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Har du bil?
Då får du 10 % rabatt
Försäkrar du både hem och bil hos oss får du 10 % rabatt på vår
bilförsäkring. Dessutom betalar du ingen självrisk vid djurkollision
om du tecknar helförsäkring eller har vagnskadegaranti.

Moderna Försäkringar

BILD

Försäkringsgivare
Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringsaktör som
kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda
konkurrenskraftiga försäkringslösningar. Vi erbjuder moderna
människor och företag trygghet genom att tillhandahålla flexibla
försäkringslösningar som är enkla att förstå och snabba att hantera.
Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens
största försäkringskoncerner.

Vill du veta mer?
Moderna Försäkringar
Filial till Tryg Forsikring A/S Danmark

0200-259 259
Uppge att du har rabatt via ditt bostadsbolag

SVARSPOST
Box 4226
203 13 Malmö

www.modernaforsakringar.se/bostadsbolagen

Ett samarbete mellan din hyresvärd och Moderna Försäkringar.

Förmånliga försäkringar
för våra hyresgäster
Du har förmånen att teckna en omfattande
hemförsäkring till en låg månadskostnad. I grundskyddet
ingår bland annat Allrisk lösöre och Reseförsäkring för
hela familjen. Försäkrar du både hem och bil hos oss får
du dessutom 10 % rabatt på vår bilförsäkring.

Omfattande skydd

Vår hemförsäkring

Teckna nu

- till en låg månadskostnad

Drulleförsäkring (allrisk lösöre) i grundskyddet!

Snabbt och enkelt

Alla behöver en bra hemförsäkring. Därför har din hyresvärd
förhandlat fram en försäkring med ett omfattande skydd som kan
tecknas av dig som bor i hyresrätt. Försäkringen är framtagen
tillsammans med Moderna Försäkringar och ger dig trygghet till rätt
pris - och snabb hjälp om olyckan skulle vara framme.

I det breda grundskyddet ingår sådant som du ofta får betala extra
för i andra försäkringar. Till exempel ingår Allrisk lösöre (drulle) som
ger ersättning vid plötsliga och oförutsedda skador på lös egendom.
Det ingår också en reseförsäkring samt ett väl tilltaget belopp för lös
egendom på 700 000 kr, vilket minskar risken för underförsäkring.
Självklart ingår även allt som vanligtvis ingår i en hemförsäkring, till
exempel ersättning vid brand, inbrott, stöld och överfall.

Du kan räkna ut pris och teckna försäkring direkt genom vår prisberäknare på www.modernaforsakringar.se/bostadsbolagen

Du kan skräddarsy din försäkring genom att komplettera den med
någon av våra tilläggsförsäkringar.

Vill du ha personlig rådgivning fyller du i och skickar in svarskortet
nedan, så ringer vi upp dig.
Du kan också kontakta Moderna Försäkringars kundservice på
0200-259 259. Kom ihåg att ange ditt bostadsbolag!

Ja, tack! Kontakta mig angående den förmånliga
hemförsäkringen.
Jag är även intresserad av bilförsäkring.
Regnr

BILD
EGENDOMSSKYDD
Lösöre (lösa föremål som
du äger, hyr och lånar)
UTÖKAT GRUNDSKYDD
Allrisk lösöre

PERSONSKYDD
Reseförsäkring
Rättsskydd
Privatansvar
Överfallsskydd
UTÖKAT GRUNDSKYDD
Krisförsäkring

Mil/år

Namn
Postnummer

Postort

Telefonnummer där jag lättast nås

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Utökad reseförsäkring
Olycksfallsförsäkring

E-post

Fyll i, riv loss och posta svarskortet. Portot är betalt.
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TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Bostadsrättsförsäkring
Småbåtsförsäkring
Golfförsäkring

