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Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare.

Försäkringen gäller på plats som anges i försäkringsbrevet.
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Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som
du lämnat till oss förändrats. Exempel på ändrade uppgifter
kan vara ny adress.
Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle hända.

Allmänna bestämmelser

Om Brunskogs försäkringsbolag/
Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbolag, men idag kan vi erbjuda flera olika typer av
försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker
sig över hela Värmland och vårt huvudkontor ligger i Edane.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

I vår för- och efterköpsinformation om hem- eller villahemförsäkring kan du bland annat läsa om hur du förnyar din
försäkring, vad som händer om du inte betalar försäkringen
och hur du kan få ditt ärende omprövat. Där kan du också
läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon,
eller utanför vårt kontor så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper
vi dig. Har du hunnit betala får du pengarna tillbaka med
avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.
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