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Försäkringar med unika villkor
Vi erbjuder dig som medlem i någon av våra anslutna organisationer trygga
och omfattande försäkringar som en mycket fördelaktig medlemsförmån. Vi
har anpassat försäkringarna efter behov som vi vet finns. Några exempel:

Unik Hemförsäkring:

Har du ett särskilt behov har du dessutom
ytterligare fördelar i hemförsäkringen:
• täcker stöld i bostaden även om dörren är olåst
eller om nyckeln är utlånad.
• innehåller ett rättsskydd som även gäller för
överklagande av LSS-ärenden.

Unik Bilförsäkring:
• har inget premiepåslag om du
har en anpassad bil.
• blir inte dyrare om du själv inte
har något körkort.
• innehåller en Allrisk-försäkring
för skador invändigt i bilen.
• är miljömärkt med Naturskyddsföreningens
eget miljömärke
Bra Miljöval.

Unik service
När du ringer till oss behöver du inte göra några knappval på telefonen.
Du får direkt prata med en person som kan hjälpa dig i alla dina ärenden.
Du kan välja att betala din försäkring varje månad via autogiro utan att det
kostar något extra. Vi vill att det ska vara enkelt att vara försäkrad hos oss!

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Vi erbjuder dig som medlem förmånliga
försäkringar för följande:
• Bil
• Husbil
• Husvagn

• Hem
• Villa
• Fritidshus

• Släpvagn
• Olycksfall
• Fritidsbåt

Du får

20%
rabatt

När du tecknar både bil- och
villahemförsäkring hos oss.

Ring oss idag så berättar vi mer! Vill du hellre att vi kontaktar dig kan du fylla
i talongen nedan och skicka in den till oss. Portot är redan betalt!

Ja tack, jag vill veta mer om Unik
Försäkring och vill gärna bli uppringd!

FRANKERAS EJ,
RFUB
BETALAR
PORTOT

Namn:

Telefon:
E-post:

Unik Försäkring
SVARSPOST
111 851 900
110 06 Stockholm

Organisation:
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ) (org.nr. 516401-8102) med säte i Stockholm (adress till huvudkontoret är Barks väg 15,
106 80 Solna).Försäkringarna hanteras av WaterCircles Sverige AB org.nr. 556807-9056.

