FAKTABLAD

PRATA
PENGAR
Privatekonomi på
enkel svenska

Kapitel 10
Försäkring
Vi behöver försäkringar för oss själva, för våra barn och för våra saker.
En försäkring är ett avtal med ett försäkringsbolag. Avtalet gör att du,
till exempel kan få ersättning om något du äger blir förstört eller stulet.
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Viktiga skydd

Din arbetsgivare betalar för viktiga skydd. Det
kan vara om du skadar dig på arbetet vid en olycka
eller dör. Personen du är gift eller sambo med får
ersättning om du dör. Men skyddet via arbetet
räcker inte till allt som kan hända. Därför köper
många också privata försäkringar.

Försäkringsbolag

Det kostar pengar att ha en försäkring. Försäkringsbolagen måste få in pengar för att kunna hjälpa de kunder som behöver ersättning, till exempel
vid brand, inbrott eller olyckor i trafiken. Pengarna
du betalar till ett försäkringsbolag kallas premie. Din
premie och andra kunders premier ska betala vad
det kostar om en olycka eller något
annat har hänt. Det finns flera olika typer av försäkringar.

Trafikförsäkring

Du som har bil måste ha en trafikförsäkring. Kravet
på försäkring gäller också för motorcykel och
moped. Om din bil kör på och skadar en annan bil
eller person, så betalar trafikförsäkringen ut pengar
för skadorna. Försäkringen betalar också ut pengar
om personerna i din bil blir skadade. Det blir dyrt
att inte betala trafikförsäkringen. Då måste bilens
ägare betala straffavgift.
Bilförsäkring
Bilförsäkring är en frivillig försäkring. Den måste
inte alla bilägare ha. Bilförsäkringen gäller för skador
på din egen bil.

Hemförsäkring

Du kan köpa en hemförsäkring från ett privat
försäkringsbolag. Hemförsäkringen ger skydd för
flera olika händelser:
* Skydd för dina saker (inte för bilar och andra
motorfordon)
* Skydd om du blir överfallen
* Skydd när du reser (med hemförsäkring kan du
slippa extra reseförsäkring)
* Skydd för att betala advokat om du kommer i
konflikt med någon (rättsskydd)
* Försäkring om du måste betala skadestånd
(ansvarsförsäkring)

Övriga försäkringar
Olycksfallsförsäkring
En olycksfallsförsäkring betalar läkarvård, om du
blir skadad i en olycka. Du kan också få ersättning
om du aldrig blir bra från skadan. Du är försäkrad
den tid du får sfi-undervisning.
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp vid sjukdom och om du blir skadad i en
olycka. Du kan få ersättning om du får en skada
som du aldrig blir bra från.
Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår i hemförsäkringen. Om du
förlorar ditt bagage på en resa eller blir försenad
på en resa, så kan försäkringen ge dig pengar för
vad det har kostat dig. Reseförsäkringen kan också
betala, om du blir sjuk eller är med om en olycka
när du reser.

Läs mer

www.bankforsakring.konsumenternas.se/
Fakta om privata försäkringar

www.konsumentverket.se/Lattlast/
Dina-pengar/Kostnader-for-forsakringar
Lättläst om försäkringar
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