
Är alla lika inför lagen, på riktigt?
Det sägs ju det. Men när du vill använda den 
rättigheten och behöver juridisk hjälp kan 
verkligheten se annorlunda ut. Ofta är det 
plånboken som avgör vem som har råd med 
en jurist – och vem som inte har det. Nu ser 
Naturvetarna till att studenter har rätt att få rätt, 
utan kostnad och obegränsat antal timmar.

En egen jurist i ditt medlemskap.
För att ge dig som är student en bra möjlighet 
att få juridisk hjälp har Naturvetarna valt att låta 
en Juristförsäkring ingå i medlemskapet för alla 
studenter, utan att det kostar en krona extra.  
Ett tips är att du kontaktar vår samarbetspartner 
HELP Försäkring och låter en av deras jurister gå  
igenom vilka vardagsjuridiska dokument du behöver,  
helt skräddarsytt efter din livssituation. De avtal ni 
kommer fram till upprättar juristen åt dig. 

Det här kan du använda  
en jurist till.
Du får en jurist som hjälper dig med allt från 
reklamationer och oseriösa säljare till ID-stöld och 
bostadsuthyrning. Kontakta juristen för att få ett gott 
råd om du vill, eller för att få hjälp i en domstolstvist. 
Inga ärenden är för små eller för stora.
Vi samarbetar med HELP Försäkring och mer om vad 
som ingår i din Juristförsäkring finns på helpförsäkring.
se/naturvetarna. 

Rakt på sak och enkla villkor
Kom ihåg att använda Juristförsäkringen, du 
behöver den. Du betalar ingen timpeng och den 
har ingen karens. Den börjar gälla samtidigt som 
ditt medlemskap i Naturvetarna och avslutas när 
ditt studentmedlemskap upphör om du inte väljer 
att fortsätta med den som ordinarie medlem, till en 
mycket låg månadskostnad. 

Alla behöver en jurist. 
Studenter också.

Du har 
rätt att få 

rätt!

Barn & 
familj

Bostad & 
egendom

Köp- och  
konsumenträtt

Sjukpenning &  
sjukersättning

Arv & 
gåva

Gift & 
sambo

ID-stöld & 
näthat

Det här 
täcks 
av din 
försäkring.

i samarbete med 
HELP Försäkring
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Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 27 Stockholm
Kundtjänst 0771-985 200, Växel 08-524 640 00, 

info@helpforsakring.se, helpförsäkring.se
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LSS, Lagen om 
Stöd & Service

Anhörig-
invandring



When you need legal support, we make 
sure you can afford it.
Naturvetarna ensures that students too can afford to 
be equal before the law. We have included the legal 
insurance Juristförsäkringen in your student membership, 
at no extra cost. You have your own lawyer who helps 
out with your everyday legal issues and gives you 
unlimited hours of legal support per year, including for 
lawsuits. No hourly rates, no deffered period and no 
hassle. 

Juristförsäkringen covers your household – you, your 
husband, wife or partner and children up to the age of 20 
on the same address.

Put your lawyer to work with anything from good advice 
to court proceedings. Remember – you are entitled to 
your rights!

Everyone needs a 
lawyer. Students too.

in cooperation with 
HELP Försäkring
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All this is included.
Legal advice
A simple answer to your question or advanced legal 
help, use your lawyer for both. Unlimited amount of 
hours per year and no hourly rates.

Agreements
Help with writing the private law agreements you need. 
Ask your lawyer, or fill out digital agreements on our 
customer portal (BankID required).

Legal protection
Your own lawyer in court and possible legal expenses 
covered up to 2 million SEK. For court proceedings 
your deductible is 3 000 SEK, the only time we will ever 
invoice you.

It’s simple.
Contact HELP by phone or email, or via the customer 
portal if you have a BankID. Our customer service will 
take your details and your lawyer will contact you no 
later than the following working day.

Magnus Ladulåsgatan 63B, 118 27 Stockholm
Customer service 0771-985 200, Switchboard 08-524 640 00, 

info@helpforsakring.se, helpförsäkring.se

Get in tou
ch when 

you need
 a lawyer!

Family 
law

Home & 
property

Consumer rights 
& sale’s law

Sickness benefit 
& compensation

Inheritance 
law

Marriage & 
partnership

Identity theft & 
online harassment

Legal areas 
covered 
by Jurist-
försäkringen. LSS, support & 

service to disabled 
persons

Family  
reunification

We stand 
up for your 

rights!


