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EXAMENSARBETE 

Dolda fel försäkringar 

Sammanfattning 
Rapporten handlar om försäkringar mot dolda fel. Vi har granskat vilka alternativ som 
finns om man vill teckna en försäkring mot dessa fel. Vi har kollat avtalsvillkor, priser m.m. 
Vidare har vi via en undersökning kollat hur försäkringarna upplevs av säljare respektive 
köpare/spekulanter. I undersökning ingick även att kolla vad folk upplever som ett dolt fel. 

Vi har kollat på rättsfall angående vad som kan vara ett dolt fel, hur långt köparens 
undersökningsplikt sträcker sig, och vad besiktningsmannen har för ansvar. Detta har vi 
gjort för att komma fram till om det lönar sig att som säljare teckna en dolda fel försäkring, 
samt om man det är positivt eller negativt att köpa ett hus som är försäkrat. 

Vi har kommit fram till att folks kunskaper om dolda fel är väldigt dåliga. Trots detta så 
tycker folk det är tryggt att köpa ett hus som är dolda fel försäkrat och de anser även att ett 
hus som är försäkrat är mer lätt sålt. 
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BACHELOR’S THESIS 

Hidden fault insurances 

Summary 
This paper revolves around hidden fault insurances. We have reviewed the different 
alternatives you got if you want to sign an insurance on this type of fault. We have checked 
conditions of contracts, prices etc. We have also conducted an opinion poll around how 
the insurances are experienced by sellers and buyers/prospective buyers. In the opinion 
poll was also included to review what people believe is a hidden fault.  

We have studied court cases of what a hidden fault can be, how far the buyer’s duty to 
investigate the real estate goes and what responsibilities the inspector got. We have done 
this to see if it is profitable to sign an insurance and also if it is positive or negative for you 
as a buyer  

We have come to the conclusion that the knowledge about hidden faults isn’t so good. In 
spite of this people find that it is safe to buy a house that is hidden fault insured and they 
also think when the house is insured it is easier to sell. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsmarknaden är för dagen en het marknad. Husen omsätts oftare idag än 
någonsin. Priserna har stigit och kraven har blivit större på både säljare och köpare vid 
fastighetsaffären. Medvetandet för både säljare och köpare ökar hela tiden i och med 
att vi idag är i ett informationssamhälle där all sorts kunskap är av hög vikt. Dolda fel 
försäkringar finns idag hos de flesta mäklare och marknadsförs mer aktivt än tidigare. 
Vi tror att allmänheten uppfattar att en fastighet som är försäkrad mot dolda fel har 
ett högre värde än en som inte är försäkrad. Vi vill med detta arbete ta reda på om 
detta stämmer. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att reda ut begreppet dolt fel och dessutom granska försäkringarna som finns 
på marknaden och jämföra dessa med varandra. Villkor och priser ska undersökas. 
Huruvida dessa försäkringar är lönsamma för försäkringsbolagen ska om möjligt 
också undersökas.  

Vi hoppas kunna visa om det är lönande för en säljare att teckna en försäkring och 
om det egentligen är bra att köpa ett hus som är försäkrat.  

1.3 Avgränsningar 
Vi kommer inte att undersöka små lokala bolags försäkringar som kan förekomma 
utan begränsar oss till de stora och nationella. 

1.4 Metod 
Vi har använt oss av lagboken, rättsfall, Internet samt diverse böcker inom ämnet. 
Detta har vi gjort för att få förståelse över ämnet. Vi har även haft kontakt med olika 
aktörer på marknaden för att få information. Detta har vi gjort via telefonkontakt och 
e-mail.  

Vi använder oss av undersökning bland spekulanter/köpare och säljare för att se hur 
deras kunskap är kring dolda fel och för att se hur folk uppfattar dolda fel - 
försäkringar. 

2 Dolda fel 

2.1 Vad är ett dolt fel? 
Lagbokens definition av dolt fel finns att hitta i JB 4kap. 19 § och lyder enligt följande: 
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 19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars 
avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om 
köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till 
ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om 
fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. 
   Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). 
19 a § Köparen får inte åberopa att fastigheten är felaktig enligt 11, 12 och 17–19 § §, om han 
inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha 
märkt felet (reklamation). 
   Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är felaktig, om säljaren har 
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 
   Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett ändamålsenligt sätt, får 
meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Lag 
(1990:936). 
19 b § Köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år efter det att han har 
tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Lag (1990:936). 
19 c § Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det 
avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i 
felaktigt och i avtalsenligt skick. Lag (1990:936). 

 

Detta innebär att säljaren ansvarar för fel som inte rimligtvis går att upptäcka vid en 
noggrann besiktning, men ändå föreligger vid besiktningstillfället. En köpare som 
upptäcker ett sådant fel i fastigheten måste dock meddela säljaren inom skälig tid efter 
upptäckt. Köparen kan åberopa sådana fel mot säljaren högst upp till 10år efter köpet 
är fullbordat.  

Säljaren kan därför bli betalningsskyldig mot köparen för fel som han icke kände till 
vid försäljningen av sin fastighet.  

Det är dock inte så lätt som det kan låta att hävda ett dolt fel. Köparen har en 
undersökningsplikt som är relativt långtgående. Hänsyn tas även till husets ålder, skick 
och köpeskillingen. Dessutom kan fastigheten vara defekt men ändå inte avvika från 
vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det gör att det är få fall som leder till 
ekonomisk kompensation för dolda fel skador. Detta är i alla fall fallet inom 
rättsväsendet. Dock finns säkerligen fall där man gjort upp i godo och som inte har 
blivit prövade av domstol. Vi kommer längre fram i rapporten att ta upp utfallet av ett 
antal rättsfall. 

Det finns två alternativ för en säljare att undkomma ansvaret för dolda fel. Det ena är 
friskrivning och det andra är att teckna en så kallad dolda fel försäkring. 

2.1.1 Friskrivning 
Vid försäljningen av en fastighet har säljaren möjligheten att i kontraktet kunna 
friskriva sig från dolda fel ansvaret. En förutsättning för en sådan handling är att 
köparen och säljaren är överens om detta. Vidare måste det framgå klart och tydligt 
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att det är en friskrivning det rör sig om. En godkänd friskrivnings klausul som är 
prövad av Högsta Domstolen ser ut enligt följande: 

 
”Fastigheten överlåtes i av köparna besiktigat och godkänt skick och säljarna friskriver sig 
härmed från allt ansvar för fel och brister i fastigheten. Köparna har beretts tillfälle att före 
köpet besiktiga fastigheten och avstår härmed med bindande verkan från alla anspråk mot 
säljarna på grund av fastighetens skick [1].” 

 

Skulle det framkomma att säljaren medvetet har undanhållit information angående fel 
i fastigheten vid försäljning eller att han har givit ut felaktig information gäller inte 
friskrivningsklausulen.  

Den uppfattningen som vi har fått är att friskrivningsklausulen inte är vanligt 
förekommande vid fastighetsförsäljning. Den primära orsaken till detta är att 
köpeskillingen på fastigheten vanligtvis blir nedsatt, vilket även är en logisk följd då 
köparens ”garanti” försämras. Man kan säga att säljaren köper sig fri från ansvar. 

2.1.2 Dolda fel försäkring 
Vill man inte friskriva sig kan man använda sig av en dolda fel försäkring. Det har 
under årens lopp funnits olika försäkringar som man kunnat teckna för att skydda sig 
mot dolda fel. Försäkringarna har kommit och gått på marknaden men sedan några år 
tillbaka finns dom åter att använda sig av. En förutsättning för att kunna teckna en 
sådan försäkring är att man har besiktigat fastigheten av en godkänd besiktningsman. 

Vi kommer i senare del av rapporten gå genom de vanligast förekommande 
försäkringarna som finns på marknaden idag.  

2.2 Besiktning 
Vi definierade ovan ett dolt fel, som ett fel som inte rimligtvis går att upptäcka vid en 
noggrann besiktning. Vi anser det därför vara av stor betydelse att resonera kring 
begreppet besiktning.  

2.2.1 Undersökningsplikten 
I samband med en fastighetsaffär har köparen en undersökningsplikt av objektet. 
Utgångspunkten i bestämmelsen är att fastigheten är sådan den är och att köparen för 
att trygga sig får verkställa undersökning. Konsekvensen blir att köparen inte kan hålla 
säljaren ansvarig för sådana fel som borde upptäckas vid besiktning. Köparen skall 
göra detta för att veta vad fastigheten har för brister och fel. Han kan inte komma 
efteråt och klaga över saker som borde ha upptäckts. Köparen måste kunna visa att 
ett fel under inga omständigheter gått att upptäcka för att få felet klassat som dolt. 
Detta är svårt att bevisa om man slarvat med sin undersökningsplikt. Att ett utrymme 
är svårt att komma åt är ingen ursäkt för att slippa kontrollera att allt står rätt till. 
Undersökning skall omfattas av alla de fem sinnena som man har, lukt, känsel, hörsel, 
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syn, smak. Allt skall kontrolleras som bygglovshandlingar, eldstäder, VVS, el 
installationer, våtutrymmen, radon, vind etc. Mäklaren har ett ansvar mot köparen att 
upplysa om undersökningsplikten. Mäklaren kan bli ansvarig om det skulle visa sig att 
han glömt eller inte alls tänkt förtälja om undersökningsplikten för köparen.  

2.2.2 Överlåtelsebesiktning 
För att fullfölja sin undersökningsplikt anlitar många köpare en besiktningsman för att 
göra en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen kommer inte att kontrollera mer än 
vad en köpare skulle ha gjort, men däremot kan han förmodligen med sin 
yrkeskompetens göra en noggrannare och bättre besiktning av fastigheten.  Det skall 
här påpekas att det inte finns något krav på att anlita en besiktningsman. 
Undersökningsplikten sträcker sig inte längre än vad en vanlig lekman skulle kunna 
påpeka efter undersökning. Dock har man i rättspraxis ställt så höga krav på 
undersökningen att särskild sakkunskap i praktiken förutsätts hos den som utför 
besiktningen. 

Undersökningsplikten kan också vidgas efter att man anlitat en besiktningsman. Har 
han påpekat att något inte står rätt till kan en anteckning i besiktningsprotokollet leda 
till att ett fel som normalt skulle vara dolt istället är ett upptäckbart fel, exempelvis om 
det finns anteckning på att något är en riskkonstruktion [2].  

Fördelen med att ha anlitat en besiktningsman är förutom att man en yrkesmässig 
besiktning av fastigheten är att man som köpare kan kräva ersättning utav denne för 
upptäckbara fel som missats vid besiktningen. 

2.3 Rättsfall 
Vi kommer här att ta upp en del rättsfall för att ytterligare klarlägga vad ett dolt fel är, 
undersökningspliktens omfattning, besiktningsmannens skyldigheter och vad Högsta 
Domstolen fastslagit vid olika prövningar. Upplägget kommer att se ut enligt följande: 
Vi kommer att först ha ett utdrag ur själva rättsfallet och därefter sammanfatta och 
kommentera domslutet.  

2.3.1 Undersökningspliktens omfattning 
 

NJA I sid 1998:407 
(Nummer i NJA 1998:63) 
1998-06-16 
Fråga i mål angående ansvar för fel i fastighet i vad mån köpare till stöd för att han fullgjort sin 
undersökningsplikt kan åberopa innehållet i ett av honom före köpet anskaffat 
besiktningsutlåtande. 4 kap 19 § 2 st JB.
 
 
I det aktuella fallet är det ostridigt att golvet i gillestugan och isoleringen på vinden i byggnadens 
äldre del var angripna av mikroorganismer vid köpet. 
I Byggkontroll HB: s besiktningsutlåtande finns beträffande ”Blivande gillestuga” antecknat att 
något höga fuktkvotsvärden erhölls med ProtometerMini samt att besiktningsmännen påpekade 
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vikten av en god ventilation i blivande golv och väggkonstruktion. Dessa påpekanden borde ha 
föranlett köparna att närmare undersöka orsaken till fuktkvotsvärdena. Innehållet i 
besiktningsutlåtandet kan därför inte åberopas till stöd för att köparna fullgjort sin 
undersökningsplikt. Det är tvärtom så att påpekandena i besiktningsutlåtandet får anses ha 
utökat köparnas undersökningsplikt. 
I besiktningsutlåtandet har antecknats att krypvinden inte besiktigats. Som HovR: n funnit var 
emellertid vindsutrymmet åtkomligt för besiktning och köparnas undersökningsplikt omfattade 
alltså även vindsutrymmet. Att besiktningsmännen inte undersökt vinden kan därför inte 
åberopas till stöd för att köparna fullgjort sin undersökningsplikt. 
Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. 
Domslut.
HD förklarar att Peter H och Verena H inte med hänsyn till innehållet i besiktningsutlåtandet 
från Byggkontroll HB får åberopa förekomsten av mikroorganismer i gillestugans golv och i 
vindisoleringen som fel i fastigheten samt meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. 
HovR: ns dom skall därför stå fast. 
HD: s dom meddelades d 16 juni, 1998 (mål nr T 3574/95).  

 

I fallet ovan kan konstateras att köparens undersökningsplikt utökas i och med att 
besiktningsmannen har gjort påpekanden på brister i fastigheten. Det råder enligt 
domstolen inget tvivel på att ett fel har förekommit, däremot anses köparen ha brustit 
i sin undersökningsplikt. Köparna får därför bära hela ansvaret för skadan.  

2.3.2 Besiktningsmannens skyldigheter 
 

NJA I sid 1997:65 
(Nummer i NJA 1997:15) 
1997-02-18 
Fråga om skadeståndsansvar för besiktningsman som vid besiktning i samband med 
fastighetsköp påtalade att ventilationsöppningar saknades i takfoten för ventilation av 
takkonstruktionen men som inte särskilt upplyste om att detta medförde risk för rötskador.
 
 
För att bedöma den omsorg med vilken Christer L utfört sitt uppdrag får man se till i vilken 
egenskap han utfört detta. Av utredningen framgår att Christer L bedriver yrkesmässig 
konsultverksamhet under kvalificerade former. Han måste som en följd härav få anses ha ett 
betydande ansvar för den information han lämnar vid redovisningen av ett uppdrag. Detta 
ansvar är inte på något sätt mindre om ett förhandsbesked lämnats per telefon. Av 
besiktningsutlåtandet framgår att Christer L noterat avsaknaden av ventilationsöppningar vid 
takfoten. Utlåtandet innehåller emellertid ingen information om riskerna med detta. Bland 
branschfolk var riskerna med dåligt ventilerade takkonstruktioner kända vid tidpunkten för 
besiktningen. Genom att underlåta att för makarna W klargöra riskerna med den aktuella 
takkonstruktionen och det ventilationsfel han fann brast Christer L i omsorg och det ansvar som 
åvilade honom som besiktningsförrättare i sådan mån att han inte kan undgå skadeståndsansvar. 
HovR: ns domslut skall således fastställas. 
Domslut. HD fastställer HovR: ns domslut. 
HD (JustR: n Vängby, Lars K Beckman, referent, och Regner) beslöt följande dom: 
Domslut. HD fastställer HovR: ns dom. 

 

HD fällde alltså besiktningsmannen för att han inte tillräckligt tydligt informerat om 
risken med felet som han upptäckt. I detta fall var dock två jurister skiljaktiga och 
anförde att besiktningsmannen hade fullgjort sitt uppdrag genom att informera om att 
takkonstruktionen var behäftad med fel och att dessa borde åtgärdas. Köparna borde 
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av detta kunna dra slutsatsen att åtgärder måste vidtagas för att inte förvärra 
situationen. Om de ändå kände tveksamhet hade de kunnat fråga besiktningsmannen.  

2.3.3 Dolt fel i avloppsanläggning 
 

NJA I sid 1996:584 
(Nummer i NJA 1996:95) 
HD: s dom meddelades d 18 okt 1996 (mål nr T 1552/94). 
Fråga om köpares undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 § JB. 
 
 
Lika med underdomstolarna finner HD styrkt att bristerna i avloppsanläggningen förelegat 
redan vid tiden för överlåtelsen av fastigheten. 
För frågan om makarna S har ett ansvar härför är avgörande om Birgitta M borde ha upptäckt 
förhållandet vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till 
fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna vid köpet (4 kap 19 § JB). 
En normal undersökningsåtgärd hade i och för sig varit att kontrollera trekammarbrunnens 
vattennivå. Makarna S: s uppgifter i målet om att de aldrig haft problem med avrinningen 
sammanställda med vad som i målet framkommit om brunnens konstruktion får dock anses ge 
vid handen att någon nivåhöjning av vattnet som gav anledning misstänkta fel i anläggningen ej 
kan ha förelegat vid tiden för köpet. Ej heller uppvisade brunnen tecken på tidigare störningar i 
avloppet. Varken husets ålder eller dess användning eller något annat förhållande har givit 
anledning till en mera grundlig undersökning av avloppssystemet. Fastmera har det förhållandet 
att inget nämnts om avloppet varit ägnat att befästa Birgitta M: s uppfattning om att särskilda 
kontroller därav inte var behövliga. 
På grund av det anförda är Birgitta M berättigad till avdrag på köpeskillingen för fel i 
avloppsanläggningen. Avdraget kan med ledning av de uppgifter Kåre N lämnat i målet 
angående beräknad kostnad för en ny infiltrationsanläggning skäligen bestämmas till det av 
honom angivna beloppet 22 000 kr exklusive mervärdesskatt. 
Domslut.
HD ändrar på det sätt HovR: ns dom att det belopp RoseMarie S och Lars S har att solidariskt 
utge till Birgitta M bestäms till 28 005 kr. Ränta skall utgå på 27 500 kr enligt 5 § räntelagen från 
d 6 maj, 1991 t o m d 14 febr. 1992 och på 28 005 kr enligt 6 § samma lag från d 14 febr. 1992 
till dess betalning sker.  

 

HD skriver att den undersökningsplikt en köpare har att företa skall i normalfallet ske 
med utgångspunkt från fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos 
jämförbara fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Att fastigheten bebyggts 
med ett fritidshus med egen avloppsanläggning kan inte i sig medföra att 
omfattningen av undersökningsplikten inte är att bedöma i enlighet med vad som i 
allmänhet gäller. 

Köparen hade alltså enligt HD ingen anledning att vidare undersöka 
avloppsanläggningen. Tidigare ägarna av fastigheten har också uppgivit att de inte haft 
problem med avloppsanläggningen. Även detta är en faktor som gör att köparen inte 
bör misstänka att anläggningen är bristfällig.  

Sammanfattningsvis kan man säga att fastigheten med fog har avvikit mot vad 
köparen har kunnat förvänta sig vid köpet och detta kan tituleras som ett dolt fel. Lika 
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med underdomstolarna finner HD styrkt att bristerna i avloppsanläggningen förelegat 
redan vid tiden för överlåtelsen av fastigheten. 

2.3.4 Prisavdrag på grund av dolt fel 
 

NJA I sid 1988:363 
(Nummer i NJA 1988:66) 
HD: s dom meddelades d 30 juni, 1988 (nr DT 26). 
Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till 
kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats 
till tiden för köparens tillträde av fastigheten. Ett av köparen först i HD framställt 
andrahandsyrkande om avkastningsränta från tillträdesdagen har upptagits till prövning och 
bifallits. (4 kap 19 § JB, 2 § 2 st och 5 § räntelagen samt 13 kap 3 § RB.) 
 
 
Vid avgörande av den frågan beaktar HD att prisavdraget i princip skall bestämmas med hänsyn 
till fastighetens pris i felfritt och felaktigt skick. När reparationskostnaderna utnyttjas för att 
bestämma prisavdraget är det fråga om en hjälpmetod som i sig inrymmer resultatmässigt i 
princip likvärdiga beräkningssätt beroende på vilken tidpunkt för kostnadsberäkningen som 
väljs. Antingen bestäms prisavdraget till ett belopp som motsvarar reparationskostnaderna vid 
köpetillfället, varvid köparen tillgodoräknas avkastningsränta, eller också sätts prisavdraget till att 
motsvara vad det vid tiden för t ex ansökningen om stämning skulle kosta att reparera 
fastigheten till felfritt skick, utan avkastningsränta. Det bör därför stå öppet för part som yrkat 
prisavdrag enligt den faktiska reparationskostnaden att inom ramen för det beloppet i andra 
hand yrka prisavdrag med tillträdet som värdetidpunkt jämte avkastningsränta från samma 
tidpunkt. Avkastningsräntan från dagen för tillträdet av fastigheten d 1 mars, 1977 till dagen för 
delgivningen av stämningsansökningen d 12 juli, 1984 kan beräknas till omkring 18 kr och 
summan av detta belopp och det prisavdrag som i det föregående har tillerkänts Anita A och 
Ingemar A ligger under deras i första hand yrkade belopp. 
På grund av det anförda skall Anita A: s och Ingemar A: s andrahandsyrkande om 
avkastningsränta upptas till prövning och bifallas. 
Domslut.
HD ändrar endast på det sätt HovR: ns dom att HD, i stället för vad HovR: n har förordnat om 
ränta i huvudsaken, förpliktar Per-Olof E och Margareta L-E att solidariskt till Anita A och 
Ingemar A utge ränta enligt 2 § 2 st och 5 § räntelagen (1975:635) på beloppet 22 500 kr för 
tiden från d 1 mars, 1977 tills betalning sker. 

 

Det intressanta i fallet ovan ligger i fastställandet av ersättningen. Eftersom det är 
balansen vid köpet som skall återställas, bör avdraget bestämmas med hänsyn till det 
värde som gällde vid köpetillfället. Det görs alltså en omräkning från 1984 års prisnivå 
tillbaka till 1977 års prisnivå med hjälp av indextal. Det gör att köpeskillingsavdraget 
som säljaren tvingats betala till köparen i detta fall blir 22 500 kronor istället för 43 
915, 48 kronor. Dock utgår ränta enligt räntelagen ifrån 1977 fram till dess betalning 
sker.  

2.3.5 Radon 
 

NJA I sid 1986:670 
(Nummer i NJA 1986:122) 
HD: s domar i de båda målen meddelades d 4 dec 1986 (nr DT 35 och DT 36). 
Fråga om tillämpning av 4 kap 19 § JB på grund av förekomst av radon i hus (I och II). 
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I målet är ostridigt, att ingen av parterna när köpet skedde hade kännedom om risken med 
radon i bostäder. Att en fastighetsköpare är okunnig om förhållande som kan innebära att 
fastigheten är behäftad med fel utesluter emellertid inte hans undersökningsplikt, om det med 
fog kan hävdas att en normalt aktsam köpare skulle ha uppmärksammat förhållandet. I 
förevarande fall skulle Christina B och Lennart K därför inte med framgång kunna åberopa sin 
bristande kännedom om riskerna med radon, om radonfrågan vid tiden för deras förvärv av 
fastigheten varit föremål för en så omfattande debatt och information att en normalt noggrann 
och intresserad fastighetsspekulant kan antas ha tagit intryck därav. Den utredning som 
föreligger i målet kan emellertid inte anses ge vid handen att radonproblemet vid tiden för 
förvärvet var så allmänt uppmärksammat som nyss sagts. Det kan följaktligen inte anses att 
Christina B och Lennart K åsidosatt sin undersökningsplikt. 
På grund av det anförda finner HD Christina B och Lennart K berättigade till nedsättning av 
köpeskillingen. Om nedsättningens storlek råder inte tvist. 
Domslut.
HD fastställer HovR: ns domslut. 

 

Då radon i fallet ovan klassades som ett dolt fel kan det dock understrykas att det inte 
idag faller under begreppet dolt fel. Detta beror till stor del att kunskapen om radons 
risker har blivit betydligt mer känt och framlyft än det var vid tidpunkten för rättsfallet 
ovan. Statens strålskydds institut skriver enligt följande:  

 
Radon betraktas inte som ett dolt fel, utan som köpare måste du själv övertyga att huset inte har 
radon problem. Anlita därför en mäklare som hjälper till med en mätning, eller beställ en själv 
om köpet görs upp utan mäklare. Se till att det finns protokoll på radonmätningen [3]. 

 

Vi kan även notera att radonhalten numera skall ligga under 200 Bq/m3 i bostäder [3].  

3 Försäkringar på marknaden 
Vi kommer här nedanför att ta upp de dolda fel försäkringarna som finns på 
marknaden och erbjuds av de stora mäklarbolagen. Vi har sett under resans gång att 
de stora mäklarkedjorna har sina ”egna” försäkringar. Dock är många av dessa 
försäkringar egentligen samma försäkring fast med olika namn och bara någon detalj 
som skiljer dem åt. De mindre mäklarföretagen/kedjorna använder sig i regel av 
mäklarsamfundets eller FMF: s alternativ. Här skall sägas att vi inte har kontrollerat de 
små mäklarföretagen. Det kan säkert finnas en och annan som har sin egen lösning.   

Det har sen 2005 kommit en ny försäkringsförmedlings lag som börjat tillämpas den 
första april 2006. Den innefattar att man måste vara försäkringsförmedlare för att få 
sälja en försäkring. Det gör att många fastighetsmäklare och försäkringsbolag har fått 
ändrat på sina rutiner, då det gäller försäkringar överlag. Som mäklare får man numera 
bara ”tipsa” om en försäkring och hänvisa till en av försäkringsbolagen godkänd 
försäkringsförmedlare. Flera försäkringar har i samband med detta bytt namn och fått 
andra villkor [6].  
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Vi har valt att presentera försäkringarna som dom ser ut efter lagförändringens 
inträde.  

Vi går genom försäkringarna var för sig och avslutar med att göra en jämförelse av 
villkoren m.m.  

Vi kan dock nu redan säga att följande viktiga punkter inte omfattas av någon 
försäkring som vi granskat: 

• Installationer av el, gas och VVS 

• Eldstäder, rökgångar och dylikt 

• Maskinell utrustning (värmepanna, kyl, frys, tvättmaskin etc.) 

• Skador orsakade av radon och asbest 

• Vattnets kvalitet och kvantitet 

• Känner säljaren till fel i fastigheten eller lämnar falska utfästelser gäller heller 
inte försäkringen 

3.1 Varudeklarerat 
Denna försäkring erbjuds av Svensk fastighetsförmedling i samarbete med Anticimex 
försäkringar AB. Grundprincipen för försäkringen är att köparen skall kunna räkna 
med att fastigheten, beträffande de delar som ingår i besiktningen inte har några 
allvarligare fel och skador än vad som framgår av besiktningsprotokollet. Detta gör att 
det inte bara är dolda fel som ersätts utan även skador som besiktningsmannen har 
missat som ersätts av försäkringen. Det görs även en teknisk undersökning av vissa 
kritiska konstruktioner som exempelvis uppreglade väggar och golv mot markplan. 
Skulle man finna fel som inte upptäcks vid denna tekniska undersökning ersätts även 
detta av försäkringen, men den täcker inte det som ligger utanför bostadsbyggnaden 
och garaget såsom uthus, avloppsanläggning etc. Köparen har 10år på sig att åberopa 
fel i fastigheten efter tillträdesdagen.  

Ett trygghetsavtal ingår och omfattar försäkring mot äkta hussvamp samt en 
självriskeliminering om man tvingas använda sin villaförsäkring för vattenskada. 
Köparen tar över avtalet vid tillträdet av fastigheten. Avtalet gäller ett år och kan 
sedan förlängas.  

Försäkringen är till skillnad från övriga dolda fel försäkringar konstruerad så att 
köparen tar över försäkringen från säljaren då fastighetsköpet är fullbordat. Det är 
alltså i slutändan köparen som blir försäkringshavaren. Därför är det köparen som får 
rätten att rikta anspråk till Anticimex försäkringar AB. Det positiva med detta är att 
säljaren nästan aldrig blir involverad vid en skada och eventuellt tvist. Negativt kan 
sägas att det är köparen får svara för självrisken vid skaderegleringen som är ett halvt 
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basbelopp. Därmed betalar han självrisken på en försäkring som han själv inte 
tecknat. Om detta är rätt eller fel kan diskuteras. 

Vidare kan sägas att åldersavdrag tillämpas då ersättning skall utbetalas. 
Åldersavdragen avser den totala återställandekostnaden för arbete och material. Till 
detta finns en tabell som bifogas i en bilaga till rapporten. Exempelvis kan sägas att på 
våtrumsbeklädnad görs efter 5år ett avdrag på 8 % per år. Detta innebär att i ett 10år 
gammalt badrum så ersätts bara 60 % av skadan. 

3.2 Föreningssparbanken Fastighetsbyrås försäkring för 
säljare 

Föreningssparbankens fastighetsbyrå har i samarbete med Chubb Insurance Company 
of Europe S.A. en försäkring som täcker säljarens juridiska ansvar för dolda fel. 
Försäkringen bar förut namnet BESIKTIGAD och fick i annonser bära detta namn. 
Numera innebär BESIKTIGAD endast att fastigheten är besiktad. Den behöver inte 
vara försäkrad. 

Försäkring för säljare har samma innebörd som BESIKTIGAD hade tidigare. Det 
man gjorde i samband med namn bytet var att ta bort självrisken för krav över 5000 
kronor och krav understigande 5000 kronor omfattas ej av försäkringen. 

Ett trygghetsavtal genom Anticimex ingår och är lika som Varudeklarerats.  

Om besiktningsmannen missar något täcker inte försäkringen detta. De flesta 
besiktningsmän har dock egna försäkringar som täcker deras misstag. Dessutom är 
SkL tillämplig där köparen kan få ersättning för liden skada. 

Då Chubb är ett utländskt bolag finns det en försäkringsmäklare vid namn Willis 
Corroon Global Financial Risks AB som säljer försäkringen i Sverige.  

Det skall tilläggas att försäkringen inte är Föreningssparbanken fastighetsbyrås egen 
försäkring men däremot kan den endast tecknas då man förmedlar sin fastighet 
därigenom.  

3.3 Försäkring för säljare 
Denna försäkring är Chubb Insurance Company of Europe S.A andra försäkring som 
används av bl.a. Mäklarsamfundet.  

Mäklarsamfundet är en branschorganisation där 71.7% av mäklarna är anslutna till. De 
som nu är anslutna till mäklarsamfundet kan i sin tur använda sig av denna försäkring 
som förut hette M- Ansvar.  

Genom att sälja sitt hus genom någon av Mäklarsamfundets medlemmar har man 
möjlighet att teckna försäkring för säljare. Den tecknas även här genom 
försäkringsmäklaren Willis AB.  
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Denna försäkring är även samma som Skandia Mäklarna kallade för 
Trygghetsförsäkring och som Bjurfors kallat Trumf Bjurfors. Den används även av 
Riksmäklarna, Notar m.fl.  

Avtalsvillkoren i försäkringen är identiska med föreningssparbankens fastighetsbyrås 
försäkring för säljare förutom att självrisken uppgår till 30 % av gällande 
prisbasbelopp (endast en självrisk avdrages för samtliga krav inom 
försäkringsperioden).  

3.4 FMF överlåtelseförsäkring 
FMF (Fastighetsmäklarförbundet) är den andra bransch organisationen som finns för 
mäklarna. Deras medlemmar har möjlighet att använda sig av denna försäkring. SAFE 
Försäkringar är försäkringsbolaget FMF samarbetar med. Villkoren är i princip de 
samma som för M-ansvar. 

På hemsidan ger SAFE tre stycken skadeexempel i olika kategorier av skadekostnader 
[4]:  

 
Låg skadekostnad. 
En familj köper en fastighet 2002 i Uppsalatrakten. Vid underhållsmålning av fastigheten 
sommaren 2003 uppmärksammade köparna att träpanelen på fastighetens norra gavel var 
sönderruttnad. Vid närmare kontroll under panelbrädorna upptäckte man att även reglar var 
sönderruttnade samt att vindpapp var angripen av vitmögel. Vidare förekom det även 
vitmögel i isoleringen. 
Köparna hade före köpet av fastigheten blivit upplysta om att panelen var utbytt 1994. 
Med hänsyn till besiktningsprotokollet som genomfördes i samband med överlåtelsen samt att 
panelen inte ens var10 år ansåg SAFE att skadan var att betrakta som ett s.k. dolt fel. 
Efter att SAFE mottagit säljarens självrisk på ½ basbelopp ersattes köparna med totalt 
25 688 kr. 
Medelkostnad 
Ett skadeexempel där en säljare ansetts vara skadeståndsskyldig för en dolda fel ansvarsskada 
gäller en villa i Stockholmstrakten där köparen vid renovering av ett rum upptäckte 
vattenläckage. Då köparen tog bort ytskiktet i taket på ovanvåningen, upptäcktes ett läckage i 
yttertaket som hade lett till mögel och rötskador i takkonstruktionen. Vid besiktning av 
fastigheten kunde man konstatera att det förelåg ett skadeståndsansvar för säljaren och detta 
ansvar omfattades av överlåtelseförsäkringen. Skadekostnaden uppgick till ca 50 000 kr. 
Storskada 
En familj förvärvar en fastighet i januari 2002 i Norrköping. När köparna kom hem från en 
semester möttes de av en obehaglig lukt i fastighetens sovrum och arbetsrum. Köparna 
anlitade ett fukt- och sanneringsföretag för att kunna fastställa vad lukten berodde på. Man 
konstaterade då att byggnadens bottensyllar var monterade utan underliggande fuktskydd, 
vilket medförde mögelpåväxt på de aktuella syllarna med påföljande dålig lukt i bostaden. 
SAFE ansåg att felen kunde anses som s.k. dolda fel och skadan var ersättningsbar genom 
säljarens ansvarsförsäkring. 
Total skadekostnad för SAFE: ca 245 000 kr. 
Observera att detta inte är några generella ersättningsregler utan hänsyn måste alltid 
tas till det enskilda skadeärendet och omständigheterna kring detta! 

 

De har även exempel på skador som ej har ersatts via försäkringen [4]. 
Exempel 1 
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I krav från köparna av fastigheten påtalar man fel vad gäller att träbjälkar i krypgrunden är 
uppruttna. 
I det besiktningsprotokoll som har utfärdats i samband med överlåtelsen, påtalar 
besiktningsmannen att en uteluftsventilerad krypgrund betraktas i de flesta fall som 
riskkonstruktion. Besiktningsmannen rekommenderar även att ta upp en lucka eller luckor till 
grunden så att grunden kan inspekteras i sin helhet. 
Köparna har före tillträdet en mycket långtgående undersökningsplikt av fastigheten. 
Undersökningsplikten innebär att köparen ska undersöka fastigheten så långt som möjligt. 
Detta omfattar även att köparen ska ta del av de fel och brister som finns anmärkt i 
besiktningsprotokollet samt att ta hänsyn till de konsekvenser som dessa kan medföra. 
Enligt objektsbeskrivning är huset nästan 150 år gammalt. Att en byggnad av sådan ålder, 
uppförd på en s.k. krypgrund, i viss utsträckning är behäftad med skador som uppkommit 
genom fuktpåverkan är så vanligt förekommande att en köpare har att räkna med att sådana 
fel kan förekomma om man inte erhåller besked i någon form att så ej är fallet. Detta har även 
dokumenterats i domstolspraxis. 
Köparna skulle ha genomfört en fortsatt teknisk utredning av fastigheten. Vid en sådan 
utredning hade man kunnat konstatera de idag påtalade felen. Köparna har därmed brustit i sin 
undersökningsplikt. 
SAFE bedömde att felet inte kunde betraktas som ett s.k. dolt fel, således lämnades heller 
ingen ersättning ur aktuell försäkring. 
Exempel 2 
Köparna anmäler fel ifråga om att vinden har värmeisolerats mot råsponten, på yttertaket, utan 
att någon luftspalt byggts. Utförandet leder till att vattenånga kondenseras på 
förhydningspappen och råsponten, därmed har mögelskador uppkommit. 
Trots att det vid tillfället för överlåtelsebesiktningen fanns en lucka för att komma upp på 
vinden, valde både besiktningsmannen och köparna att inte besiktiga vinden. 
Om man före köpet hade låtit undersöka vinden, hade man upptäckt mögelskadorna samt att 
taket saknade luftspalt. Vi denna upptäckt hade köparna före köpet kunnat förhandla om 
köpeskillingen och satt ner priset förhållande till att åtgärda felet. 
Köparna ansågs inte ha uppfyllt deras undersökningsplikt, när de trots att möjligheten fanns, 
valt att inte besiktiga vinden före tillträdet av fastigheten. 
Eftersom skadorna var fullt synliga för köparna, bedömde SAFE att säljaren inte kunde anses 
skadeståndsansvarig för felet, därmed lämnades ingen ersättning ur försäkringen. 

 

Detta gör att det kan vara lättare för en kund som vill teckna en försäkring att se vad 
som kan ge ersättning och vise versa. Det skall även påpekas att detta inte är något 
som gäller överlag utan dom skriver även att man får kolla från fall till fall.  

3.5 Dolda fel försäkring ERA 
Försäkringsbolaget SAFE har ytterligare en samarbetspartner vid namn ERA. Det är 
en mäklarkedja som har ett 70-tal kontor i Sverige.  

Avtalsvillkoren är de samma som FMF men skillnaden är att man måste teckna den i 
kombination med ERA köp och sälj försäkring.  

ERA:s köp och sälj försäkring omfattar kostnader som uppkommer genom att 
försäkrad egendom som installerats i fastigheten för de att fastigheten överlämnats till 
försäljning via en ERA mäklare, och som säljs tillsammans med fastigheten, måste 
repareras eller ersättas med ny likvärdig egendom, på grund av elektrisk, elektronisk, 
elektromekanisk eller annan funktionsskada som inte beror på utifrån kommande 
påverkan. 
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Det kan exempelvis vara värmesystem, vitvaror, hushållsmaskiner, luftkonditionering 
etc. Försäkringstiden är 15 månader räknat från ERA: s säljuppdrag.  

3.6 Mäklarhusets ansvarsförsäkring mot dolda fel 
Mäklarhuset har en försäkring som täcker dolda fel i juridisk mening och som enbart 
kan tecknas då man förmedlar sin fastighet via dem. Försäkringsbolaget är Chubb 
Insurance Company of Europe S.A. Försäkringsmäklare är Rådslaget HB i Sundsvall.  
Självrisken är 30 % av gällande prisbasbelopp för varje krav som framställs mot den 
försäkrade. I övrigt är försäkringen lika som Mäklarsamfundets försäkring för säljare.  

3.7 Sammanfattning 
Av de sex olika försäkringar som man kan teckna mot dolda fel så finns det i 
praktiken dock bara tre stycken, då Chubb står för tre, SAFE för två och Anticimex 
för en av dessa som vi tagit upp. 

Gemensamt för alla försäkringar är att en besiktning skall utföras för att tecknandet 
skall godkännas. Detta innebär att det är säljaren som anlitar besiktningsmannen. Det 
är viss juridisk skillnad på om en besiktningsman är anlitad av säljaren eller köparen. 
Då besiktningsmannen är anlitad av köparen görs besiktningen som en del av 
köparens undersökningsplikt och har för avsikt att hitta de fel och brister som finns i 
fastigheten. Då säljaren anlitar besiktningsman är det för att få en uppfattning om 
husets skick och status. Trots att det är i praktiken samma besiktning är det alltså 
tveksamt om besiktningarna kan jämställas i ett juridiskt perspektiv och frågan är om 
köparen har fullgjort sin undersökningsplikt då säljaren låtit besikta fastigheten [2]. 

En annan aspekt är att det kan vara bra för köparen vara med vid besiktningen. 

Roseanne Forslund på Rådslaget säger enligt följande 

– Jag rekommenderar ändå alla att alltid låta göra en besiktning - även om huset har 
besiktigats tidigare. Inte minst därför att det ger köparen mycket att delta under en 
besiktning, då du får möjlighet att få saker och ting förklarat för dig [5].  

Robert Ros på Anticimex håller med om att det är viktigt för köparen att få 
information direkt av besiktningsmannen gällande besiktningsresultatet. Detta bör alla 
göra i de fall då säljaren beställt och tecknat försäkring genom en så kallad 
köpargenomgång. Görs en köpargenomgång kan ifrågasättas varför man skall göra 
ytterligare en besiktning eftersom utförandet av den tekniska besiktningen är lika dan 
oavsett om det är köpare eller säljare som beställt besiktningen [7].  

Han håller alltså inte med oss i vårat resonemang ovan angående att det är skillnad om 
besiktningsmannen är anlitad av köparen eller säljaren.  

 13 



Dolda fel försäkringar 
 

3.8 Jämförelse mellan försäkringarna 
Nu när vi har skrivit lite om varje försäkring skall vi jämföra de med varandra. 
Egentligen kan man säga att det bara finns två stycken olika försäkringar att välja 
mellan. Det är varudeklarerat och de övriga som i och för sig skiljer sig något åt men 
är uppbyggda på likartat vis.  Det skall poängteras att valmöjligheten inte är vad den 
utger sig för att vara eftersom har man valt en mäklare så har man i princip även valt 
försäkring. Detta är därför att varje mäklare har sin egen samarbetspartner i 
försäkringsbranschen. Det går inte att gå direkt till försäkringsbolaget och teckna en 
försäkring utan man tvungen att gå via mäklare.  

Den stora skillnaden mellan försäkringarna ligger i att varudeklarerat även täcker 
besiktningsmannens misstag samt att försäkringen går över på köparen. I 
varudeklarerat är det alltså köparen som blir försäkringshavare och riktar sina anspråk 
direkt till försäkringsbolaget samt betalar självrisken. Denna försäkring brukar ibland 
benämnas som objektförsäkring. Dock är det bara en objektförsäkring så långt att om 
köparen i sin tur säljer måste denna teckna en ny försäkring precis som övriga dolda 
fel försäkringar.  

Som vi skrivit ovan skall hänsyn till husets ålder, skick och pris vägas in i 
bedömningen om det är ett dolt fel eller inte i juridisk mening. Varudeklarerat menar 
att man försäkrar alla dolda fel oavsett husets ålder, skick och pris. I deras försäkring 
är alla dolda fel föremål för skadereglering [7].  

I de övriga försäkringarna är det säljaren som är försäkringshavare och köparen får 
vid skada vända sig direkt till säljaren, som även får stå för självrisken. Dessa kan även 
ha namnet ansvarsförsäkring, och täcker således säljarens juridiska ansvar för dolda 
fel.  

Varudeklarerat täcker i första hand objekts fel. Ersättning för fel lämnas endast då 
felet lett till följdskada. Alltså ersätts det dolda felet endast då det leder till följdskada. 
Dock kan sägas att om det föreligger ett fel vid besiktning så leder detta nästan alltid 
till en följdskada och gör det inte detta så är det inget allvarligt fel. Ersättning lämnas 
för återställandet av följdskadan, samt av det fel som orsakat denna skada. Övriga 
försäkringar för den ersättningsskyldighet den försäkrade kan ha för så kallade 
abstrakta fel i bostadsbyggnaden. Alltså fel i fastigheten enligt jordabalken 4 kap 19 §. 
Vi anser att detta utfaller på i stort sett samma vis eftersom varudeklarerat har sitt 
åldersavdrag, när de betalar ut ersättning. Detta kan ses som ett positivt inslag då man 
redan innan man tecknat försäkringen kan se vad man eventuellt får ut för ersättning.  

Vidare skall poängteras att man för varudeklarerat får betala ett högre pris för att 
denna även täcker besiktningsmissar. Dessa besiktningsmissar kan köparen få 
ersättning för ändå genom skadeståndslagen och slipper då även självrisken. Det kan 
dock vara en omständlig och osäker väg att gå genom domstol och då kan 
varudeklarerat kännas smidigare och säkrare. 
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Fördelen som vi ser med varudeklarerat är att säljaren nästan aldrig blir involverad 
efter det att han sålt sitt hus. Nackdelen däremot är att vid skada får köparen får stå 
för en självrisk på en försäkring som han inte själv har tecknat. Dessutom skall 
tilläggas att köparen fortfarande kan stämma säljaren i domstol vid skador som inte 
täcks av försäkringen. Det senare gäller för samtliga försäkringar.  

Skillnaden mellan försäkringarna i övrigt är små. Det skiljer lite i detaljerna och 
försäkringspremierna för att teckna dessa. ERA:s försäkring måste man teckna en köp 
och säljförsäkring. Dessutom har SAFE inget rättesgångsskydd.  

Vi har i bilaga B gjort en jämförelsetabell över de olika försäkringarna för att på ett 
överskådligt sätt se skillnaderna.  

4 Undersökning 
Vi har lämnat ut undersökningsblanketter till mäklarfirmor i Trollhättan och 
Vänersborg. Vi har dessutom varit med ut på ett antal visningar. Det har givit som 
resultat 143 stycken svar och vi kommer nedan att presentera hur utfallet ser ut. 
Undersökningsblanketten i sin helhet finns i bilaga A.  

Könsfördelning och åldersgrupper ser ut enligt nedanstående tabeller.  Endast 3st 
säljare har svarat på blanketten resterande är köpare.  

 

Könsfördelning

52%

48%
Män
Kvinnor
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4.1 Fråga 1 
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Resultatet visar att det är många första gångs köpare på marknaden. Drygt 61 % av 
dem som svarat har aldrig ägt hus tidigare. 8st har inte svarat på frågan.  
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4.2 Fråga 2 
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vattenskada
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Vad är ett dolt fel?

 
På denna fråga har vissa av de svarande tagit flera alternativ. Det som syns ovan är 
antal kryss på varje svarsalternativ. 85st har svarat helt rätt på frågan. Detta gör att 59 
% har svarat rätt. Hela 41 % vet alltså inte vad ett dolt fel innebär.  

4.3 Fråga 3 
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67 % har koll på hur många år efter ett husköp man kan åberopa ett dolt fel. Det skall 
även sägas att 4st inte har svarat på frågan ovan. Utav de svarande på frågorna 2 och 3 
är det endast 60st eller 42 % som har svarat helt korrekt. 58 % har alltså dålig vetskap 
i frågorna. Detta är skrämmande siffror och vi trodde först att det berodde på att så 
många var första gångs köpare men efter noggrannare granskning så visade det sig att 
det var lika dålig kunskap hos dem som ägt hus tidigare.  

4.4 Fråga 4 

47

70

15
4 7
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Tveksam Negativt Ej svar

Vad anser Ni om försäkringar rent generellt?

 
86 % anser det är bra med försäkringar i allmänhet, vilket tyder på en positiv 
inställning till försäkringar. Det skall även poängteras att det inte var några kvinnor i 
undersökningen som var negativt inställda. Det var 2st som hade skrivit till egna 
åsikter som lyder enligt följande: 

• Det finns för många, man blir skeptisk, svårt att lita på dom 

• Dyrt och svårt att få ut när det gäller 
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4.5 Fråga 5 

Vet Ni att man kan teckna en försäkring mot dolda fel?

49%

51%

Ja
Nej

 
Bland dem som tidigare varit hus ägare är det 62 % som vet att man kan teckna en 
försäkring mot dolda fel. Detta kan jämföras med 42 % av dem som inte ägt hus 
tidigare. Bland dem som svarade Ja frågade vi var de först hade hört talas om 
försäkringen. Här är de svaren: 

• Länsförsäkringar 

• Bekant 

• Kompis 

• Vän 

• Kollega 

• Släkting (4st) 

• Plus (tv program) 

• Genom oss 

• Svensk fastighets förmedling 

• Internet (2st) 

• Reklam och TV (3st) 

• När vi sålde vårat hus (4st) 

• Mäklaren (3st) 

• Läst någonstans 
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• Minns ej 

• Vid husköp 

• Via folk som haft den 

• Banken (2st) 

• Juridikstuderande 

• Föreningssparbanken 

• M2 

• Boken köpa hus 

• Garbo 

4.6 Fråga 6 

Känner Ni till något bolag som tecknar dolda fel försäkringar?

11%

89%

Ja
Nej

 
12st har ej svarat på frågan. Vidare kan sägas att de äldre har svarat Ja i större 
utsträckning i denna fråga. 25 % av dom som är över 41år har svarat Ja mot bara 2 % 
av dem som är yngre än 40år. Vi bad de som svarade Ja på frågan att nämna något 
bolag som tecknar en sådan försäkring av de 15st som svarade Ja var det bara en som 
nämnde ett bolag som stämde. Nedan är svaren som vi fick: 

• Länsförsäkringar 

• Garbo (2st) 

• Kommer inte ihåg just nu (2st) 

• M2 
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• Anticimex 

• Hörde ett radio program rena rama lurendrejeriet.  

4.7 Fråga 7 

Anser Ni att det är tryggare att köpa ett hus som är dolda fel 
försäkrat?

69%

13%

18%

Ja
Nej
Ingen uppfattning

 
Det är anmärkningsvärt att 69 % anser det vara tryggare att köpa ett hus som är dolda 
fel försäkrat när det bara är 49 % som vet att man kan teckna en sådan försäkring och 
89 % som inte känner till något bolag. Det skall tilläggas att det är 8st som inte har 
svarat på denna fråga. Vi kan även se att kvinnor tycker det är tryggare med en dolda 
fel försäkring 79 % har svarat Ja mot 60 % bland männen. 
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4.8 Fråga 8 

Då Ni tecknar en försäkring läser Ni genom avtalsvillkoren?

62%

32%

6%

Ja, Alltid
Ibland
Nej

 
En rolig kommentar som vi fick när vi var ute och undersökte var hur många som 
verkligen svarade ärligt på denna fråga. Därför kan man ställa sig frågan om det är 62 
% som verkligen läser genom alla avtalsvillkor. 

4.9 Fråga 9 

Anser Ni att ett hus blir mer lättsålt om det är dolda fel 
försäkrat?

58%

10%

32%

Ja
Nej
Ingen Åsikt
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67 % av kvinnorna anser att det blir mer lättsålt medan bara 51 % av männen anser 
detta. Endast 4,7 % av kvinnorna har svarat Nej.  

4.10  Fråga 10 

Hur upplever Ni att man har möjlighet att teckna en försäkring 
mot dolda fel?

65%6%

29%

Postivt
Negativt
Ingen Åsikt

 
Ingen kvinna tyckte att det var negativt, men hos männen fanns en viss skeptisk 
inställning där 11 % svarade Nej och även i åldersgruppen under 30år fanns det ingen 
som tyckte att detta var negativt.   

5 Slutsatser 
Något som vi uppmärksammat när vi granskade vad ett dolt fel egentligen är att 
definitionen av ett dolt fel kan ändra sig. Exempelvis som vi tidigare nämnt att radon 
numera inte klassas som ett dolt fel som det tidigare har gjort. Detta visar på att 
förbättrade kunskaper kring huskonstruktioner m.m. gör att det blir svårare och 
svårare att åberopa ett dolt fel och det läggs mer ansvar på dig som konsument att 
vara medveten om risker och förpliktelser. 

När vi började granska försäkringarna så såg vi inte så stor skillnad mellan 
Varudeklarerat och övriga försäkringar. Nu kan vi säga att skillnaden är att 
Varudeklarerat säger sig täcka alla dolda fel även de som inte bara hamnar inom 
säljarens juridiska ansvar utan även övriga dolda fel. Det täcker de andra 
försäkringarna inte utan håller sig inom jordabalken 4:19 §. Som exempel kan sägas att 
om man köper ett hus byggt år 1900 är det väldigt svårt att få ett fel klassat som dolt 
juridiskt. Då huset är så gammalt får man nämligen ”räkna” med att nästan vad som 
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helst kan förekomma. Enligt Varudeklarerat tar man dock inte hänsyn till husets ålder, 
skick eller pris utan alla dolda fel är föremål för skadereglering. 

Efter att ha granskat de olika försäkringarna på marknaden så har vi kommit till 
slutsatsen att då man väljer att sälja sitt hus genom en viss mäklare så blir man 
automatiskt knuten till en viss försäkring. Trots att försäkringsmäklarna vi pratat med 
poängterat att det inte är mäklarfirmorna som har egna försäkringar, så finns det ändå 
avtal som binder de till varandra. Vi skulle vilja säga att det gör i praktiken att varje 
mäklarfirma har sin egen försäkring. 

Vi tycker att det är ett problem eftersom man får välja antingen mäklare eller 
försäkring och därefter får man det andra på köpet. Vi har talat med 
försäkringsbolagen angående denna fråga och till svars har vi fått att det varit enklast 
att marknadsföra sig på detta viset. Vi skulle vilja gå så långt som att konkurrensen blir 
missriktad eftersom man inte själv kan påverka sitt val av försäkring. 

Vi har försökt genom kontakt med både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare 
att få fram huruvida försäkringarna är lönsamma eller inte. Det har visat sig att 
bolagen inte vill lämna ut uppgifter kring detta. Detta har gjort att vi inte kan visa 
några siffror på lönsamheten. Vi kan däremot anta att de är lönsamma annars hade de 
nog inte funnits på marknaden i den utsträckning som de förekommer. Vi har fått 
indikation på hur många försäkringar som säljs men kan dock inte nämna något i 
rapporten om detta eftersom de inte är officiella och bekräftade siffror. 

Om det är lönande för en säljare att teckna en försäkring kan man aldrig konkret dra 
en slutsats kring eftersom det är olika från fall till fall. Vi skulle vilja säga att det är 
väldigt ovanligt att drabbas av ett dolt fel och därför är risken att försäkringen 
kommer att utnyttjas väldigt liten. Skulle dock olyckan vara framme är det självfallet 
lönande och bekvämt att ha tecknat en försäkring mot dolda fel. Det är en trygghet 
som man köper för att undvika eventuella framtida bekymmer. Om man sedan köper 
den eller inte är upp till var och en. 

Vår uppfattning är att då man säljer ett äldre hus kan det vara svårt för köparen att 
hävda att ett fel som uppstår är dolt fel eftersom man får räkna med mer ”fel” på 
äldre hus. Därför är det i såna situationer mindre lämpligt att teckna en försäkring. 
Om huset däremot är ”nyare” kan det vara att rekommendera. 

När vi varit ute på visningar och delat ut undersökningsblanketter så har vi fått 
uppfattningen om att folk har blandat ihop byggfelsförsäkringar som man tecknar vid 
nybyggnation och de dolda fel försäkringar som man tecknar vid försäljning. Detta är 
förmodligen för att det nyligen visades ett TV program om just byggfelsförsäkringar. 
Det skall nämnas att byggfelsförsäkringar är ett kapitel för sig och inget som vi 
avhandlar. 

Sedan har vi kommit fram till att folks vetskap kring dessa försäkringar är mycket låg 
och även vid förståelsen av vad ett dolt fel innebär i lagens mening. Trots detta så 
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visar vår undersökning att folk i allmänhet anser det vara tryggt med en dolda fel 
försäkring. Vad detta beror på är svårt att dra något konkret slutsats kring. Det kan 
vara så att försäkringsbolagen och mäklarna har lyckats marknadsföra detta på ett bra 
sätt eller kanske är det så att folk i allmänhet tycker det är tryggt och bekvämt med 
försäkringar. Denna slutsats kan vi dra genom att 86 % i våran undersökning anser 
det vara bra med försäkringar i allmänhet. 

69 % anser det vara tryggare att köpa ett hus som är dolda fel försäkrat. Detta är en 
anmärkningsvärt hög siffra eftersom de flesta försäkringar på marknaden 
(Varudeklarerat undantaget) endast täcker säljarens juridiska ansvar. Det gör att 
köparen inte har någon större trygghet att huset är försäkrat. Skillnaden för köparen 
om ett hus är försäkrat eller inte är att då ett dolt fel uppkommer får denne strida mot 
ett försäkringsbolag istället för säljaren. 

Vilket som är att föredra kan man fundera över...  

5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Marknaden är under ständig utveckling och försäkringar kommer och går. Detta gör 
att detta ämne ständigt är aktuellt och föremål för granskning. Vi kan som exempel 
nämna att nyligen så tillkom det en ny sorts försäkring från Anticimex i samarbete 
med Bjurfors vid namn Bjurfors Trumf Villa som vi inte hunnit granska. De som vill 
läsa mer om denna får gå in på www.bjurfors.se.  Vidare hade det varit av intresse att 
göra en större undersökning som hade omfattat hela Sverige. Detta för att kunna få 
sig en bredare uppfattning kring frågorna huruvida folks kunskap om dolda fel skiljer 
sig i olika regioner. 
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Dolda fel försäkringar 
 

A. Undersökningen 
 
 
 

UNDERSÖKNING ANGÅENDE DOLDA FEL FÖRSÄKRINGAR 
 
 
 
Kön  Man     O  Kvinna     O 
 
 
 
Åldergrupp 
<30     O  31-40     O  41-50     O  >50     
O 
 
 
 
Säljare O  Köpare/Spekulant O 
 
Om, säljare. Har Ni tecknat/tänkt teckna Dolda fel försäkring? Ja       O Nej     
O 
 
 
 
1. Har Ni ägt något hus tidigare? (Om Ni är säljare, förutom nuvarande). 
 
Nej     O  Ja, 1     O  Ja, 2     O  Ja, >3     
O 
 
 
 
2.Vad är ett Dolt fel? 
 
O Ett fel som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning av fastigheten 
 
O Ett fel som säljaren medvetet undanhåller köparen 
 

O All förekomst av fukt, mögel och vattenskada 
 

O Kylskåpet fungerar ej vid inflyttning 
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3. Hur många år efter ett husköp kan man åberopa ett dolt fel? 
 
5     O  10     O  15     O  Alltid     
O 
 
 
 
4. Vad anser Ni om försäkringar rent generellt? 
 
Positivt     O   Bra, men ofta för dyra     O  
 
Tveksam     O  Negativt     O 
 
Annan 
åsikt:________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Vet Ni att man kan teckna en försäkring mot dolda fel? Ja     O Nej     
O 
 
Om Ja vart hörde Ni först talas om försäkringen? 
__________________________________ 
 
 
 
6. Känner Ni till något bolag som tecknar Dolda fel försäkringar? Ja     O Nej     
O 
 
Om Ja vilka?   
_____________________________________________________________ 
 
 
 
7. Anser Ni att det är tryggare att köpa ett hus som är Dolda fel försäkrat? 
 
Ja     O  Nej     O  Ingen uppfattning     O 
 
 
 
8. Då Ni tecknar en försäkring läser Ni genom avtalsvillkoren? 
 
Ja, Alltid     O Ibland     O  Nej     O 
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9. Anser Ni att ett hus blir mer lätt sålt om det är Dolda fel försäkrat? 
 
Ja     O  Nej     O  Ingen åsikt     O 
 
 
 
10. Hur upplever Ni att man har möjlighet att teckna försäkring mot Dolda fel? 
 
Positivt     O  Negativt     O Ingen åsikt     O 
 
 
Undersökningen görs i samband med en C - Uppsats vid Högskolan Väst. 
Vi tackar för eran medverkan! 
Mvh Niklas Gunnarsson och Eddie Sandin  
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B.  Jämförelse mellan försäkringar 
 

 Varudeklarerat Försäkring för säljare 3:1 
   
Vart tecknas den? Svensk Fastighetsförmedling Föreningssparbankens Fastighetsbyrå 
   
Försäkringsbolag Anticimex Chubb Insurance Company of Europe S.A  
   
Försäkringsmäklare Anticimex Willis Corroon Global Financial Risks AB  
   
Självrisk 0,5 Basbelopp vid dolt fel Överstiger skadan 5000 kronor ingen självrisk
 0,2 Basbelopp vid besiktningsmiss Understiger skadan 5000 kr omfattas ej av  
 En självrisk per skadehändelse, en skade- försäkringen 
 händelse innefattar samtliga skador som  
 anmäls vid samma tillfälle  
   
Maximalersättning 750000 750000
   
Omfattas ej av   - Installation av el, gas och VVS  - Installation av el, gas och VVS 
försäkringen  - eldstäder, rökgångar och dylikt  - eldstäder, rökgångar och dylikt 
  - Maskinell utrustning  - Maskinell utrustning 
  - Skador orsakade av radon och asbest  - Skador orsakade av radon och asbest 
  - Vattnets kvalitet och kvantitet  - Vattnets kvalitet och kvantitet 
  - Det som finns utanför bostadsbyggnaden   - Rättsliga fel och rådighetsfel 
    och garaget såsom uthus,   
    avloppsanläggning, ventilation etc.   
  - Fel som ej medfört följdskada  
  - Fel, skada eller annan anmärkning som   
    antecknats i besiktningsprotokollet  
   
   
   
   
   
   
   
   
Övrigt  - Försäkringen tas över av köparen. Säljaren  - Trygghetsavtal ingår 1år kan förlängas 
    ej inblandad. Köparen betalar självrisken.  
  - Besiktningsprotokollet försäkrat   
  - Beskitningsmiss kan åberopas 10år  
  - Vissa riskkonstruktioner försäkras  
   
Försäkringspremie 14400 kronor försälj pris <1 000 000 5000* (9700 inkl bes) 
* ingår ej besiktning 16400 kronor försälj pris 1 000 000 - 2 000 000  
 18400 kronor försälj pris > 2 000 000  
 (tilläggs kostnader > 231 kvm boyta)  
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 FMF ERA 
   
Vart tecknas den? FMF:s medlemmar ERA 
   
Försäkringsbolag SAFE SAFE 
   
Försäkringsmäklare SAFE SAFE 
   
Självrisk 0,5 Basbelop 0,5 Basbelopp 
   
   
   
   
   
Maximalersättning 750000 750000
   
Omfattas ej av   - Installation av el, gas och VVS  - Installation av el, gas och VVS 
försäkringen  - eldstäder, rökgångar och dylikt  - eldstäder, rökgångar och dylikt 
  - Maskinell utrustning  - Maskinell utrustning 
  - Skador orsakade av radon och asbest  - Skador orsakade av radon och asbest 
  - Vattnets kvalitet och kvantitet  - Vattnets kvalitet och kvantitet 
  - Simbassänger, unomhuspooler med   - Simbassänger, unomhuspooler med  
    tillhörande pumputrustning och andra    tillhörande pumputrustning och andra 
    markanläggningar inkl. avloppssystem    markanläggningar inkl. avloppssystem 
    och kloaker samt mark utanför eller    och kloaker samt mark utanför eller 
    intill den försäkrade byggnaden    intill den försäkrade byggnaden 
  - Rättsliga och rådighetsfel  - Rättsliga och rådighetsfel 
  - Fel eller skada som orsakats av utifrån  - Fel eller skada som orsakats av utifrån 
    kommande luftföroreningar, buller,     kommande luftföroreningar, buller,  
    vibrationer eller utsläpp    vibrationer eller utsläpp 
  - För inte försäkrads talan vid rättegång  - För inte försäkrads talan vid rättegång 
    eller skiljemannaförfarande, betalar inte    eller skiljemannaförfarande, betalar inte 
    heller rättegångs- eller skiljemanna-    heller rättegångs- eller skiljemanna- 
    kostnader    kostnader 
   
Övrigt   - Kan endast tecknas i kombination  
     med ERA köp och sälj försäkring 
   
   
   
   
Försäkringspremie 5200* 8100* inkl köp och sälj försäkring 
* ingår ej besiktning   
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 Mäklarhuset Försäkring för säljare 1:2 
   
Vart tecknas den? Mäklarhuset Mäklarsamfundets medlemmar m.m. 
   
Försäkringsbolag Chubb Insurance Company of Europe S.A  Chubb Insurance Company of Europe S.A  
   
Försäkringsmäklare Rådslaget Willis Corroon Global Financial Risks AB  
   
Självrisk 0,3 Basbelopp 0,3 Basbelopp 
 (Detta gäller vid varje krav) (endast en självrisk avdrages för samtliga  
  krav inom försäkringsperioden) 
   
   
   
Maximalersättning 750000 750000
   
Omfattas ej av   - Installation av el, gas och VVS  - Installation av el, gas och VVS 
försäkringen  - eldstäder, rökgångar och dylikt  - eldstäder, rökgångar och dylikt 
  - Maskinell utrustning  - Maskinell utrustning 
  - Skador orsakade av radon och asbest  - Skador orsakade av radon och asbest 
  - Vattnets kvalitet och kvantitet  - Vattnets kvalitet och kvantitet 
  - Rättsliga fel och rådighetsfel  - Rättsliga fel och rådighetsfel 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övrigt  - Trygghetsavtal ingår 1år kan förlängas  - Trygghetsavtal ingår 1år kan förlängas 
   
   
   
   
   

Försäkringspremie 4950* 
4950* (9725 inkl bes och en 
köpargenomgång) 

* ingår ej besiktning   
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C. Försäkringsvillkor 
Varudeklarerat  Anticimex Försäkringar AB      Sid 1 (3)  

Försäkringsvillkor (utgivna 2006-01-01)  
Försäkringsbolag: Anticimex Försäkringar AB, nedan kallat Anticimex  

1. Inledande bestämmelser  
1.1 Vem tecknar försäkringen?  
Försäkringen tecknas av Säljare eller Köpare av villa eller fritidshus på Fastighet, vilkens beteckning anges i försäkringsbrevet.  
 
1.2 Vem omfattas av försäkringen?  
Försäkringen gäller för Köparen.  
Försäkringen gäller även för Säljaren om Köparen visat att han inte vill använda försäkringen.  

1.3 Var gäller försäkringen?  
Försäkringen gäller för Byggnad belägen i Sverige.  

1.4 Vad är försäkrat  
1.4.1 Försäkringen gäller för Byggnad som anges i Besiktningsprotokollet.  
 
1.4.2 Försäkringen kan tecknas för Byggnad upp till 230 kvm byggyta. Tilläggsförsäkring kan tecknas för Byggnad med byggyta upp till 290kvm.  

1.5 Försäkringsbesiktning  
1.5.1 Besiktningskrav  
I samband med tecknande av försäkringen besiktigas Byggnaden. Tecknas inget Köpekontrakt inom sex (6) månader från Besiktningstillfället måste dock ny 
Försäkringsbesiktning utföras.  
 
1.5.2 Säljarens upplysningsskyldighet  
Säljaren åtar sig att lämna uppgifter om Byggnaden och om misstänkta Fel, brister, lukter eller andra omständigheter som Anticimex  
besiktningspersonal skäligen bör känna till för utförandet av sitt uppdrag. Säljaren åtar sig att lämna svar på besiktningsmannens frågor om tidigare  
upptäckta eller misstänkta skador och om ombyggnationer eller reparationer. Säljaren ska visa eller upplysa om var dörrar och inspektionsluckor är  
belägna.  
 
1.5.3 Tillträde för Anticimex personal  
Under ordinarie arbetstid ska Säljaren ge Anticimex besiktningspersonal tillträde för undersökning av alla utrymmen i Byggnaden som kan nås genom befintliga 
öppningar, exempelvis dörrar eller inspektionsluckor. Säljaren godkänner att Anticimex i förekommande fall upptar provhål.  

1.5.4 Förberedelser inför försäkringsbesiktningen  
Säljaren ska noggrant efterfölja de instruktioner, som meddelas av Anticimex, exempelvis genom att tillhandahålla godkända stegar och genom andra förberedelser som 
möjliggör försäkringsbesiktningen.  

1.5.5 Ansvarsfriskrivning  
Anticimex friskriver sig för allt ansvar för skador som inte ersätts genom denna försäkring, förutsatt att inte den ansvarige orsakat direkt person- eller sakskada vid utförande av 
besiktningen. Med Anticimex menas i denna punkt Anticimex AB, Anticimex Försäkringar AB och de lokala ombuden.  
 
1.5.6 Ansvar för Besiktningsprotokollet i vissa fall  
För det fall att försäkring inte tecknas tar Anticimex inget ansvar för innehållet i Besiktningsprotokollet gentemot någon annan än den säljare eller köpare som är 
uppdragsgivare och betalat för besiktningen. Dessa fall omfattas av villkoren med beteckningen ”Besiktningsvillkor, Försäkring Varudeklarerat avbeställd”.  

1.6 När gäller försäkringen  
Försäkringen gäller från den dag Köpekontraktet undertecknats och i tio år från tillträdesdagen, under förutsättning att Säljaren och Köparen fullgör köpet genom att 
underteckna Köpebrev inom tolv (12) månader från senaste Besiktningstillfället. Då försäkringsbrev utfärdats gäller försäkringen från och med angiven begynnelsedag oaktat 
denna tidsfrist.  

1.7 Premiebetalning  
Premien skall betalas till Anticimex senast första bankdagen efter den dag då Säljaren och Köparen undertecknat Köpebrevet.  

1.8 Försäkringsbelopp  
Anticimex ersättningsskyldighet för samtliga fel och skador som omfattas av denna försäkring är begränsad till totalt  
750 000 kr inkl. moms. Detta belopp kan inte överskridas under försäkringstiden. Ersättningens storlek kan aldrig överstiga fastighetens marknadsvärde.  
Inom försäkringsbeloppet ersätts  
- Merkostnader under högst ett år med sammanlagt högst  
50 000 kronor inkl. moms.  
- skada på växtlighet och tomtmark, i samband med åtgärdande av skada på Byggnad, med sammanlagt högst 50 000 kronor inkl. moms  

1.9 Självrisk  
Försäkringen gäller med en Självrisk på femtio (50) procent av Prisbasbeloppet per skadehändelse. En skadehändelse innefattar samtliga skador som anmäls vid samma 
tillfälle. För skador och fel som besiktningsmannen uppenbart bort upptäcka gäller en Självrisk på tjugo (20) procent av Prisbasbeloppet. Om båda självriskerna kan gälla för 
en skadehändelse tillämpas den högre självrisken. Köparen betalar självrisken. Om köparen visat att han inte vill nyttja försäkringen erlägger säljaren självrisken om denna 
vill använda försäkringen.  

2 Försäkringens omfattning  
2.1 Försäkringen gäller för Fel och Följdskada. Felet skall ha funnits vid Besiktningstillfället.. Ersättning för Fel lämnas endast då Felet lett till Följdskada. Ersättning 
lämnas för Återställande av Följdskadan samt av det Fel som orsakat denna skada.  

2.2 Fel som besiktningsmannen uppenbart borde ha upptäckt vid besiktningstillfället.  
 
2.3 Följdskada till Fel som antecknats i Besiktningsprotokollet under rubriken ”Analys av risk för eventuella framtida skador” omfattas om det kan visas att följskadan fanns 
redan vid Besiktningstillfället. Observera att själva Felet alltså inte ersätts i dessa fall.  
 
2.4 Fel och skador som noterats i Besiktningsprotokollet under ”Fortsatt teknisk undersökning” eller ”Förslag på åtgärder” omfattas av försäkringen om den Försäkrade kan 
visa intyg på att angivna åtgärder utförts enligt Anticimex riktlinjer. För information om vad som krävs för sådant intyg, kontakta ditt lokala Anticimexkontor.  
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3 Undantag från försäkringens omfattning  
3.1 Fel, skada eller annan anmärkning som antecknats i Besiktningsprotokollet. Utöver detta undantas byggnadsdel som noterats under punkt 6 eller 7 i 
Besiktningsprotokollet.  
 
3.2 Fel eller Följdskada som består av eller orsakats av radon eller asbest.  

3.3 Fel eller brist som har samband med vattnets kvantitet eller kvalitet.  
 
3.4 Fel eller Följdskada av estetisk natur som inte påverkar byggnadens funktion eller nyttjandet av Byggnaden.  

3.5 Fel eller Följdskada som Säljaren avsiktligt har förtigit, dolt eller givit felaktig eller missvisande uppgift om.  
 
3.6 Fel eller Följskada på system för vatten, värme,rökkanaler, eldstäder, avlopp, ventilation, gas och elektricitet och anordningar som ingår i ett sådant 
system. Hiss, värmekulvert och värmepumpanläggning inklusive rörsystem. Vitvaror, brunn, simbassäng med tillhörande utrustning, fläkt, 
sophanteringsutrustning, centraldammsugare inklusive rörsystem, dator och antenn.  
Skada genom brand, elfenomen, åskslag, explosion, storm, hagel, sotutströmning, motordrivet fordon, jordskred, bergras, lavin, dammgenombrott, jordskalv, 
inbrott, stöld, uppsåtlig skadegörelse, bräckage av glas samt vätska eller ånga som strömmat ut från ledningssystem och anordningar anslutna till 
ledningssystem eller genom yt- eller tätskikt i våtrum. Skador på eller läckageskada genom yt- eller tätskikt i våtrum ersätts dock om skadan uppenbart borde ha 
upptäckts av besiktningsmannen vid besiktningstillfället.  
Kommentar: Nämnda skadehändelser kan omfattas av byggnadens villa-, fritidshus eller fastighetsförsäkring. Om sådan försäkring finns gäller den alltid före 
Försäkring Varudeklareraten.  

3.7 Fel som utgör rättsligt fel eller rådighetsfel enligt 4 kap. 17 § och 18 § jordabalken.  
 
3.8 Fel eller Följdskada som uppstått till följd av eller består i att ett visst material som vid Besiktningstillfället var accepterat senare anses olämpligt, samt Fel eller 
Följdskada som uppstått till följd av eller består i förhållanden som vid Besiktningstillfället överensstämde med då gällande myndighetsföreskrifter och enligt då 
gällande vetenskaplig uppfattning inte ansågs utgöra Fel eller vara skadligt för Byggnad eller person.  
 
3.9 Fel och skada på lösöre  

4. Ersättningsregler  
4.1 Ersättningsberättigad  
Berättigad till ersättning är Köparen. Säljaren är ersättningsberättigad om Köparen visat att han inte vill utnyttja försäkringen. I dessa fall ska Säljaren 
betala självrisken.  

4.2 Direkta kostnader  
Ersättning lämnas för direkta kostnader för Återställande av Byggnad, med hänsyn tagen till åldersavdrag m.m.  
I de fall då det inte finns förutsättningar för att avhjälpa fel eller skada på ett tillfredsställande sätt eller till skälig kostnad, lämnas ersättning inom ramen för 
försäkringsbeloppet för den värdeminskning som Byggnad har drabbats av. Skadeersättningens storlek kan aldrig överstiga Byggnadens marknadsvärde.  
 
4.3 Merkostnader  
Ersättning lämnas för Merkostnad som Köpare som privatperson eller dennes Familj drabbats av på grund av Återställande. Merkostnad som ersätts är utgifter för 
kost, logi, flytt, resor och magasinering av möbler.  
 
4.4 Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga kostnader. Ersättning lämnas inte till den del ersättning utgår från annan person eller annan försäkring, 
garanti, kommun, stiftelse, nämnd eller liknande. Ersättning lämnas inte heller för skada som annan ansvarar för enligt lag eller  
författning. Upptäcks felet/skadan i samband med underhålls- eller ändringsarbete, till- eller ombyggnad lämnas ersättning med det belopp  
motsvarande den kostnadsökning skadan medfört. Mervärdesskatt ersätts inte i de fall då den Försäkrade är redovisningsskyldig och kan göra avdrag för 
sådan skatt.  

4.5 Ersättningsform  
Anticimex avgör i vilken form ersättning lämnas. Återställande får ske endast efter Anticimex godkännande. Anticimex anvisar inköpsställe,  
reparatör, reparationsmetod och material. Den Försäkrade ska alltid uppges vara beställare. Skadade föremål skall behållas, om inte Anticimex medger 
annat.  
 
4.6 Åldersavdrag  
Vid åtgärdande av skada görs åldersavdrag enligt tabellen i detta villkor. Med undantag av dränering är åldersavdraget begränsat till högst 80 % per byggnadsdel 
som före skadan var funktionsduglig. För andra byggnadsdelar än de som räknas upp i tabellen lämnas ersättning utan åldersavdrag. Vid grävskador på tomtmark 
i samband med skada på Byggnad ersätts kostnad för nyplantering.  
 
4.7 Skadeanmälan  
Fel eller skada, som omfattas av försäkringen skall utan dröjsmål anmälas till Anticimex.  
Om Köparen visat att denne inte vill använda försäkringen ska Säljaren utan dröjsmål anmäla att krav framställts mot Säljaren för fel eller skada.  

4.8 Dubbelförsäkring  
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring gäller den försäkringen i första hand.  
 
4.9 Återkrav  
I samma utsträckning som Anticimex har betalat ersättning för skada, övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig eller 
av annan anledning betalar ersättning för skadan.  
Rätten till återkrav gäller även krav mot Säljaren om denne avsiktligt uppgivit felaktig eller missvisande uppgift, förtigit eller dolt något av betydelse.  
 
4.10 Force majeur  
Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet hindras eller väsentligen försvåras av omständligheter som Anticimex inte råder över och inte heller har 
kunnat förutse är Anticimex inte skyldigt att utföra sina åtaganden. Detsamma gäller vid lockout.  

5. Tillämplig lag och behörig domstol  
Svensk lag tillämpas på denna försäkring.  
Avseende förhållanden som inte regleras i detta avtal gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen. Tvist i 
anledning av detta avtal skall prövas av svensk domstol.  
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Tabell för åldersavdrag  
 
Åldersavdragen avser den totala återställandekostnaden för arbete och material.  
Byggnadsdel  År utan avdrag  Därefter avdrag/år  
Målning inomhus, tapetsering samt annan väggbeklädnad (ej våtrum)  5 år  8 %  
Textila golvbeläggningar (ej våtrum)  5 år  8 %  
Övriga golvbeläggningar (ej våtrum), även parkett- och trägolv  10 år  5 %  
Våtrumsbeklädnad (inklusive tätskikt)  5 år  8 %  
Golv och väggmatta (trådsvetsad)  5 år  8 %  
Keramiska plattor  10 år  5 %  
Övriga material och utförande samt målning i våtrum  2 år  10 %  
Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet samt maskinell utrustning, rörsystem, oljecistern,  10 år  5 %  
radiatorer, samt sanitetspump  

Värmepumpsanläggning, värmeåtervinningssystem, solfångare, takvärme, hushållsmaskin  2 år  10 %  
inklusive spis och vindkraftverk  

El- och varmvattenslingor i golv  2 år  10%  
Övriga installationer, samt maskinell utrustning  5 år  8 %  
Radio-, TV-antenn, parabol och markiser  2 år  10 %  
Takbeläggning av tegel, betong eller plåt, inklusive underlagspapp, bärläkt och ströläkt  20 år  4 %  
Takbeläggning av eternit, papp, plast eller gummiduk, inklusive underlagspapp, bärläkt och ströläkt  5 år  8 %  
Hängrännor, stuprör och andra plåtdetaljer på och i anslutning till tak  10 år  8 %  
Skorsten av stål eller plåt  5 år  8 %  
Fönster och dörrar inklusive karm exclusive isolerglas  10 år  4 %  
Isolerglas exklusive karm  10 år  10 %  
Tegel- och träfasad  10 år  2 %  
Putsad fasad och fasad med asbest-/cementplattor  10 år  4 %  
Målning på träfasad, fönster och dörrar, inklusive karm  5 år  20 %  
Dränering och utvändigt fuktskydd.  10 år  10 %  
För dränering och utvändigt fuktskydd finns inget begränsat åldersavdrag, dvs efter 20 år är 
dränering och utvändigt fuktskydd helt avskrivet och ingen försäkringsersättning utgår.  

 
 
Definitioner som bestämts för Anticimex Försäkring  Varudeklarerat • 
Anticimex: Anticimex Försäkringar AB eller de lokala distriktsombuden.  
• Besiktningsprotokoll: Protokoll från försäkringsbesiktning. Protokollets datum och löpnummer skall finnas angivet på försäkringsbrev. • 
Besiktningstillfälle: Den dag försäkringsbesiktningen utförs.  
• Byggnad: En 1 eller 2-familjs huvudbyggnad som används som bostad och klassas som småhusenhet i enlighet med RSV:s typkoder. Vid blandad användning 
där byggnaden inrymmer näringsverksamhet ska den övervägande arean användas för boende. Till byggnaden räknas  
huvudbyggnadens dränering. Till byggnaden räknas också byggnadens ytterväggar inrymmande eventuellt garage eller ett fristående garage på Fastigheten. Till 
byggnad räknas inte altan, uterum eller annan liknande utanpåliggande konstruktion i anslutning till markplan.  
• Familj: Personer som är folkbokförda på samma adress och bor i samma bostad som Köparen.  
• Fastighet: Fast egendom till vilken Byggnad hör.  
• Fel: En fysisk avvikelse, i eller på Byggnad, från vad som kan förväntas med hänsyn till byggnadens typ, ålder m m. Fel kan leda till följdskada. • Försäkrad: 
Person som är omfattas av försäkringen.  
• Följdskada: En skada som har inträffat och är en direkt följd av ett Fel.  
• Köpekontrakt: Köpekontrakt avseende den besiktigade Byggnaden.  
• Köpare: Den köpare av Byggnad som anges i försäkringsbrevet. Köparen är normalt sett försäkringshavare. • 
Köpebrev: Köpebrev eller motsvarande köpehandling vari köpeskillingen kvitteras.  
• Merkostnad: Kostnader som är direkt relaterade till Återställande och som tillkommer utöver normala levnadskostnader. • Prisbasbelopp: För år 2006 är 
prisbasbeloppet fastställt till 39 700 kr. Självrisken bestäms av prisbasbeloppet för januari det år skadan anmäls. • Säljare: Den säljare av Byggnad som anges 
i försäkringsbrevet. Säljaren är normalt sett försäkringstagare.  
• Återställande: a) Reparation eller utbyte av byggnadsdel på Byggnad. I reparationskostnaden ingår också kostnader för friläggande mm, förutsatt  
att konstaterad ersättningsbar skada föreligger. b) Uppförande av likadan eller närmast motsvarande Byggnad på samma grund och för samma  
ändamål.  
 
 
 
 
Försäkringsbolag:  
Anticimex Försäkringar AB  
Box 47025, 100 74 STOCKHOLM  
Organisationsnummer: 502000-8958  
Styrelsens säte: Stockholm  
Skadeanmälan tfn: 020-81 00 46 alt. skador@anticimex.se  
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Försäkring för Säljare 1:2 (Mäklarsamfundet m.m.) 

avseende 
fel i fastighet enligt jordabalken 4 kap. 19§ 

 
1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan 
endast ingås av fysisk person eller dödsbo som säljer en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare. 
 
2. Försäkringens omfattning 

Försäkringen gäller för den ersättningsskyldighet den försäkrade kan ha för  
s k abstrakta fel i bostadsbyggnaden på den fastighet som anges i  
försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd bostadsbyggnaden). Med  
abstrakta fel avses avvikelser i bostadsbyggnaden från vad en köpare haft  
fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens  
standard, som inte kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av denna  
i samband med köpet. 

Försäkringen kan endast tecknas först sedan bostadsbyggnaden besiktigats av en av försäkringsgivaren godkänd besiktningsman och fram t o m 
tillträde. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnadens skick, som kan ha betydelse för besiktningen. 
 
3. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för krav som köparen framställt mot den försäkrade under tiden mellan det datum som angetts som begynnelsedatum 
i försäkringsbrevet och det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen (i 
försäkringen benämnd försäkringstiden). 
 
4. Vem som är försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe S.A., Jakobsbergsgatan 7, 2 tr, 111 44 Stockholm. 
 
5. Vad försäkringen gäller för 

5.1 Försäkringsåtagande 

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för, 
åtar sig försäkringsgivaren att: 

 Utreda om felansvar föreligger. 
 Förhandla med den som framställt kravet. 
 Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande 

och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den 
försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av 
motpart eller annan. 

 Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt 
gällande rätt är skyldig att återbetala till köparen. 

 Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund 
för hävningen. 
 
5.2 Vad försäkringen inte gäller för 

a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har 
högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 
 
b. Fel som den försäkrade känt till 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen men svikligen förtigit. 
 
c. Vissa av byggnadens egenskaper m m 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnaden i fråga om: 

 eldstäder och rökgångar; 
 installationer av el, gas och VVS (värme, ventilation, sanitet);  maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med 

rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s k vitvaror; 
 radon och asbest; 
 vattnets kvalitet eller kvantitet. 

 

d. Rättsliga fel och rådighetsfel 
                   Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s k rättsligt fel eller rådighetsfel 
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e. Skadeståndskrav 
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av försäljning av fastighet. 
 
6. Försäkringsbelopp 

Den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade 
inom försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader, är 750 000 
SEK. 
 
7. Självrisk 

Självrisken uppgår till 30% av, vid kravets framställande, gällande prisbasbelopp. Endast en självrisk avdrages för samtliga krav inom 
försäkringsperioden. 
 
8. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 

8.1 Anmälan om att krav framställts 

Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet 
framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det  
besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella 
merkostnader som uppkommer till följd av dröjsmål med anmälan. 
 

8.2 Biträde och information 

Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma 
det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
reglera ärendet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta  
eventuella merkostnader som uppkommer till följd av att  
försäkringstagaren inte lämnat det biträde och de upplysningar som behövs enligt ovan. 
 
8.3 Uppgörelse i godo 

Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att  
försäkringsgivaren är beredd att godta en uppgörelse i godo (ingå förlikning) med köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre 
ersättning än som skulle utgått enligt den föreslagna förlikningen. 

Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp 
till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter 
mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning, är försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som 
inte var uppenbart lagligen grundat. 
 
9. Premiebetalning 

Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden. Premie för beställd försäkring inbetalas till Willis AB i enlighet med 
gällande betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder 
vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla. 
 
10. Försäkringen upphör att gälla 

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. 

Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med 
premiebetalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen 
upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 
 
11. Tillämplig lag 

På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 
12. Förfarande vid tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige.  

 
                                  MS G4_060315  
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Försäkring för Säljare 3:1 
avseende 

fel i fastighet enligt jordabalken 4 kap. 19§ 
(Föreningssparbanken Fastighetsbyrå) 

 
 

1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan 
endast ingås av fysisk person eller dödsbo som säljer en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare. 
 
2. Försäkringens omfattning 

Försäkringen gäller för den ersättningsskyldighet den försäkrade kan ha för  
s k abstrakta fel i bostadsbyggnaden på den fastighet som anges i  
försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd bostadsbyggnaden). Med  
abstrakta fel avses avvikelser i bostadsbyggnaden från vad en köpare haft  
fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens  
standard, som inte kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av denna  
i samband med köpet. 

Försäkringen kan endast tecknas först sedan bostadsbyggnaden besiktigats av en av försäkringsgivaren godkänd besiktningsman och fram t o m 
tillträde. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnadens skick, som kan ha betydelse för besiktningen. 
 
3. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för krav som köparen framställt mot den försäkrade under tiden mellan det datum som angetts som 
begynnelsedatum i försäkringsbrevet och det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen (i 
försäkringen benämnd försäkringstiden). 
 
4. Vem som är försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe S.A., Jakobsbergsgatan 7, 2 tr, 111 44 Stockholm. 
 
5. Vad försäkringen gäller för 

5.1 Försäkringsåtagande 

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara 
för, åtar sig försäkringsgivaren att: 

 Utreda om felansvar föreligger. 
 Förhandla med den som framställt kravet. 
 Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande 

och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den 
försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av 
motpart eller annan. 

 Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt 
gällande rätt är skyldig att återbetala till köparen. 

 Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund 
för hävningen. 
 
5.2 Vad försäkringen inte gäller för 

a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har 
högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 
 
b. Fel som den försäkrade känt till 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen men svikligen förtigit. 
 
c. Vissa av byggnadens egenskaper m m 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnaden i fråga om: 

 eldstäder och rökgångar; 
 installationer av el, gas och VVS (värme, ventilation, sanitet);  maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med 

rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s k vitvaror; 
 radon och asbest; 
 vattnets kvalitet eller kvantitet. 

 
d. Rättsliga fel och rådighetsfel 
Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s k rättsligt fel eller rådighetsfel
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e. Skadeståndskrav 
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av försäljning av fastighet. 
 
6. Försäkringsbelopp 

Den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade 
inom försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader, är 750 000 
SEK. 
 
7. Självrisk 

Försäkringen omfattar ej krav understigande 5 000 SEK. Överstiger kravet 5 000 SEK görs inget avdrag för självrisk. 
 
8. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 

8.1 Anmälan om att krav framställts 

Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet 
framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det  
besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella 
merkostnader som uppkommer till följd av dröjsmål med anmälan. 
 

8.2 Biträde och information 

Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma 
det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
reglera ärendet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta  
eventuella merkostnader som uppkommer till följd av att  
försäkringstagaren inte lämnat det biträde och de upplysningar som behövs enligt ovan. 
 
8.3 Uppgörelse i godo 

Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att  
försäkringsgivaren är beredd att godta en uppgörelse i godo (ingå förlikning) med köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre 
ersättning än som skulle utgått enligt den föreslagna förlikningen. 

Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp 
till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter 
mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning, är försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som 
inte var uppenbart lagligen grundat. 
 
9. Premiebetalning 

Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden. Premie för beställd försäkring inbetalas till Willis AB i enlighet med 
gällande betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder 
vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla. 
 
10. Försäkringen upphör att gälla 

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. 

Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med 
premiebetalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen 
upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 
 
11. Tillämplig lag 

På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 
12. Förfarande vid tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 
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Försäkringsvillkor  Överlåtelseförsäkring  

 
Försäkringsbelopp  
Enligt försäkringsbrevet och punkt 5 nedan.  

Självrisk  
 
Ett halvt (½) prisbasbelopp  

Omfattning  
 
Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta fel i bostadsbyggnad på 
den fastighet som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta fel 
avses vid försäkringens begynnelsedag existerande avvikelser i bostadsbyggnad från vad köparen 
haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard.  
 
Försäkringen kan tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av besiktningsman som godkänts 
av försäkringsgivaren. Besiktigad bostadsbyggnad betecknas i försäkringen bostadsbyggnad. Den 
försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnadsskick som kan ha 
betydelse för besiktningen.  

Undantag:  
 

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på  
 annat sätt avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars  
 skulle haft fog att förutsätta.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra bristfälligheter som anmärkts i  
 det besiktningsprotokoll som ligger till grund för försäkringen.  

 Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den försäkrades ansvar begränsats i avtalet  
 med köparen.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till vid överlåtelsen  
 men underlåtit att upplysa besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat missvisande upp 
 gifter om.  

 Försäkringen gäller inte för krav grundat på fel i bostadsbyggnaden i fråga om:  
-  eldstäder och rökgångar,  
-  installationer av el, gas och VVS,  
-  maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, 

tvättmaskin och andra s. k. vitvaror,  
-  radon och asbest.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet eller kvantitet.  
Försäkringen gäller inte för fel eller skada som helt eller delvis orsakats av utifrån kommande  
 luftföroreningar, buller, vibrationer eller utsläpp.  

 Försäkringen gäller inte för simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning och  
 andra markanläggningar inklusive avloppssystem och kloaker samt mark utanför eller intill den  
 försäkrade byggnaden.  

 Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäkring på byggnaden  Försäkringen gäller 
inte för krav som grundas på s.k. rättsliga fel eller rådighetsfel.  

Ersättningsregler  
 
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad 
som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig försäkringsgivaren att  
-  Utreda om felansvar föreligger,  
-  Förhandla med den som framställt kravet,  
-  Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att  
återbetala köparen,  
-  Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund för hävningen.  
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1. Vem omfattas av försäkringen?  
Försäkringen gäller för fysiska personer eller dödsbon som säljer i Sverige belägen en- eller tvåfa 
miljsfastighet som uteslutande används för privat bruk och som förmedlas av fastighetsmäklare 
ansluten till FMF.  

2. Var gäller försäkringen?  
I Sverige.  

3. När gäller försäkringen?  
När händelse som anges under ”Omfattning” inträffar under försäkringstiden.  

4. Försäkrad egendom  
Bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.  

5. Försäkringsbelopp  
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den maximala sammanlagda ersättning som 
försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom 
försäkringstiden.  

6. Försäkringstid  
Försäkringstiden är 10 år räknat från det datum som är försäkringens begynnelsedag enligt 
försäkringsbrevet.  

7. Premien  
Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden. Försäkringsgivarens ansvarighet 
inträder vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla.  
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Under försäkringstiden har 
försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med 
premiebetalningen. Uppsägningen skall vara skriftlig och stipulera att försäkringen upphör att gälla 
14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 
14 dagarna.  

8. Ersättningsanspråk  
Krav som framställts mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det 
är praktiskt möjligt. Har kravet framställts skriftligen mot de försäkrade skall kopia på det skriftliga 
kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det besiktningsprotokoll som anges i 
försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan.  
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att 
försäkringsgivaren skall kunna bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
hantera och avsluta ärendet.  

9. Uppgörelse i godo  
Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att försäkringsgivaren är beredd att godta en 
uppgörelse i godo (ingå förlikning) med köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre 
ersättning än som skulle ha utgått enligt den föreslagna förlikningen.  
Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar 
helt eller delvis eller betala något belopp till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta 
eller bryter mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning, är 
försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som inte var uppenbart lagligen grundat.  

10. Tillämplig lag  
På detta avtal är svensk rätt tillämplig.  

11. Förfarandet vid tvist  
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige.  
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DOLDA FEL-försäkring ERA  
 
Försäkringen kan tecknas endast i kombination med ERA® Köp & Säljförsäkring.  

Försäkringsbelopp  
Enligt försäkringsbrevet och punkt 5 nedan.  

Självrisk  
0,5 basbelopp (prisbasbeloppet då skadan inträffade) per skadetillfälle.  

Omfattning  
Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta fel i bostadsbyggnad på 
den fastighet som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta fel 
avses vid försäkringens begynnelsedag existerande avvikelser i bostadsbyggnad från vad köparen 
haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard.  
 
Försäkringen kan tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av besiktningsman som godkänts 
av försäkringsgivaren. Besiktigad bostadsbyggnad betecknas i försäkringen bostadsbyggnad. Den 
försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnadsskick som kan ha 
betydelse för besiktningen.  

Undantag  
 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på  

 annat sätt avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen  
 annars skulle haft fog att förutsätta.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra bristfälligheter som  
 anmärkts i det besiktningsprotokoll som ligger till grund för försäkringen.  

 Försäkringen gäller inte för fel eller skada för vilken den försäkrades ansvar begränsats i  
 avtalet med köparen.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till vid  
 ”överlåtelsen men underlåtit att upplysa besiktningsmannen och/eller köparen om eller lämnat  
 missvisande uppgifter om.  

 Försäkringen gäller inte för krav grundat på fel i bostadsbyggnaden i fråga om: eldstäder och  
 rökgångar, installationer av el, gas och VVS, maskinell utrustning såsom värmepanna,  
 centraldammsugare med rörsystem, kyl, frys, tvättmaskin och andra s. k. vitvaror, radon och  
 asbest.  

 Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet eller kvantitet.  
Försäkringen gäller inte för fel eller skada som helt eller delvis orsakats av utifrån kommande  
 luftföroreningar, buller, vibrationer eller utsläpp.  

 Försäkringen gäller inte för simbassänger eller utomhuspool med tillhörande pumputrustning  
 och andra markanläggningar inklusive avloppssystem och kloaker samt mark utanför eller intill  
 den försäkrade byggnaden.  

 Försäkringen gäller inte fel som omfattas av annan försäkring på byggnaden.  Försäkringen gäller 
inte för krav som grundas på s.k. rättsliga fel eller rådighetsfel.  

Ersättningsregler  
Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad 
som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig försäkringsgivaren att  

 Utreda om felansvar föreligger,  
 Förhandla med den som framställt kravet,  
 Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att  

 återbetala köparen,  
 Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund för hävningen.  
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1. Vem omfattas av försäkringen?  
Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd 
försäkrad). Försäkringsavtal kan ingås av fysiska personer eller dödsbon som säljer i Sverige 
belägen   
en- eller tvåfamiljsfastighet som uteslutande används för privat bruk och som förmedlas av en ERA® 
mäklare.  
2. Var gäller försäkringen?  
I Sverige.  
3. När gäller försäkringen?  
När händelse som anges under ”Omfattning” inträffar under försäkringstiden.  
4. Försäkrad egendom  
Bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.  
5. Försäkringsbelopp  
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den maximala sammanlagda ersättning som 
försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom 
försäkringstiden.  
6. Försäkringstid  
Försäkringstiden är tio år räknat från det datum som är försäkringens begynnelsedag enligt 
försäkringsbrevet.  
7. Premien  
Premien för försäkringen utgör full premie för hela försäkringstiden.  
ERA® mäklaren tar emot premie från den försäkrade och vidarebefordrar till försäkringsgivaren i 
enlighet med gällande betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid 
försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla.  
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Under försäkringstiden har  
försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med  
premiebetalningen. Uppsägningen skall vara skriftlig och stipulera att försäkringen upphör att gälla 
14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 
14 dagarna.  
8. Ersättningsanspråk  
Krav som framställts mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsgivaren så snart det 
är praktiskt möjligt. Har kravet framställts skriftligen mot de försäkrade skall kopia på det skriftliga 
kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det besiktningsprotokoll som anges i  
försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan.  
Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att 
försäkringsgivaren skall kunna bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
hantera och avsluta ärendet.  
9. Uppgörelse i godo  
Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att försäkringsgivaren är beredd att godta en 
uppgörelse i godo (ingå förlikning) med köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre 
ersättning än som skulle ha utgått enligt den föreslagna förlikningen.  
Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar 
helt eller delvis eller betala något belopp till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta 
eller bryter mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning, är 
försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som inte var uppenbart lagligen grundat.  
10. Tillämplig lag  
På detta avtal är svensk rätt tillämplig.  
11. Förfarandet vid tvist  
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. Försäkringsgivare är:  
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SAFE International Försäkrings AB  
Annedalsvägen 9  
227 94 LUND  

Information  
Personuppgifter som lämnas till SAFE International Försäkrings AB kommer att behandlas i datasystem i  
den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i bolaget.  
Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att  
behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och  
organisationer med vilka SAFE International Försäkrings AB samarbetar. Personuppgifter kan komma att 
behandlas för marknadsföringsändamål hos SAFE International Försäkrings AB  
och dess samarbetspartners. Information om behandling av personuppgifter lämnas av SAFE  
International Försäkrings AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, Sverige, vilka också tar emot begäran 
om rättelse av personuppgift 
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Ansvarsförsäkring för Säljare 

avseende 
ansvar för fel i fastighet enligt jordabalken 4 kap. 19§ 

(Mäklarhuset) 
         1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan 
endast ingås av fysiska personer eller dödsbon som säljer en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare 
som tillhör  
Mäklarhuset Real Estate Sweden AB. 
 
Vilket ansvar försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för det ansvar den försäkrade kan ha för s k abstrakta  
fel i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet (i  
försäkringen benämnd fastigheten). Med abstrakta fel avses avvikelser i  
bostadsbyggnad från vad en köpare haft fog att förutsätta utan att något  
särskilt avtalats om bostadsbyggnads standard. Försäkringen gäller således  
inte för sådant ansvar för bostadsbyggnads standard, som grundas på att den  
försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att  
bostadsbyggnad har högre standard än vad en köpare annars skulle haft fog  
att förutsätta. 

Försäkringen kan tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av försäkringsgivaren godkänd besiktningsman. Besiktigad bostadsbyggnad 
betecknas i försäkringen bostadsbyggnad. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnads skick, som 
kan ha betydelse för besiktningen. 
 
2.  När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för krav som köparen framställt mot den försäkrade under tiden mellan det datum som angetts som 
begynnelsedatum i försäkringsbrevet och det datum som ligger tio år efter tillträdesdagen (i 
försäkringen benämnd försäkringstiden). 
 
3.  Vem som är försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe S.A., Sergelgatan 1, 111 57 Stockholm. 
 
4.  Vad försäkringen gäller för 

4.1 Försäkringsåtagande 

Om köparen framställer krav mot den försäkrade och påstår att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara 
för, åtar sig försäkringsgivaren att: 

 Utreda om felansvar föreligger. 
 Förhandla med den som framställt kravet. 
 Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande 

och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den 
försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av 
motpart eller annan. Försäkringsgivaren har rätt att anvisa vilket ombud 
som skall föra den försäkrades talan. 

 Om köpet inte hävs, betala det belopp vilket den försäkrade enligt 
gällande rätt är skyldig att återbetala till köparen. 

 Om köpet hävs, betala kostnaden för att åtgärda fel som legat till grund 
för hävningen. 
 
4.2 Undantag 

a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser eller på annat sätt avtalat med köparen att 
bostadsbyggnad har högre standard än vad köparen annars skulle haft fog att förutsätta. 
 
b. Anmärkningar i besiktningsprotokollet 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på ett fel eller andra bristfälligheter som anmärkts i det besiktningsprotokoll som ligger till 
grund för försäkringen. 
 
c. Fel som den försäkrade känt till 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel den försäkrade känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa besiktningsmannen 
och/eller köparen om eller lämnat missvisande uppgifter om. 
 
d. Vissa av byggnadens egenskaper m m 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: 

 eldstäder och rökgångar; 
 installationer av el, gas och VVS; 
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 maskinell utrustning såsom värmepanna, centraldammsugare med rör 
system, kyl, frys, tvättmaskin och andra s k vitvaror; 

  radon och asbest; 

Försäkringen gäller inte heller för krav som grundas på fel i fråga om vattnets kvalitet eller kvantitet. 
 
e. Rättsliga fel och rådighetsfel 

Försäkringen gäller inte för krav som grundas på s k rättsligt fel eller rådighetsfel. 
 
5. Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet uppgår till SEK 750 000 vilket är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för 
samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom 
försäkringstiden. 
 
7. Självrisk 

Vid varje krav framställt mot den försäkrade skall från det belopp som försäkringsgivaren är skyldig att betala göras avdrag för en 
självrisk som uppgår till 30% av det prisbasbelopp, enligt förordning 2002:709, som gäller vid kravets framställande. 
 
8.Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 

8.1 Anmälan om att krav framställts 

Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till  
försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet  
framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga  
kravet bifogas anmälan till försäkringsgivaren. Kopia på det  
besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas  
anmälan. 
 

8.2 Biträde och information 

Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsgivaren skall kunna bedöma 
det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt 
hantera och avsluta ärendet. 
 
8.3 Uppgörelse i godo 

Har försäkringsgivaren meddelat den försäkrade att  
försäkringsgivaren är beredd att godta en uppgörelse i godo (ingå förlikning) med köparen behöver försäkringsgivaren inte betala högre 
ersättning än som skulle utgått enligt den föreslagna förlikningen. 

Den försäkrade har inte utan försäkringsgivarens skriftliga tillåtelse rätt att vare sig medge ansvar helt eller delvis eller betala något belopp 
till köparen. Om den försäkrade handlar i strid mot detta eller bryter 
mot någon annan föreskrift som försäkringsgivaren lämnat vid en förlikning, är försäkringsgivaren fri från ansvar för den del av kravet som 
inte var uppenbart lagligen grundat. 
 
9. Premiebetalning 

Premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet och utgör full  
premie för hela försäkringstiden. Förmedlande fastighetsmäklare  
ansvarar för att premie för beställd försäkring inbetalas till Rådslaget  
Försäkringar & Fastigheter HB i enlighet med gällande  
betalningsregler. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid  
försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att  
gälla. 
 
10. Försäkringen upphör att gälla 

Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. 

Under försäkringstiden har försäkringsgivaren enbart rätt att säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid dröjsmål med 
premiebetalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen 
upphör att gälla 14 dagar efter uppsägningen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom utgången av de 14 dagarna. 
 
11. Tillämplig lag 

På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 
 
12. Förfarande vid tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 
 
 
VillkorMH2004-03-11  
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KÖP-& SÄLJFÖRSÄKRING - Villa  
 

Försäkringsbelopp  
Enligt försäkringsbrevet och punkt 5 nedan.  
 
Självrisk  
750 kr per skada.  
 
Omfattning  
Kostnader som uppkommer genom att försäkrad egendom som installerats i fastigheten före det att 
fastigheten överlämnats till försäljning via en ERAâ-mäklare, och som säljs tillsammans med 
fastigheten, måste repareras eller ersättas med ny likvärdig egendom, på grund av elektrisk, 
elektronisk, elektromekanisk eller annan funktionsskada som inte beror på utifrån kommande 
påverkan.  
 
Undantag:  

 Skada genom fel i icke försäkrad egendom.  
 Skada orsakad av eld, blixtnedslag, explosion, snö eller snötryck, hagel, storm, frost, 

 stöld eller annan naturrelaterad skadehändelse samt skadegörelse.  
 Skada genom att utrustningen använts i onormalt hög omfattning eller genom obehörigt  

 ingrepp i den försäkrade egendomen eller genom att underhållet eftersatts.  
 Skada orsakad på grund av att försäkrad egendom och/eller installationen av försäkrad  

 egendom varit i strid mot gällande lag, förordning eller byggnads- eller 
branschnormer.  

 Skada som omfattas av garanti eller reklamationsrätt.  
 Skada p g a påverkan av kemiska- eller mineraltillsatser.  
 Problem med vattentryck och/eller missfärgning eller förorening av vatten. 
 Skada som strider mot leverantörens instruktion eller i strid med bruksanvisning. 
 Kostnader för normalt underhåll, justering/inställning, rengöring eller kontroll. 
 Skada som ej påverkar varan eller produktens användbarhet.  

Ersättningsregler  
Försäkringen ersätter kostnader (material, arbete, skäliga transportkostnader) för reparation av 
försäkrad egendom, som är skäliga och rimliga. Om den skadade egendomen inte går att reparera 
eller om kostnaden för reparationen blir högre än värdet på den försäkrade egendomen, lämnar 
försäkringen istället ersättning i form av ny likvärdig egendom (total skada). Värdet på den skadade 
egendomen bestäms utifrån priset för ny likvärdig egendom med avdrag för värdeminskning på 
grund av ålder och bruk, enligt punkt 6.  

1. Vem omfattas av försäkringen?  
Fastighetsägaren som är en privatperson.  

2. Var gäller försäkringen?  
I Sverige.  

3. När gäller försäkringen?  
När händelse som anges under “Omfattning” inträffar under försäkringstiden. Försäkringstiden är 15 
månader räknat från ERA: s säljuppdrag.  

4. Försäkrad egendom  
 Centralvärmesystem: Centralt uppvärmningssystem genom varmvatten eller elektricitet,  

 värmepump eller ångpanna.  
 Vatten uppvärmningssystem: Vattenuppvärmningssystem baserat på elektricitet eller fos 

 sila eller fasta energikällor.  
 Annat värmesystem: Annat elektriskt uppvärmningssystem med värmetransportör och  

 enkelt värmesystem i golv eller väggar. 
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 Invändiga elektriska system: Strömbrytare, socklar, huvudinstallationer, brand- eller in 
 brottslarm, säkringsskåp eller ventilationsanordning.  

 Luftkonditioneringssystem: Enheter ingående i elektrisk luftkonditionering. 
 Hushållsmaskiner, -anordningar: Diskmaskin, spis/ugn, mikrovågsugn, central 

 dammsugare, spisfläkt/spiskåpa, kyl/frys, tvättmaskin, torkskåp och 
torktumlare.  
 
Undantag:  

 Centralvärmesystem: Luftfuktare, energiomvandlare, solsystem, skorsten, termostat,  
 elektrostatiskt filtreringssystem.  

 Vattenuppvärmningssystem: Vattenuppvärmningssystem genom solenergi eller samman 
 kopplat med solsystem.  

 Invändiga elektriska system: Garageöppnare, internkommunikations- eller högtalarsy 
 stem, väggfast belysning, takfläkt, klockspel.  

 Luftkonditioneringssystem: De delar av luftkonditioneringssystemen som drivs med gas,  
 fristående eller fönsterinbyggda luftkonditionerare, anordningar för 
vattentillförsel och på 
 fyllning av vatten eller gas.  

 Hushållsmaskiner, -anordningar: Delar som inte är fast anbringade, tillbehörssystem för  
 centraldammsugarsystem, utloppsrör för torkskåp. Om en del i en 
kombianordning skulle  
 skadas utgår ersättning enbart i förhållande till den skadade delen.  

5. Försäkringsbelopp  
Hushållsmaskiner:  
Ersättningen är begränsad till maximalt 5.000 kr per skada och försäkrat objekt. Övrig egendom 
(enligt punkt 4 ovan):  
Vid totalskada ersätter försäkringen kostnad för ny likvärdig egendom när händelse som anges 
under “Omfattning” inträffar, dock högst 50.000 kronor totalt under försäkringens löptid.  
 
6. Avskrivning  
Hushållsmaskiner:  
Produkter som är yngre än 5 år repareras för maximalt 5.000 kr. Om en reparation inte är möjlig 
kommer en ersättning att utgå med maximalt 5.000 kr. Om produkten är äldre än 5 år, men yngre än 
10 år kommer ersättning för reparation att utgå med maximalt 2.500 kr. Om produkten inte kan 
repareras kommer ersättning att utgå med maximalt 2.500 kr. För produkter som är äldre än 10 år 
utgår ingen ersättning.  
 
Övrig egendom (enligt punkt 4 ovan):  
Kostnad för reparation eller kostnad för ny likvärdig egendom (arbete och material) med avdrag för 
ålder och bruk om 10 % per påbörjat år efter det att egendom eller maskinen uppnått en viss ålder 
räknat från den tidpunkt då den första gången togs i bruk.  
 
Efter 2 år:  
Luftkonditioneringssystem: Enheter ingående i elektrisk luftkonditionering.  

Avskrivningar sker från och med det år då ovanstående egendom uppnått en ålder av 2 år till dess 
att egendomen uppnår en ålder av 8 år. När egendomen uppnått en ålder av 8 år utgår ingen 
ersättning från försäkringen.  
 
Efter 5 år:  
Centralvärmesystem: Centralt uppvärmningssystem genom varmvatten eller elektricitet, värmepump 
eller ångpanna.  
Vattenuppvärmningssystem: Vattenuppvärmningssystem baserat på elektricitet eller 
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fossila eller fasta energikällor.  
Annat värmesystem: Annat elektriskt uppvärmningssystem med värmetransportör och enkelt 
värmesystem i golv eller väggar.  

Avskrivningar sker från och med det år då ovanstående egendom uppnått en ålder av 5 år till dess 
att egendomen uppnått en ålder av 15 år. När egendomen uppnått en ålder av 15 år utgår ingen 
ersättning från försäkringen.  
7. Försäkringstid  
Försäkringstiden är 15 månader och anges i försäkringsbrevet. Försäkringen träder i kraft från och 
med dagen efter upprättandet av förmedlingsuppdragskontraktet, under förutsättning att premien 
betalas i enlighet med vad som anges i punkt 8.  
8. Premie  
Premien skall betalas samma dag äganderätten till fastigheten övergår på köparen. Vid skada som 
sker innan äganderätten övergår till köparen skall premien betalas in omgående.  
9. Allmänna bestämmelser  
Försäkringsskyddet omfattar inte  

 Krav som riktas mot försäkringsgivaren mer än tre (3) år efter det att du kände till att du  
kunde framställa krav och alla krav som riktas mot försäkringsgivaren mer än 10 år efter  
det att kravet tidigast kunde framställas, oavsett om du kände till det eller inte.  

 Krav mot försäkringsgivaren som efter tidsfristen ovan dras inför domstol senare än sex  
(6) månader efter det att försäkringsgivaren slutligt avböjt ersättning.  

 Skada som har samband med krig, krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, revolution, terror,  
konfiskation, rekvisition eller skada på försäkrad egendom genom myndighets ingripande.  

 Skada som har samband med atomkärnprocess, t ex kärnklyvning, kärnsammanslagning  
eller radioaktivt sönderfall.  
Denna försäkring ersätter inte följdskador eller skada till den del kostnaden omfattas av annan 
försäkring.  
10. Hur göra vid skada  
En uppkommen skada skall omgående meddelas till SAFE, dock senast 6 månader från den 
tidpunkt då skadan första gången upptäcktes. Om anmälan inte inkommer inom föreskriven tid, 6 
månader, gäller inte försäkringen.  
Skadeanmälan skall sändas till SAFE International Försäkrings AB, Annedalsvägen 9, 227 64 
LUND.  
Tillsammans med skadeanmälan skall försäkringsbrev bifogas samt reparatörsutlåtande från 
reparatör. Blanketter kan rekvireras från SAFE eller din ERAâ mäklare. Kontakt kan tas med SAFE 
via:  
Telefon 046-385200  
Fax 046-130154  
E-post safe@safe.se  
11. Om du inte är nöjd  
På denna försäkring tillämpas svensk rätt. Har försäkringsgivaren inte uppfyllt sina åtaganden har du 
möjlighet att begära rättelse genom att i brev till försäkringsgivaren redogöra för ditt ärende och be 
om försäkringsgivarens yttrande. Du kan också få din rätt prövad genom att väcka talan i allmän 
domstol.  
1. Skriv till försäkringsgivaren och begär rättelse.  
2. Vänd dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel 08-22 58 00, för råd och anvisningar.  
3. Kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, tel 08-783 17 00.  
4. Väck talan i allmän domstol 
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