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SÄLJARFÖRSÄKRING UTÖKAT SKYDD

Via försäkringen för dolda fel får säljaren bland annat 
hjälp med att inom ramen för villkoren utreda om fel
ansvar föreligger när köparen har ställt ett krav. Visar 
det sig vara ett dolt fel så ersätter försäkringsbolaget 
köparen. Försäkringsbeloppet är på 850 000 kr (för
säkringsbeloppet kan uppgraderas) inklusive eventuella 
rättegångskostnader. Försäkringen gäller utan självrisk 
eller skaderegleringsgräns. Försäkringsskyddet gäller i 
10 år. För mer information om omfattningen och om de 
undantag som finns hänvisar vi till villkoren. 

TRYGGHETSFÖRSÄKRING 

Trygghetsförsäkring är en exklusiv produkt som ingår i 
Mäklarhusets erbjudande Skyddat Köp. Försäkringen syf
tar till att ge både säljare och köpare fördelar och trygghet 
genom försäljningsprocessen och lång tid därefter. För
säkringen ser till att under en försäljningsprocess skydda 
säljaren mot plötsliga fel eller haveri på mycket av den 
utrustning som kommer att tillfalla köparen på dagen för 
överlåtelse. Efter tillträdet övergår hela försäkringsskyddet 
till köparen.

Försäkringsperiod 
Försäkringen gäller för säljaren i 6 månader innan köpa
rens tillträdesdag och efter tillträdesdagen i 12 månader 
för köparen. Köparens allriskskydd startar på tillträdesda
gen och gäller sedan i max 3 månader. 

Försäkringsomfattning 
Maskinell utrustning, vitvaror, värmesystem och invändiga 
sanitetstillbehör enligt villkor. Försäkringen täcker plötsliga 
och oförutsedda kostnader för undersökning, reparation 
eller utbyte av skadad egendom. Vitvaror och sanitetstill
behör får inte vara äldre än 12 år (tvättmaskin 10 år) och 
värmesystem max 20 år. Vid skada görs inget avdrag för 
värdeminskning beträffande ålder och användning.

Självriskreducering för anmälda rättsskydd, brand, 
inbrott, vatten/läckage, allrisk och maskinskador till 
hemförsäkringsbolaget. Försäkringen ersätter självrisken 
med vilken skadeersättningen minskats i enlighet med 
hemförsäkringsbolagets beslut beträffande ovan skade
händelser. Gäller den egendom som omfattas i vårt villkor 
för Trygghetsförsäkring.

Åldersavdrag för brand och vatten/läckageskador där 
skadeersättningen minskats pga.åldersavdrag i enlighet 
med hemförsäkringsbolagets beslut om ersättning.

Allriskförsäkring under/efter försäljningstiden Visnings
skyddet ersätter plötsliga och oförutsedda skador på 
fast egendom orsakade av den försäkrade som kan upp
komma före, under och efter visning.

Självriskreduceringsskydd. Om motsvarande allriskskada 
som kan ersättas av denna försäkring istället ersätts av 
försäkringstagarens hemförsäkringsbolag så gäller denna 
försäkring för hemförsäkringsbolagets avdragna självrisk.

Exempel på viktiga undantag 
Alla typer av värmepumpar, skada eller följdskada på sys
tem för rökkanaler, avlopp, ventilation, gas eller elinstal
lationer, kostnader för normalt underhåll, justering/
inställning, rengöring eller kontroll, reparationskostnader 
som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti samt skada som 
uppkommer till följd av problem med tillförsel av elektri
citet, gas, vatten eller olja. För övriga undantag eller mer 
information om försäkringen, se försäkringsvillkoren.

Försäkringsförmedlare avseende Trygghetsförsäkring och 
Säljarförsäkring är Nordic Försäkring & Riskhantering AB.

OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

I den okulära kontrollen redovisas information som grun
dar sig på fastighetsägarens uppgifter, allmänt kända 
ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara 

Skyddat Köp – för en 
trygg bostadsaffär.
Oavsett hur noggranna, ärliga och uppriktiga säljare och köpare är så kan 

det uppstå problem när en bostad byter ägare. För att undvika det och 

istället göra bostadsbytet tryggt och bekvämt för alla inblandade har vi 

tagit fram ett paket med produkter och tjänster som hjälper och skyddar 

både säljare och köpare. Allt för att göra en bra bostadsaffär ännu bättre. 

Besiktigat och försäkrat i samarbete med auktoriserade partners. Detta är 

en kortfattad information om vad som ingår i Skyddat Köp:
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indikationer på fel. Vid avvikelse kan en rekommenda
tion om kontakt med behörig elektriker lämnas.

OKULÄR VA-KONTROLL

I en okulär kontroll av vatten och avlopp grundar sig 
bedömningar och rekommendationer på säljarens 
uppgifter, allmänt kända ålders och/eller försäkrings
mässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara 
indikationer på fel. Några undersökningar i form av 
mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten 
och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrät
taren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet 
fackmän med särskild behörighet för respektive instal
lation.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Vid en överlåtelsebesiktning genomgår fastigheten en 
omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning. Besikt
ningen omfattar huvudbyggnad samt ev. vidbyggt 
garage. Målet med besiktningen är att inför en försälj
ning utröna om det förutom ev. kända brister finns saker 
att tänka på eller åtgärda. Besiktningen ligger till grund 
för säljarförsäkringen. 

VIKTIGA DIGITALA AVTAL

Tecknar du Skyddat Köp genom Mäklarhuset får du en 
unik tjänst som ger dig möjlighet att enkelt reglera tre 
viktiga områden. Det gör du i form av juridiska avtal som 
du själv upprättar digitalt genom vår samarbetspartner 
ARAG. 

De viktiga avtal som ingår är:

• Samboavtal
• Skuldebrev
• Testamente

Tjänsten är helt digital och tillhandahålls av ARAG  
Digital Services. 

JURIDISK FÖRSÄKRING FÖR KÖPARE

Från tillträdesdagen och ett helt år framåt får köparen 
tillgång till en jurist i totalt 15 timmar, utan en enda krona 
i timkostnad. Juristen hanterar juridiska frågor som rör 
bostaden – upprättar avtal, ger råd och företräder köpa
ren i domstol.

Att bli erbjuden en egen jurist gör din bostad extra att
raktiv för spekulanterna, som slipper tänka på risken att 
behöva köpa dyra juristtimmar på stan.

Juristhjälpen kan naturligtvis aldrig användas mot dig 
som säljare eller mot din mäklare. 

Den här försäkringen tillhandahålls av försäkringsbo
laget HELP och deras jurister. HELP sänder fullständig 
information om allt försäkringen kan användas till direkt 
till köparen.

ENERGIDEKLARATION (TILLVAL)

Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns en 
energideklaration upprättad i samband med hus
försäljningen. Lagen om energideklaration syftar bl.a. 
till att sänka energiförbrukningen i hus samt att minska 
utsläppen av växthusgaser. I energideklara tionen skall 
uppgifter om byggnadens energiförbrukning redovisas, 
samt om möjligt, kostnads effektiva åtgärds förslag läm
nas.

RADONMÄTNING (TILLVAL)

Mätningen är en korttidsmätning och pågår under 10 
dagar.

UPPGRADERING FÖRSÄKRING

Försäkringsbeloppet i säljarförsäkringen kan uppgrade
ras till 1 000 000 SEK, 1 500 000 SEK eller 2 000 000 
SEK.

FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH 
MAXERSÄTTNING

Maskinell utrustning: Maxersättning per skada och max 
under försäkringsperioden är 40 000 kr för säljaren och 
40 000 kr för köparen. 

Självriskreducering: Försäkringsbeloppet är högst 
5 000 kr per skada och maximalt 10 000 kr per försäk
ringsperiod – för rättsskydd: maxersättning per skada 
och max under försäkringsperioden är 10 000 kr. 

Åldersavdrag: Försäkringsbeloppet är högst 10 000 kr 
per skada och maximalt 30 000 kr under försäkrings
perioden.

Allriskförsäkring under/efter försäljningstiden: Maxer
sättning per skada och max under försäkringsperioden 
är 10 000 kr. 

BETALNINGSVILLKOR

Paketet samt ev. tillvalstjänster faktureras när bostaden 
har blivit såld och säljaren mottagit sin handpenning. 
Om försäljning avbryts inom 9 månader från beställ
ningsdatum faktureras utförda tjänster enligt gällande 
prislista vid tidpunkten för avbokning. Om försäljning 
avbryts efter 9 månader från beställningsdatum annul
leras hela kostnaden för paketet förutom ev. tillvals
tjänster som faktureras till ordinarie styckpris enligt 
gällande prislista vid tidpunkten för avbokning. Säljar
försäkringen annulleras vid avbruten försäljning.
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