ÖVNINGAR

Kapitel 10
Försäkring

PRATA
PENGAR
Privatekonomi på
enkel svenska

Film 1: Inledning
En ung kille har köpt en begagnad bil. Han berättar för sin pappa att bilen
var billig. Därför behövde han inte låna pengar för att köpa den.
Pappan frågar om han har försäkrat bilen. Killen svarar att han inte
behöver det. Pappan säger att det är lag på att ha en trafikförsäkring.
En trafikförsäkring betalar för skador om han krockar med bilen.
Alla som äger en bil måste ha trafikförsäkring. Om han inte betalar trafikförsäkring får han betala straffavgift.
Film 2: Hur fungerar en försäkring?
Pengar som du betalar till ett försäkringsbolag kallas premie. Det finns
olika typer av försäkringar. Om det händer en olycka kan ditt försäkrings-bolag
betala vad olyckan kostar.
Film 3: Hemförsäkring
Hemförsäkring är namnet på en typ av försäkring. Du kan få pengar från
försäkringsbolaget, om någon tar saker från dig. Du kan också få pengar
om saker går sönder.
En hemförsäkring kan hjälpa dig om du reser och blir sjuk. Försäkrings-bolaget
kan också betala dina kostnader om du blir överfallen.

Ett studiematerial från Finansinspektionen

Berätta:
• V
 ilka typer av försäkringar känner du till?
Har du någon försäkring?
I så fall, vilken?
• H
 ur fick du information om försäkringen?
När är försäkringen bra att ha?
Har någon försökt sälja försäkringar till dig?
• F inns systemet med försäkringar i ditt födelseland?
Om du svarade ja, vilka försäkringar finns?
Vilken hjälp får man?
Diskutera:
• Är det viktigt att ha en försäkring? Varför? Varför inte?
• N
 är är det bra att ha en hemförsäkring? Är det rätt att hemförsäkring gör
att du kan få pengar, om du har sönder något som en annan person äger?
• Ä
 r det rätt att en allriskförsäkring gör att du får pengar, om du tappar en
dyr kamera i vattnet?
• Ä
 r det rätt att en olycksfallsförsäkring betalar läkarvård, om du blir skadad i
en olycka?
• Är det rätt att en livförsäkring betalar pengar till den som blir änka eller änkling?
• F inns det oärliga personer som missbrukar systemet med försäkringar?
Om du svarade ja, vilka exempel finns det på att missbruka försäkringar?
D
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Skriv det ord som passar i meningen.

Skriv det ord som passar i meningen.

bilförsäkring • försäkrat • försäkring •
krockar • straffavgift • trafikförsäkring
Kille:

försäkring • försäkringsbolag • premie • olycka •
täcker

Har du sett min nya bil?

Pappa: Ja, den ser fin ut.
Har du

1. N
 är du har en

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

du pengar till ett

––––––––––––––––––––––––---------------------------––––---------------------––––-----––––––––––––––––––--------------------–––––––––––---------------------------------

så betalar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bilen?
––––––––––––––––––----––––-----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––-----------–---------------------–

Kille: Nej, jag tror inte att jag ska ha någon
––––––––––––––––---------------------------––––---------------------––––-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––---------------------------------

Pappa: Men, du måste ha en

2. P
 engarna som du betalar kallas
.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------––––

––––––––––––––––––----––––-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––-----------–---------------------–

.

Det är lag på det.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. D
 et finns olika försäkringar som
olika saker.

.
.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. O
 m det händer en
kan
ditt försäkringsbolag betala vad olyckan kostar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kille: Det visste jag inte.
Pappa: Om du inte betalar försäkringen så får du
betala

––––––––––––––––––----––––-----––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––--------------------------------–-

.

Kille: Vad är en trafikförsäkring?

hemförsäkring • försäkringsbolag •
kostnader • sönder

Pappa: Den betalar skador som din bil gör om du
––––––––––––––––––----––––-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––-----------–---------------------–

Kille: J aha, och så finns det

.

1. E n

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--–––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––----––––-----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––-----------–---------------------–

.

som betalar skador på min egen bil.
Pappa: Ja, men bilförsäkringen är frivillig. Den måste
du inte ha.
Kille: Då förstår jag.

Skriv det ord som passar i meningen. Ett ord passar
i två meningar.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

från ett

köper du

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.

2. O
 m någon tar saker från dig, eller om saker går

försäkringsbolaget.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kan du få pengar från

3. Försäkringsbolaget kan också betala dina


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

om du blir överfallen.

4. E n
kan också hjälpa dig om du blir sjuk när du är ute
och reser.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Läs dialogen i par.
Pia: Hej, hur är det med dig?

Peter: Gör det. Jag är verkligen glad att jag köpte
försäkringen.

Peter: Tack, nu är det bättre.

Pia: Vad kan en hemförsäkring mer betala?

Pia: Vad har hänt med benet?
Peter: Jag bröt det när jag ramlade på semestern.
Pia: V
 ilken otur. Jag hoppas att det inte hände första
dagen du var ledig.
Peter: Nej, det var sista dagen. Men det hände mer
som var tråkigt.
Pia: Vad var det?
Peter: Resväskan blev skadad på flyget, så att en del
kläder förstördes.
Pia: D
 et låter som en dyr semester. Fick du själv
betala för sjukhus och nya kläder?
Peter: Nej, jag har en hemförsäkring som täcker det.
Pia: Det funderar jag också på att köpa.

Peter: Du kan få ersättning om det du äger blir stulet.
Pia: Kan jag få ersättning för något mer?
Peter: Ja, hemförsäkringen kan ge dig pengar om det
brinner hemma hos dig.
Pia: J ag hörde att en hemförsäkring också kan betala
om jag behöver advokat. Är det så?
Peter: Ja, det tror jag. Du kanske inte får pengar för allt
det kostar, men en del. Du kan också få ersättning om du blir överfallen och behöver läkarvård.
Pia: J ag ska läsa om hemförsäkring på internet när
jag kommer hem.
Peter: Gör det. Ring mig gärna om du vill fråga mer.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. I Sverige finns bara en typ av försäkring.
2. D
 u köper försäkring från ett
försäkringsbolag.
3. D
 u köper försäkring från Försäkringskassan.
4. E n hemförsäkring kan hjälpa dig om
du reser och blir sjuk.
5. En hemförsäkring täcker bara kostnader
om något går sönder i ditt hem.

_________________

_________________

_________________

_________________

6. Det är lag på att bilägare ska ha
bilförsäkring.
7. Det är lag på att bilägare ska ha
trafikförsäkring.
8. P
 engar du betalar för försäkring
heter premiär.
9. P
 engar du betalar för försäkring
heter premie.

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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