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Försäkring Direkt BoKvar

Information om försäkringen enligt  
försäkringsavtalslagen 
Här finner du en överskådlig sammanställning av inne-
hållet i försäkringen. Den fullständiga beskriv- 
ningen av försäkringen finner du i försäkringsvillkoren, 
där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. 
Det är villkoren som gäller vid skada.

Försäkringens innehåll
Försäkringen ersätter boendekostnader i max 12 må-
nader när det uppstår minskad betalningsförmåga vid:

 - heltidsjukskrivning

 - allvarligt akut sjukdomstillstånd hos hemmaboende  
 barn under 16 år

 - ofrivillig heltidsarbetslöshet

 - dödsfall.

Vem kan teckna försäkringen
Du som är bosatt i Sverige och är: 

 - försäkrad av den svenska allmänna Försäkrings- 
 kassan

 - 18 år gammal, men inte äldre än 76 år

För ålderspensionärer gäller särskilda förutsättningar, 
se nedan.

Förutsättning för att teckna försäkring
Vid inträde i försäkringen ska du vara:

 - Fullt arbetsför, d v s inte uppbära sjukpenning eller  
 annan form av sjukersättning, samt tillsvidareanställd  
 till minst 50 %, eller

 - Ålderspensionär

Ålderspensionärer
Då försäkringstagaren är ålderspensionär ersätts 
boendekostnader vid dödsfall eller, för ensamboende, 
vid sjukhusvistelse under mer än 30 dagar.

Hur tecknar du försäkringen?
Försäkringen tecknar du via www.forsakringdirekt.com 
alternativt genom att kontakta Försäkring Direkts 
kundtjänst hos Försäkringsutveckling Sverige AB, 
telefon 08-520 056 50 eller e-post kundservice@
forsakringdirekt.com

Försäkring betalas och löper månadsvis och förnyas 
automatiskt så länge försäkringen inte sägs upp,  
eller till dess att förutsättningar för att omfattas av 
försäkringen inte längre uppfylls. 

Försäkringen har en kvalificeringstid om 60 dagar. 
Under denna tid skall försäkringstagaren, för att ha rätt 
till ersättning vid skadehändelse, uppfylla kraven för 
inträde i försäkringen.

Vad kostar försäkringen
Du kan teckna försäkringen enligt tre olika varianter.

 - Din bostadsrättsavgift

 - Dina övriga boendekostnader

 - Båda delarna tillsammans

Premie som ersätter avgift till bostadsrättsföreningen 
är 3,90 kr per kvm lägenhetsyta per månad. 

För övriga boendekostnader baseras premien på val 
av försäkringsbelopp:

Försäkringsbelopp Månadspremie

2 000 kr 85 kr

4 000 kr 171 kr

6 000 kr 256 kr

8 000 kr 342 kr

10 000 kr 427 kr

Hur anmäler du skada
Vid skada anmäler du detta till Försäkring Direkts 
kundtjänst hos Försäkringsutveckling Sverige AB  
snarast möjligt, dock senast inom 12 månader. 

Ersättningsstiden startar med en karenstid om 30  
dagar. Under denna tid lämnas ingen ersättning. 

Försäkringen ersätter därefter styrkta faktiska boende-
kostnader upp till valt försäkringsbelopp. 

Är det fler än en (1) försäkringstagare lämnas  
ersättning i proportion till antalet försäkringstagare.

Viktiga begränsningar och undantag
Ersättning lämnas inte om skadan direkt eller indirekt 
har samband med:

 - omständighet som var känd och/eller förelåg den  
 dag du tecknade försäkring,

 - boendekostnader som uppkommer under karens- 
 tiden, annat än vid dödsfall,

 - skadehändelse som inträffar under kvalificerings-  
 eller återkvalificeringstid.

Har skadeersättning lämnats under 12 månader i följd 
är återkvalificeringstiden 360 dagar.

Försäkringsgivare
Protector Försäkring Sverige, Filial av Protector  
Forsikring ASA Norge, org.nr 516408-7339.
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Är du inte nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett 
skadeärende kan du vända dig med en begäran om 
omprövning direkt till försäkringsgivaren eller vända 
dig till Allmänna reklamationsnämnden eller tingsrätt 
för att få ditt ärende prövat.  

Ångerrätt
När du tecknar en försäkring genom ett distansavtal 
eller vid hemförsäljning har du en ångerrätt som ger 
dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. För att 
utnyttja din ångerrätt måste du meddela Försäkring 
Direkt. 

Personuppgifter
Försäkringsgivaren behandlar Dina personuppgifter i 
enlighet med dataskyddslagen GDPR – General data 
protection regulation. Har du några frågor angående 
behandlingen av dina personuppgifter är du välkom-
men att kontakta försäkringsgivarens serviceavdel-
ning, service@protectorforsakring.se.   

Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas av Försäkringsutveckling  
Sverige AB (FUAB), org.nr. 559058-8850, Box 38044, 
100 64 Stockholm, telefon 08-520 056 00. FUAB är 
registrerat hos bolagsverket (www.bolagsverket.se/ 
0771-670 670) som en oberoende försäkringsförmed-
lare som förmedlar liv (klass 1A) samt sakförsäkring. 
FUAB står under tillsyn av Finansinspektionen (”FI”) 
vilken ör den myndighet som övervakar företagen 
på finansmarknaden. FI nås enklast via finansinspek-
tionen@fi.se, www.fi.se eller 08-787 80 00. FI kan på 
begäran lämna upplysningar om FUAB och dess 
anställdas förmedlingsbehörighet.

FUABs verksamhet som försäkringsförmedlare reg-
leras främst genom lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling och FI:s föreskrifter och allmänna råd FFFS 
2005:11 om försäkringsförmedling. Lagen om för-
säkringsförmedling och FI:s föreskrifter kompletterar 
varandra och syftar bl.a. till att skydda Dig som kund.

Ansvarsförsäkring 
FUAB har en lagenlig ansvarsförsäkring som täcker 
den skadeståndsskyldighet som en försäkrings-
förmedlare hos FUAB kan ådra sig i samband med 
försäkringsförmedlingsverksamhet. Om du drabbats 
av skada eller ekonomisk förlust som du anser att för-
medlarens agerande har vållat, kan du framställa krav 
mot FUAB eller rikta krav direkt mot den försäkrings-

givare som nämns nedan. Du måste underrätta FUAB 
om ditt skadeståndskrav inom skälig tid, senast inom 
ett år från det att du märkt eller bort märka att skada 
uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna 
tid, förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller 
om talan inte väcks senast inom tio år från förmed-
lingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller de krav på  
omfattning som ställs enligt lag och FI:s föreskrifter. 
Den högsta ersättning som kan betalas ut från an- 
svarsförsäkringen för en skada är för närvarande  
1 250 618 euro och den högsta ersättning som  
sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 236 
euro. Försäkringsgivare är Hiscox Ltd via Nordeuropa 
Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm. E-post:  
info@noreuropa.se, tel. 08-664 51 00. Försäkrings- 
givaren ställer på begäran ut försäkringscertifikat.

Ersättning
För uppdraget som försäkringsförmedlare uppbär 
FUAB ersättning från försäkringsgivaren, beräknad 
utifrån den premie du betalar.  FUAB erhåller ersätt-
ning för sin försäkringsförmedling med 20% respektive 
32,3% beräknad på erlagda premier. 

Klagomål
Om du inte är nöjd med handläggningen av för- 
säkringen kontakta klagomålsansvarig på FUAB,  
enklast via e-post till klagomal@fuab.com eller på 
telefon eller brev enligt kontaktuppgifterna ovan.  
Om du trots framfört klagomål inte är nöjd med FUABs 
hantering av ditt ärende, kan du vända dig till  
Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få 
kostnadsfri hjälp från Konsumenternas bank- och 
finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och  
konsumentvägledningen i din kommun. Slutligen, har 
du också alltid rätt att få din sak prövad av allmän 
domstol.


