Sitter du
säkert?
Hemförsäkring
utan krångel.

En enkel och bra hemförsäkring.
Vi vill göra det enkelt för dig. Till exempel med en riktigt
bra hemförsäkring. SBAB Hemförsäkring Extra har vi
tagit fram tillsammans med If.
Ditt hem och dina saker

Prova-på-erbjudande

Vår hemförsäkring gäller för dig och alla som bor och
är folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen
omfattar saker som du äger, hyr eller lånar. Med SBAB
Hemförsäkring Extra får du som bolånekund hos oss en
bra hemförsäkring med ett utökat skydd för dina saker,
upp till 1 500 000 kronor, till ett extra förmånligt pris.

Under de sex första månaderna erbjuder vi dig en provapå-försäkring till bra pris och förmånliga villkor:

Kombinera SBAB-rabatt och If-rabatt
Som bolånekund hos SBAB får du alltid 15 procent rabatt
på din hemförsäkring hos If. Som kund hos If får du också
ta del av Ifs förmånsprogram som kan ge ytterligare upp
till 15 % rabatt på i stort sett alla försäkringar samt en
årlig försäkringsgenomgång.

Prova-påerbjudande!
6 månader
för 700 kr.

≥ Hemförsäkring i sex månader för endast 700 kronor.
≥ Bostadsrättstillägg, otursförsäkring, flyttskydd och
mycket mer ingår. Det är försäkringar som annars
kostar extra.
I god tid innan prova-på-tiden är slut kommer du att
erbjudas SBAB Hemförsäkring Extra till ett fortsatt
förmånlig pris. Så länge som du inte gör några ändringar
i din försäkring gäller den i samma omfattning som under
prova-på-perioden.

De vanligaste skadorna som SBAB Hemförsäkring Extra ersätter.
Kontakta If om du behöver komplettera din försäkring.

Egendomsskydd
• Stöld vid inbrott i hemmet, i

•
•
•
•

•

andra låsta utrymmen eller
av saker som du har med dig.
Utanför hemmet gäller som
regel att de saker du inte har
direkt uppsikt över ska vara
inlåsta. För stöldbegärlig
egendom finns särskilda
begränsningar. Utanför
bostaden (gäller även vind
och källare) är ersättningen
begränsad till 50 000 kronor.
Det finns också begränsningar
för hur mycket vi ersätter för
vissa saker, till exempel pengar,
värdehandlingar, golfutrustning
och cykel.
Brand, nersotning, explosion
eller blixtnedslag.
Läckage från ledningssystem.
”Naturkatastrof”, till exempel
storm, översvämning eller
jordskred.
Otur - det ingår också en
”allriskförsäkring” som ersätter
andra plötsliga och oförutsedda
skador på dina saker. Otur gäller
inte lånad egendom och inte
heller pengar, värdehandlingar
eller djur. Högsta ersättningen
är 50 000 kronor oavsett var
skadan inträffar.
Du får också ersättning för
ökade kostnader om du inte kan
bo i din bostad efter en skada,
till exempel en brand.

Flyttskydd
Ger skydd för dina saker upp till
hela försäkringsbeloppet under
flytten mellan din gamla och din nya
bostad.

Ansvarsskydd
Om du blir krävd på
skadestånd utreder vi och du är
skadeståndsskyldig och betalar ett
eventuellt skadestånd, upp till fem
miljoner kronor.

Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader
vid tvister, undantag finns bland
annat för skilsmässotvister.

Överfallsskydd
Om du råkat ut för ett överfall
betalar vi det skadestånd du har
rätt till, i det fall gärningsmannen är
okänd eller inte kan betala, upp till
1 000 000 kronor.

I reseskyddet ingår:
• Om du blir sjuk eller råkar ut för
olycksfall under resan ersätts
vårdkostnader, resekostnader
och andra merkostnader på
grund av sjukdomen/olycksfallet
och resa som du till stor del inte
kunnat utnyttja på grund av
sjukdomen/olycksfallet.
• Ansvarsskydd, rättsskydd och
överfallsskydd gäller även på
resan.

Bostadsrätt
Du som bor i en bostadsrätt har
ett större ansvar för din bostad,
exempelvis för innerdörrar,
tapeter och golv. Skador på
sådan egendom betalas i regel
av bostadsrättsföreningens
fastighetsförsäkring. Men föreningen
kan kräva dig på ersättning.
Därför kan du behöva ett tillägg
i din hemförsäkring, ett så kallat
bostadsrättstillägg, som ersätter
skador på det du ansvarar för.

Reseskydd
Reseförsäkringen gäller under de
första 45 dagarna av varje privat
resa (alltså inte tjänsteresor)
som är tänkt att vara mer än två
dygn. Försäkringen omfattar alla
familjemedlemmar, antingen ni
reser var för sig eller tillsammans.
Egendom som du förlorar på resan
ersätts med högst 50 000 kronor.

Ring oss på
0771 45 30 00
eller fyll i anmälan
på sbab.se

SBAB:s huvudsakliga verksamhet är
bostadsfinansiering
Tillsynsmyndighet för SBAB:s verksamhet är
Finansinspektionen: Box 6750, 113 85 Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08-787 80 00.
Försäkringsförmedlare
SBAB Bank AB (publ) Säte: Solna
Box 4209, 171 04 Solna.
Besöksadress: Svetsarvägen 24.
Org.nr. 556253-7513
Telefon: 0771-45 30 00
www.sbab.se
SBAB är anknutna försäkringsförmedlare
till If Skadeförsäkring AB (publ)
Säte: Stockholm
106 90 Stockholm
Org.nr. 516401-8102
Telefon: 0771-43 30 00
SBAB har ansvarsförsäkring i AIG Europé SA.
Box 3506, 106 69 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 82
Telefon: 08-506 920 00

Klagomål
Om du är missnöjd med SBAB:s förmedling är
det viktigt att du kontaktar SBAB och framför dina
synpunkter. I första hand ringer du oss på
0771-45 30 00. I andra hand kan du skriftligen
kontakta SBAB:s klagomålsansvarige: SBAB,
Box 1012, 651 15 Karlstad.
Om du inte är nöjd finns det olika möjligheter
att få ärendet prövat vidare. Du kan skicka
dina synpunkter till Ifs Kundombudsman eller Ifs
Kundpanel. Du kan också kontakta Allmänna
Reklamationsnämnden eller allmän domstol. För
råd och tips i försäkringsfrågor kan du vända dig
till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du hittar mer
information på www.if.se/sbab.
Pris
Försäkringstagaren ska till If Skadeförsäkring AB
årligen betala en premie för försäkringsskyddet.
Information om premier finns på sbab.se/
hemforsakring och på if.se/sbab.
Betalning

Till följd av detta avtal kan tillkomma skatter,
avgifter eller kostnader som varken betalas
genom SBAB och/eller If, eller som påförs av
SBAB och/eller If.

SBAB Hemförsäkring Extra Prova-på betalas med
ett inbetalningskort inom 14 dagar efter den dag
If sänt dig inbetalningskort och försäkringsbrev.
Om du inte betalar premien i rätt tid tar If ut en
påminnelseavgift och säger upp försäkringen
som upphör att gälla 14 dagar därefter. Betalar
du under dessa 14 dagar fortsätter försäkringen
däremot att gälla.

Ersättning för försäkringsförmedlingen

Kortaste löptid

SBAB får ersättning per förmedlad försäkring
(200-400 kr) samt erhåller ersättning på det totala
försäkringsbeståndet.

För SBAB Hemförsäkring Extra Prova-på är löptiden
sex månader.

Skatter och avgifter

Uppsägning
Försäkringen kan sägas upp i samband med
huvudförfallodagen.
Tillämplig lag
För detta avtal gäller svensk lag och svensk domstol
är behörig att pröva frågor med anledning av
avtalet.

När du köpt din försäkring tar If över kontakten med dig.
Hos If finns en särskild SBAB-grupp som gärna svarar på dina
eventuella frågor. Välkommen att kontakta SBAB-gruppen på
telefon 0771-45 30 00 eller e-post sbab@if.se.
På sbab.se/forsakring eller på if.se/sbab hittar du mer information
om SBAB Hemförsäkring.

