passar din livsstil kan du välja att komplettera med våra följande
tilläggsförsäkringar.
Allrisk lösöre (ingår även i Plus)
Försäkringen ger ersättning för egendom vid plötsliga och oförutsedda händelser.
Högsta ersättning är 75 000 kr. Väljs försäkringen som tillägg till vår vanliga Hemförsäkring ges ersättning för
egendom som förlorats utanför bostaden med upp till 20 000 kr. I Superhem
ingår redan tillägget och med ett högre ersättningsbelopp för egendom som förlorats utanför bostaden, på
upp till 50 000 kr.
Självrisken är 1 500 kr.
Resextra (ingår även i Superhem)
Försäkringen omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under försäkringsperioden. Du får
ersättning vid personeller bagageförsening samt en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd av t.ex. sjukdom
eller olycksfall. Högsta
ersättningsbelopp för avbeställningsskydd och ersättningsresa är 25 000 kr per person och 75 000 kr
sammanlagt. Resextra gäller utan självrisk och ersätter även din självrisk för händelser som täcks i din
hemförsäkring (inklusive valda tillägg) när du befinner dig på resa.
Golf
Försäkringen ersätter skada på eller stöld av golfutrustning. Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning är 30
000 kr, kontanter 500 kr och stöldbegärlig egendom 2 000 kr. Du får ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr.
Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk på holein-one).
Fritidsolycksfall
Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar och ersätter personskador till följd av olycksfall som
inträffat under fritiden. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 20 pbb (pris bas belopp) och vid dödsfall
0,5 pbb. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk för invaliditets- och dödsfallsersättningen).
Småbåt
Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m
bred, vars segelyta är högst
10 kvm och motorstyrka högst 10 hk. Högsta ersättning är 25 000 kr och självrisken är 1 500 kr
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