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SJ Ä LV R I S K R ED U C ER I N G H EM

SLIPP SJÄLVRISKEN PÅ
DIN HEMFÖRSÄKRING
Att råka ut för brand, vattenskada och inbrott är trist som det är. Att dessutom behöva betala en hög
självrisk svider alltid lite extra.
Med mySafety Självriskreducering Hem får du ersättning med upp till 10 000 kr för betald självrisk på
din hemförsäkring. Självriskreduceringen gäller även för värdesaker, rättsskydd, ansvar, överfallsskydd och
reseskydd, om dessa moment ingår i din hemförsäkring.
Allt detta för bara några tior extra i månaden.

SKADE- OCH STÖLDANMÄLAN
Anmäl inbrott, skada och stöld till - i tur och ordning - polisen, ditt hemförsäkringsbolag och mySafety
Kundservice på 08-505 530 00.
När ersättning betalats ut av ditt hemförsäkringsbolag skickar du kopia på skaderegleringen
tillsammans med skadeanmälan och betalningsbekräftelse på självrisk till mySafety Försäkringar AB,
Box 27142, 102 52 Stockholm.
Skadeanmälan och fullständiga villkor finns på www.mysafety.se

LÄS MER OM MYSAFETY SJÄLVRISKREDUCERING HEM

PLÅSTER PÅ SÅREN. PENGAR PÅ KONTOT.
10 000 kr

Vi ersätter totalt upp till 5 000 kr om året för betald självrisk i
din hemförsäkring vid stöld/förlust eller självförvållad skada på
ditt eget lösöre.
Stöld/förlust
Självrisk vid stöld och förlust av lösöre utanför hemmet.
Självförvållad skada
Självrisk vid självförvållad skada på eget lösöre, så kallad allrisk.

5 000 kr
Vi ersätter totalt upp till 5 000 kr om året för betald självrisk vid
följande extra moment i din hemförsäkring.
Ansvar
Skada på någon eller någons egendom.
Rättsskydd
Kostnader för juridiskt ombud.
Överfallsskydd
Skada/invaliditet på grund av misshandel.
Reseskydd
Stöld, läkarvård eller skada på resegods.
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Vi ersätter totalt upp till 10 000 kr om året för betald självrisk
för följande moment i din hemförsäkring.
Skada på fast egendom
Exempelvis brand, inbrott eller vattenskada.

STÖLD

BRA ATT LÄGGA
IN I MOBILEN
Kundservice och skadeanmälan:
08-505 530 00
(vardagar 8.00-18.00)
SpärrService dygnet runt:
020-42 42 42
(+46 8 20 11 90 från utlandet)
Kundservice e-post:
info@mysafety.se
Kundservice post:
mySafety Försäkringar AB,
Box 27142, 102 52 STOCKHOLM

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott, till både privatpersoner och
företag. Vi är ledande inom ID-skyddsförsäkring, Näthatsförsäkring och Spärrservice samt erbjuder
också andra försäkringar som ger trygghet i vardagen. Med energi, engagemang och effektivitet
hittar vi nya lösningar på nya problem. Vi tycker att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.
mySafety Försäkringar är en del av mySafety Group. Mer information finns på mysafety.se.

