
Colemont Hem Special har enkla och tydli-

ga villkor. Försäkringen täcker de flesta van-

liga skador och ersätter också sådana ska-

dor som kan inträffa på grund av att du bor i

lägenhet med hemtjänst eller på ett grupp-

boende, till exempel får du ersättning för

stöld ur olåst bostad.

Du hittar en sammanfattning av innehållet

i hemförsäkringen på baksidan av det här

informationsbladet. Vänd och läs!

Klipp här!

Colemont Hem Special är skapad för dig

som har ett biståndsbeslut från kommunen

enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen

om stöd och service till vissa funktionshin-

dade (LSS).

Du bor antingen själv i en lägenhet och har

hemtjänst, i ett äldreboende eller i ett grupp-

boende.

Colemont Hem Special tecknar du enklast

genom att ringa till kundservice, eller genom

att fylla i och skicka in talongen nedan så

ringer vi upp dig.

Colemont Försäkring Hem Special

Vi ger dig trygghet i ditt boende

Colemont Hem Special kostar bara 400 kr per år.

Ring kundservice så berättar vi mer! Tel 0774-49 90 00.

� Ja tack, jag vill teckna Colemont Hem Special - ring mig!

� Jag vill veta mer om Colemont Hem Special och Colemont Försäkring - ring mig!

� Jag är närstående/kontaktperson till:

Namn:

Telefon:

Vilken kommun bor du i?
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Colemont Försäkring

Svarspost

124 273 000

110 03 Stockholm 
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Om du vill läsa de fullständiga 

villkoren beställer du dem från 

Colemont Försäkring kundservice 

på telefon 0774-49 90 00.

Försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S (reg.nr.i Danmark 105 9638). Codan Forsikring A/S representeras i Sverige av WL Insurance AB, Box 3305, 103 66 Stockholm

Produktinformation

Colemont Hem Special (400 kr/år) omfattar alltid:

� Fullvärde för lösöre upp till 200 000 kr.

� Egendomsskydd: Gäller för skada på din privata lösa egendom samt egendom 

du lånat eller hyrt vid brand, blixtnedslag, explosion och naturskada, läckage från 

ledningar, akvarium, vattensäng, kyl och frys, stöld och skadegörelse. För stöld 

och skadegörelse på egendom utanför bostaden finns begränsningar i villkoret. 

Pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom ersätts normalt inte utanför 

bostaden.

� Ansvar: Om du krävs på skadestånd på grund av sak- eller personskada betalas 

dina rättegångskostnader samt det skadestånd du eventuellt ska betala upp 

till 5 mkr.

� Rättsskydd: Ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som rör 

dig som privatperson. Högsta ersättning är 120 000 kr. Självrisk 20 %, lägst 

grundsjälvrisken.

� Reseskydd: Gäller i hela världen i 45 dagar per resa. Försäkringen ersätter 

bland annat vårdkostnader, stöld, outnyttjad resa och olycksfall.

� Överfall: Om du blir skadad vid ett överfall kan du få ersättning för invaliditet, 

förlorad arbetsinkomst samt andra kostnader. Högsta ersättning är 500 000 kr. 

Självrisk 0 kr.

� Grundsjälvrisk 1 000 kr (andra självrisker kan förekomma)

� Ersättningsbelopp:

stöld ur olåst bostad 20 000 kr

utanför bostaden 35 000 kr

pengar 5 000 kr

cykel 5 000 kr

värdehandlingar 10 000 kr

otursförsäkring 30 000 kr

Frivilliga tilläggsförsäkringar:

Resextra (375 kr/år):

Avbeställningsskydd för hela familjen. Förseningsersättning vid ut-/hemresa, person-

och bagageförsening, ersättningsresa om du inte kan utnyttja mer än halva restiden

på grund av sjukdom/olycksfall. Högsta ersättning är 25 000 kr per person eller 

75 000 kr per familj. Höjt ersättningsbelopp för bagage med 20 000 kr.

Självriskskydd: du slipper självrisk på hemförsäkringen om en ersättningsbar skada

inträffar på resa.

Bostadsrättsförsäkring (200 kr/år):

Ersätter skada på fast inredning i din lägenhet som du enligt lag eller föreningens

stadgar måste betala. Högsta ersättning 100 000 kr.
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