
För allt som är 
mer än bara saker
När du tecknar vår hem-, villa- eller bilförsäkring, får du ett riktigt bra 
skydd med villkor som tål att jämföras. Genom personliga rådgivnings-
samtal hjälper vi dig hela vägen.

Nu lanserar Söderberg & Partners behovsanpassad försäkring till ett 
förmånligt pris. Prata med din rådgivare för att ta del erbjudandet och 
se hur mycket du kan spara!

Erbjudandet ger dig följande:
Tryggt. Vi ger dig villkorsgaranti mot din nuvarande försäkring. Garantin gäller i två år 
om du mot förmodan skulle råka ut för en skadehändelse som normalt inte omfattas av 
vår försäkring, men som ditt tidigare försäkringsbolag skulle ha ersatt.

Smart. Du ska inte behöva betala för mer än vad du behöver. Därför behovsanpassar vi 
dina och familjens försäkringar för att skapa lösningar som ger dig ett riktigt bra skydd till 
ett förmånligt pris. 

Personligt. Genom personliga rådgivningssamtal hjälper vi dig hela vägen. Vi tar hand om 
allt från uppsägning av dina gamla försäkringar, till löpande försäkringsöversyn.

Redan kund? Som befintlig kund hos Söderberg & Partners får du 10 % rabatt på din  
premie när du tecknar din privatförsäkring.



Vad ingår i din hem  
& villaförsäkring:

Vad ingår i din  
bilförsäkring:

Hel Halv Trafik
Person och egendoms
skada (trafik)
Valbar från 0 kr och uppåt

Brandskada
Självrisk 1 500 kr

Glasskada
Självrisk byte 1 500 kr, reparation 
200 kr

Bärgning/assistans
Självrisk 1 500 kr

Maskinskada
Från 1 500 kr (upp till 3 000 kr)

Rättsskydd
Självrisk 20 % av kostnaden

Stöld
0 kr om godkänt larm finns,  
annars 1 500 kr

Feltankning
Självrisk 1 500 kr***

Förlust av nyckel
Självrisk 1 500 kr***

Kupéskada
Självrisk 1 500 kr***

Kaross och lack (vagnskada)
Valbar från 3 000 kr och uppåt

Vad händer nu?
1. Söderberg & Partners kontaktar dig inom 24h och genomför ett rådgivningssamtal 

samt hjälper dig att teckna din nya försäkring.
2. En digital fullmakt skickas till dig som kund för signering och därefter hjälper vi dig 

att avsluta din nuvarande försäkring. 
3. Söderberg & Partners kontaktar dig årligen inför varje förnyelse för rådgivning och 

för att stämma av om försäkringsbehovet förändrats. 

• Stöld 
• Skadegörelse
• Brand
• Läckage
• Naturskada - Storm, Hagel,  
 Översvämning, Snötryck

• Skada på hushållsmaskin
• Rättsskydd
• Överfall
• Resa
• Ansvar
• Merkostnad och Hyresbortfall

• Sanering av skadeinsekter

• Tilläggsförsäkring bostadsrätt

• Hussvamp
• Krisbehandling

I villahemförsäkringen ingår även

I hemförsäkringen bostadsrätt ingår även

Tilläggsförsäkringar som ingår

Valbara tilläggsförsäkringar
(Nedan är våra övriga tilläggsförsäkringar)

Kontakta oss
Telefon: 010-6820300
Mail: privatforsakring@soderbergpartners.se

Hemförsäkring
• Hemplus
• Resplus
• Avbeställningsskydd
• Fritidsolycksfall
• Småbåt

Villaförsäkring
• Husplus
• Utökad sanering
• Självriskeliminering
• Småbåt
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