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PLÖTSLIGT ÄR OLYCKAN FRAMME 

Det som absolut inte får hända kan dessvärre inte alltid und-

vikas. Vikten av en bra hemförsäkring kan vid dessa tillfällen 

inte underskattas. 

Timråbos fastighetsförsäkring täcker skador på själva 

fastigheten du bor i, men en fastighetsförsäkring täcker dess-

värre aldrig den enskilda hyresgästens lösöre.  

För att skydda dig som boende i våra lägenheter har vi därför 

tillsammans med Länsförsäkringar tagit fram en förmånlig 

hemförsäkring. Om du eller dina grannar exempelvis råkar ut 

för en stor brand eller vattenskada är det din försäkring som 

hjälper dig med såväl evakueringslägenhet som ersättning av 

lösöre. 



HUR FUNGERAR DET?

Du betalar din försäkringspremie som ett tillägg på hyran 

varje månad. Pengarna skickas sedan vidare till försäkrings-

bolaget. Timråbo har inget vinstintresse i försäkringsfrågan. 

Vår vinst ligger i att våra hyresgäster är skyddade när det 

oförutsedda händer.

VAD INGÅR? 

Som försäkrad hyresgäst ges du möjlighet att kontakta en 

kompetent försäkringsförmedlare med dina frågor vare 

sig det gäller en stulen cykel eller ett krasat fönster. Hem-

försäkringen gäller även som reseförsäkring den dag du 

väljer att lämna ditt boende för en tids semester.

NY HYRESGÄST?

I samband med tecknande av bostadskontrakt hos oss 

kräver vi att man har en hemförsäkring. Naturligtvis får man 

använda sig av vilket försäkringsbolag som helst. 

ALLRISKFÖRSÄKRING

Vi rekomenderar att du även tecknar en allriskförsäkring,  

då har du fullgod täckning när olyckan är framme.

Allriskförsäkringen är den försäkring som i dagligt tal 

kallas drulleförsäkring. För en billig penning kan du välja 

till denna extra trygghet som omfattar alla i familjen som 

är skrivna på adressen. Allriskförsäkringen hjälper dig när 

olyckan är framme och du exempelvis tappar datorn i golvet 

eller sätter dig på dina glasögon. 

INTRESSERAD? 

Fyll i bifogad blankett och skicka den till Timråbo så fixar vi 

resten. Kostnaden kommer som ett tillägg på hyran och du 

får ett personligt försäkringsbrev från Länsförsäkringar. Är 

du ålderspensionär? Grattis, då är priset ännu förmånligare. 



JAG ÄR REDAN KUND HOS LÄNSFÖRSÄKRINGAR MEN 

VILL BYTA TILL DENNA FÖRSÄKRING? 

Skicka in blanketten så kommer du att växla över till LF i 

samband med att din nuvarande försäkring löper ut. 

JAG SKA UT OCH RESA, VAD GÄLLER?

Resor upp till 45 dagar ingår.  Ta gärna med en kopia på 

försäkringsbrevet. Om olyckan är framme är det bra att 

kunna visa att du är försäkrad. 

VAD HÄNDER NÄR JAG FLYTTAR?

Försäkringen avslutas automatiskt den dag kontrak-

tet med Timråbo går ut. Glöm inte att teckna hem-

försäkring även i ditt nya boende.

AB TIMRÅBO
BOX 134, 86124, TIMRÅ 

www.timrabo.se
Tel. 060-16 35 00
info@timrabo.se

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BOX 350 , 851 05 SUNDSVALL

www.lansforsakringar.se
Tel. 060-19 85 00
info@lfy.se

PROVINS
ERSTAGATAN 2, 852 35, SUNDSVALL 

www.provinsinsurance.se
Tel. 060-658 98 00
Fax. 060-12 80 59
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