
 

 

Försäkringar 
 

Se upp där! Man ska vara försiktig med eld. 

Jag vet. Jag är försiktig. Men tänk om jag inte var det, och hela mitt hus brann upp. Vad skulle 

hända då? 

Hoppas det inte händer! Men om, så är det ju bland annat därför det finns försäkringsbolag. 

Om du har en försäkring, får du hjälp om det skulle hända nåt. Till exempel om ditt hus brann 

upp. 

Jaha. Så försäkringen gäller, även om det blir inbrott och nån stjäl mina Picasso-tavlor? 

Precis. Om du har en hemförsäkring, så får du ersättning. 

Är det äkta Picasso vi talar om? 

Nja, mer affischer, kanske. 

Men hur fungerar ett försäkringsbolag? 

Det är ett företag som hjälper dig om du har tecknat försäkring hos dem. Du betalar en summa 

pengar, som kallas premie. Och om det skulle hända nåt, till exempel att nån stjäl dina tavlor, så 

får du tillbaka en del av tavlornas värde i pengar. På det viset slipper du förlora allt. Bra, va? 

Visst, det låter jättebra. Men måste man ha försäkring, eller är det frivilligt? 

Det beror på. Om du har bil, motorcykel eller moped, så måste du ha en trafikförsäkring. Det 

är en försäkring som gäller om din bil kör på eller skadar nån annan i trafiken. Den är så viktig 

att den är obligatorisk. Alltså, man måste ha den. 

Oftast är du också skyddad av en försäkring i ditt jobb om nåt skulle hända medan du är på 

arbetet. Men du kan också skaffa egna försäkringar. Till exempel olycksfallsförsäkring och 

drulleförsäkring. 

Ja, jag fattar. Men hemförsäkring, då? 

Den måste man inte ha. Men det är bra att ha en hemförsäkring. 

Till exempel om det blir en vattenläcka eller om det händer nåt annat med huset eller 

lägenheten. Den ger också skydd för saker du har i ditt hem. Ofta innehåller den även en 

reseförsäkring, som gäller när du är på resa. 

Perfekt med reseförsäkring! Jag cyklar ofta till jobbet, läskigt med all trafik. 

När du cyklar till jobbet är det nog bättre med en olycksfallsförsäkring. Kolla det. 

Okej, det ska jag. Tack för tipset! 


