
En egen jurist
Proffshjälp med din 
bostadsjuridik i ett 
helt år.

Så här fungerar det: 

• I ett helt år får du en egen
jurist som hanterar juridiska
frågor som rör din bostad.
Juristen skräddarsyr avtal, driver ärenden, svarar på 
frågor, ger råd, förhandlar med motpart och 
företräder dig i domstol, med ett rättsskydd upp till 2 
miljoner kronor.

• Ingen karenstid, inget timpris, inget krångel. Bara en 
egen jurist ett samtal bort. Och på vår kundportal 
kan du själv skapa avtal, följa dina ärenden och hålla 
kontakt med din jurist.

• JuristBostad ger dig 15 timmar juristhjälp utan 
timkostnad. Använd tjänsten till t ex privatjuridiska 
avtal, avtal med hantverkare eller granntvister. Jurist 
Bostad kostar 2 800 kr per år. 

Från avtal och tillbehör 
till granntvister och 
uthyrning.

Juridiska tjänster kan bli dyra på 
löpande räkning. Juristernas arvoden 
är ofta höga och det brukar vara 
svårt att förutsäga antal timmar 
som behövs. Med försäkringen 
JuristBostad har du en jurist för din 
bostadsjuridik i ett helt år. Till en låg 
engångskostnad och utan timpris.

En egen 
jurist!



Avtal och tvister med
hantverkare och

byggbolag.

Köp av
fastighetstillbehör.

Gåvobrev,
äktenskapsförord och

samboavtal.

Granntvister, mark,
arrende och servitut.

Överklagande till myndig
heter vid t ex avslag på 
bygglov eller anmälan.

Uthyrning, hyres
gäster, hyresavtal 

och avhysning.

Arvsskifte, 
testamente, bodelning, 

bouppteckning.

Förhandling med
bostadsrättsförening och

tolkning av stadgar.

Allt det här får du hjälp med :

Juristhjälp på 3 sätt

1.
Dokument och 
avtalsskrivning

2.
Juridisk hjälp  

och rådgivning

3.
Förhandlingar 
och domstols

processer

Om HELP Försäkring
Vi hjälper privatpersoner med deras vardagsjuridik och är verksamma i Sverige sedan 2012. Med våra försäkringar är 

du garanterad en egen jurist som är specialiserad på privaträtt, bland annat fast egendom, fastighetsrätt och köp- och 
konsumenträtt. Du betalar ingen timkostnad och har ingen karenstid. Tillsammans med HELP i Norge och Danmark försäkrar 

vi över 700 000 kunder. Vi ägs av det tyska försäkringsbolaget ARAG, en av världens största aktörer inom juristförsäkringar.

Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm
0771-985 200, info@helpforsakring.se

helpförsäkring.se
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