Vårdnadstvist?
Näthat?
Samboavtal?
Ring oss.
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Id-stöld & näthat

Vad är Din privatjurist?
Livet består av mer än jobb. Därför är vi nu
glada över att kunna erbjuda dig som medlem en
privatjurist som finns vid din sida, i vått och torrt.
Behöver du kloka råd och hjälp med
avtalsskrivning, är Din privatjurist bara ett
samtal bort. Skulle en tvist behöva lösas i
domstol har du en egen jurist som driver
tvisten åt dig, hela vägen. Då har du också ett
rättsskydd på upp till 2 miljoner. Tjänsten kostar
dig bara 35 kronor i månaden, första månaden
betalar du ingenting.
Antal timmar för rådgivning är obegränsat, så
använd tjänsten så mycket du vill!
Läs mer på helpförsäkring.se/dik

Anhöriginvandring

LSS, lagen om Stöd & Service

Bostad & egendom

Sjukpenning & sjukersättning

Barn & familj

Gift & sambo

Arv & gåva

Konsumenträtt

Nu kan vi även
hjälpa dig
utanför jobbet.
Så funkar Din privatjurist
För att få tillgång till tjänsten behöver du inte
göra någonting. Vill du tacka nej fyller du i den
bifogade reservationsblanketten och lägger i en
postlåda. Ange namn och personnummer.
Vi behöver ha ditt svar senast 15 april.

Din privatjurist
• Obegränsat antal timmar
• Gäller dig och din
närmsta familj
• Rättskydd vid domstolsärenden
upp till 2 miljoner
• Ingen karens
När du behöver Din privatjurist,

Det är bara att slå en signal, mejla eller logga
in på HELPs kundportal Min sida. Där kan du
hålla kontakt med din jurist, se hur ärenden går
framåt och skriva egna digitala avtal.
Observera att om du en en gång tackat nej
till tjänsten, har du tyvärr ingen möjlighet att
teckna den igen via DIK.
Läs mer på helpförsäkring.se/dik

hör av dig på 08-480 040 00 eller
info@helpforsakring.se

