Et forsikringsfællesskab
med mening

Ring 33 95 76 82

Hvorfor vælge Runa
Forsikring?

Meningen med forsikring er først og fremmest,
at vi er fælles om at sikre hinanden. Det er
grunden til, at vi kalder os et forsikringsfæl
lesskab. Hos os rækker fællesskabet bare læn
gere end det. Vi er nemlig også et fagfælless
kab, der tilbyder forsikringer til dig og dine
kolleger, som er tilknyttet særlige faggrupper.
Når du betaler til os, arbejder pengene til
fordel for dig og alle andre medlemmer. Det
betyder, at vi dækker ind for hinanden, og vi
er fælles om overskuddet – og risikoen og reg
ningen, når uheldet er ude.
Kan du se meningen?

* Runa Forsikring, Bauta Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring er alle en del af LB
Forsikring A/S, og alle forsikringsgrupper var placeret i top 5 i EPSI kunde
tilfredsundersøgelse 2016.

Private forsikringer
til dig og din familie

Bilforsikring med fast pris og fri kilometer.
Prisen stiger ikke, når du har en skade, eller
hvis du kører meget i din bil. Er du over 30 år,
bliver du automatisk elitebilist, hvis du opfylder
vores krav.
Runa Vejhjælp tilbydes i samarbejde med
Falck og dækker hele Europa. Har du en trailer,
er den også omfattet af abonnementet.

Husforsikringen sikrer noget af det dyreste,
du kan eje ved de fleste skader. Forsikringen
kan tilpasses dit hus, så du får de dækninger,
du har brug for. Fx er du bedre dækket ved
vandskade ved at udvide med Hus PLUS.

Billig studieforsikring til dig, der er stude
rende. Du kan købe en samlet pakke, der
dækker indbo, rejse og ulykke fra kun 5 kr. om
dagen.

Indboforsikringen dækker dit indbo og
personlige ansvar. Udvid med Indbo PLUS for
at sikre dine ting ved pludselige uheld og få
en god dækning til din elektronik. Så behøver
du kun én forsikring til alle dine ting.

Rejseforsikringen dækker dig og din husstand
på ferier i hele verden – også i USA. Du er
dækket ved blandt andet afbestilling, sygdom
og hjemtransport. Og selvfølgelig gælder
forsikringen også for rejser i Danmark. Forsik
ringen gælder også for nogle rejser i Danmark,
fx hvis du lejer et sommerhus.

Ulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du
pludselig kommer ud for en skade, der med
fører varige mén. Du er også dækket ved
tandskader og får ekstra erstatning ved de
mest alvorlige ulykker. Du kan også få dækket
dit barn på en ulykkesforsikring og udvide
med en børnesygdomsdækning.

Bedst i test

Vi kan det samme som andre
– men bare lidt bedre ...
Det har vi andres ord for. Flere gange i træk
er vores forsikringers pris og dækning samlet
set kåret som Bedst i test af Forbrugerrådet
Tænk Penge.

2017: Indbo-, bil- og ulykkeforsikringen
2016: Husforsikringen og samlerabat
2015: Indbo-, bil- og ulykkesforsikringen
2014: Rejseforsikringen
2013: Hus- og ulykkesforsikringen

Se, hvad Danmarks
5. største forsikringsselskab*
kan gøre for dig på runa.dk
eller ring:

Telefon 33 95 76 82

* Kilde: Forsikring & Pensions opgørelse af markedsandel
baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2015).

Runa Forsikring
– en del af LB Forsikring A/S
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