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Rundskriv 10 - 2016 - Innbo Pluss 2017
Du kan velge mellom forsikringssummene 1, 2 og 3 millioner kroner på innboforsikringen vår.
Forsikringen er en Super/Pluss-dekning på innboet ditt, og egenandelen er fremdeles kr 2000.
Vi har gleden av å melde at vi holder de samme prisene også i år:
Pris forsikringssum
Sone 1 – Oslo
Sone 2 – Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog,
Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø
Sone 3 - Øvrige kommuner

1 mill
1 406
961

2 mill
1 755
1 200

3 mill
2 110
1 442

806

1 003

1 211

Er dere flere i familien som bor sammen, er innboet til dere alle dekket av denne forsikringen.
Dere trenger bare én innboforsikring. Men pass på at forsikringssummen er høy nok til å dekke alt.
Vinn PF Innbo Pluss-forsikring!
Vi gjentar suksessen og vil også i år betale innboforsikringen for to heldige medlemmer:
En som har forsikringen fra før, og en som kjøper forsikringen etter at dette rundskrivet ble sendt ut.
Trekning umiddelbart etter 15. november. Vi kontakter vinnerne direkte. Lykke til!
Har du den innboforsikringen som passer for deg/din husstand?
Da trenger du ikke foreta deg noe. Årsprisen vil automatisk bli trukket av desemberlønnen.
Ønsker du å forandre noe?
For alle forandringer må du kontakte PF Forsikring innen 15. november for at du skal trekkes riktig
på desemberlønnen.
Dette gjelder hvis du:
•
Ikke er med på PF Innbo Pluss, men ønsker å melde deg inn
•
Er med på PF Innbo Pluss, men ønsker annen forsikringssum
•
Ønsker å melde deg ut av forsikringen
Du kan gjøre endringer selv på www.pf.no på Min side. Velg PF Forsikring. Der finner du liste over
de forsikringene du har, og de du kan bestille i tillegg. Der finner du også mer informasjon om
PF Innbo Pluss og vilkårene som gjelder.
Du kan også sende e-post til forsikring@pf.no, eller ringe tlf 23 16 31 00 (tast 1 for forsikring).
Med vennlig hilsen
Jørgen Hellwege
Politisk rådgiver
PS: Husk konkurransen! Har du ikke PF Innbo Pluss fra før, kan du vinne den for 2017 ved å melde
deg på forsikringen innen 15. november. Vi trekker også en forsikring blant dere som har den fra før.

