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Försäkring Direkt BoKvar

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringstagare är person (samt i försäkrings- 
beviset medförsäkrad person, folkbokförd och  
boende på samma adress) som ingått försäkrings- 
avtal om Försäkring Direkt BoKvar och fått denna 
bekräftad, samt är:

1.1 bosatt i Sverige och försäkrad av den svenska  
allmänna Försäkringskassan,

1.2 har fyllt 18 år, men inte 76 år,

och vid inträde i försäkringen är:

1.3 fullt arbetsför (uppbär ej sjukpenning, eller annan 
form av sjukersättning), samt tillsvidareanställd till 
minst 50 %, eller

1.4 är ålderspensionär.

2. När gäller försäkringen
Försäkringens startdatum framgår av försäkrings- 
beviset. Kvalificeringstiden är 60 dagar vid nyteckning 
och efter en inträffad skada. Återkvalificeringstiden 
är 360 dagar. Försäkringsperioden är en månad och 
förnyas så länge den inte sägs upp och kraven i punkt 
1.1, 1.2 och 1.3 ovan uppfylls.

3. Vad försäkringen ersätter
Försäkringen ersätter försäkringstagarens 
boendekostnad* vid inkomstbortfall till följd av dennes:

3.1 heltidsjukskrivning,

3.2 vård på heltid av hemmaboende barn under 16 år 
som drabbas av allvarligt och akut tillstånd till följd av 
sjukdom eller olycksfall,

3.3 ofrivilligt uppkomna heltidsarbetslöshet*,

3.4 dödsfall. 
 
Är försäkringstagaren ålderspensionär ersätter 
försäkringen försäkringstagarens boendekostnad vid 
inkomstbortfall vid följande skadehändelser:

3.5 dödsfall. 
Är försäkringstagaren ålderspensionär och ensam 
folkbokförd och boende i bostaden ersätter 
försäkringen försäkringstagarens boendekostnad vid 
inkomstbortfall vid följande skadehändelser:

3.6 sammanhängande sjukhusvistelse överstigande 30 
dagar.

4. Ersättningsbestämmelser
4.1 Försäkringen lämnar ersättning i maximalt 12 må- 
nader per skadehändelse.

4.2 Ersättning utgår först efter en karenstid* om 30 
dagar.

4.3 Ersättning utgår per dag och räknas ut enligt 
följande schablon: månadens boendekostnad/30.

4.4 Försäkringen ersätter styrkta och betalda 
boendekostnader, dock maximalt upp till valt 
försäkringsbelopp.

4.5 Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott.

4.6 Försäkringen ersätter inte kostnad som redan är 
ersatt av denna eller annan försäkring.

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

4.8 Vid heltidssjukskrivning eller ofrivillig arbets- 
löshet anses skadehändelser, som inte åtskiljs av en 
sammanhängande period om högst 90 dagar, höra  
till samma skadehändelse, utan krav på karenstid eller 
kvalificeringstid.

4.9 Vid dödsfall lämnas ersättningen till efterlevande 
make/maka, sambo, barn, syskon eller föräldrar 
för deras eventuella boendekostnader för den 
gemensamma bostaden, under förutsättning att 
den efterlevande bor kvar och är folkbokförd på den 
gemensamma bostadsadressen. Ersättning utgår 
under högst 12 månader från dödsfallet. 

5. Åtgärder vid skada
5.1 Anspråk på ersättning skall göras snarast möjligt, 
dock senast inom 6 månader från det datum för- 
säkringstagaren fick kännedom om skadan. Vid 
anspråk på ersättning skall försäkringstagaren tillställa 
försäkringsgivaren de handlingar denne vid varje tid 
anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till er- 
sättning. Försäkringsgivaren är inte skyldig att utge 
ersättning om inte försäkringstagaren insänder  
efterfrågade handlingar. Vid anspråk ska alltid  
följande handlingar insändas till Försäkring Direkt hos 
Försäkringsutveckling Sverige AB (se punkt 7.5).

5.2 Heltidssjukskrivning

 - Underlag för månatliga boendekostnader.

 - Läkarintyg med sjukskrivningens orsak angiven.

 - Intyg om utbetald sjukpenning, sjukersättning, tids 
 begränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning  
 från Försäkringskassan.

 - Övriga handlingar som kan vara av betydelse för  
 bedömning av skadeärendet.

5.3 Ofrivillig arbetslöshet

 - Underlag för månatliga boendekostnader.

 - Kopia på utbetalningsavi från arbetslöshetskassan  
 eller liknande.

 - Intyg från arbetsförmedlingen om att den försäkrade  
 är inskriven som arbetssökande.
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 - Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning  
 till arbetslösheten samt hur länge den försäkrade  
 arbetat hos denna arbetsgivaren.

 - Övriga handlingar som kan vara av betydelse för  
 bedömning av skadeärendet.

6. Undantag
Ersättning lämnas inte om skadan direkt eller indirekt 
har samband med:

6.1 känd omständighet som förelåg innan 
försäkringstagaren tecknade försäkringen,

6.2 boendekostnader som uppkommer under 
karenstiden, annat än vid dödsfall,

6.3 skadehändelse som inträffar under kvalificerings- 
eller återkvalificeringstid,

6.4 medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp 
som ej är medicinskt motiverade,

6.5 alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk, 
annan självförvållad kroppsskada eller egen brottslig 
handling,

6.6 strejk, lockout eller annan stridsåtgärd på 
arbetsmarknaden.

7. Allmänna avtalsbestämmelser
7.1 Premiebetalning 
Premien uppgår till det belopp som anges i för- 
säkringsbeviset. Premien debiteras månadsvis.  
Betalas inte premien i rätt tid får försäkringsgivaren 
säga upp försäkringen för upphörande. Försäkrings-
skyddet upphör att gälla 14 dagar efter den dag 
då uppsägning sänts till försäkringstagaren på den 
adress som angivits i försäkringsbeviset, eller senare 
har anmälts till försäkringsgivaren, om inte premien 
betalas inom denna frist. Försäkringsgivarens 
ansvar inträder från det startdatum som anges i 
försäkringsbeviset. Försäkringsgivaren har rätt att vid 
utgången av respektive försäkringsperiod, genom 
skriftlig försändelse avisera premieförändring som 
träder i kraft vid nästkommande försäkringsperiod, 
dock minst 30 dagar från det att försändelsen skickats.

Premie skall erläggas även under skadeperiod, kva- 
lificeringstid och återkvalificeringstid.

7.2 Personuppgifter 
Försäkringsutveckling Sverige AB (nedan FUAB)  
administrerar och handlägger skadeanmälan för för- 
säkringsgivarens räkning samt är personuppgifts- 
ansvarig. Den försäkrade samtycker till att försäkrings-
givaren och/eller FUAB inhämtar och lämnar ut de 
uppgifter till försäkringsgivaren och/eller FUAB som 
de behöver för reglering av anmäld skada.

FUAB och försäkringsgivaren behandlar försäkrings- 
tagarens kunduppgifter med modern informations- 
teknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra för- 
säkringsåtaganden och kundrelationer. Enligt 
Personuppgiftslagen (PUL) har försäkringstagaren rätt 
att begära information om och rättelse av de person- 
uppgifter som finns.

7.3 Tillämpbar lag 
För denna försäkring gäller FAL. Tvist angående  
avtalet skall prövas av svensk domstol.

7.4 Preskription 
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning 
förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol 
mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått 
kännedom om att anspråket kunde göras gällande 
och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast 
hade kunnat göras gällande.

7.5 Försäkringsförmedlare/Administratör 
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 försäkrings- 
förmedlare 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 finansinspektionen@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 
regleras främst genom lagen (2005:405) om 
försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter och 
allmänna råd FFFS 2005:11 om försäkringsförmedling. 
Lagen om försäkringsförmedling 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 
försäkringsförmedlare hos FUAB kan ådra sig i 
samband med försäkringsförmedlingsverksamhet. 
Om du drabbats av skada eller ekonomisk förlust som 
du anser att förmedlarens agerande har vållat, kan du 
framställa krav mot FUAB eller rikta krav direkt mot 
den försäkringsgivare 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 förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen 
uppfyller de krav på omfattning som ställs enligt 
lag och FI:s föreskrifter. Den högsta ersättning som 
kan betalas ut från ansvarsförsäkringen 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. Försäkringsgivaren ställer på begäran ut 
försäkringscertifikat.
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8. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är Protector 
Försäkring Sverige, Filial av Protector Forsikring ASA 
Norge. Västra Trädgårdsgatan 15, 11153 Stockholm. 
Telefon 08-410 637 00.

9. Om vi inte kommer överens
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i 
samband med skada, kan beslutet prövas av för- 
säkringsgivaren genom att kontakta Protector 
Försäkring Sverige, för kontaktuppgifter se punkt 8.

Den som inte godtar försäkringsgivarens beslut i ett 
ärende kan få ärendet prövat av:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 
Prövningen är kostnadsfri och beslutet är en re- 
kommendation. Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, 
telefon: 08-555 017 00

Allmän Domstol. 
Tag kontakt med den närmaste tingsrätten som 
lämnar information.

Om Du vill veta mer kan Du kontakta Försäkring Direkt 
hos  FUAB eller ta kontakt med Konsumenternas 
försäkringsbyrå, Byrån gör ingen prövning av enskilda 
ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt 
konsumenter i försäkringsfrågor.

10. Definitioner
10.1 Kvalificeringstid 
Med kvalificeringstid menas den tid inom vilken 
försäkringstagaren, för att ha rätt till ersättning vid 
skadehändelse, måste uppfylla kraven i punkt 1.4, och 
1.5

10.2 Återkvalificeringstid 
Med återkvalificeringstid menas den tid som en 
försäkringstagare, efter det att ersättning lämnats 
under maximal ersättningsperiod, måste uppfylla 
kraven i punkt 1.4 och 1.5 innan ersättning kan utgå på 
nytt.

10.3 Karenstid 
Med karenstid menas den tid inom vilken försäkringen 
inte lämnar ersättning från det att en skada inträffar.

10.4 Boendekostnad 
Bostadsrätt: 
Som boendekostnad räknas årsavgift till 
bostadsrättsförening baserat på angiven bostadsyta 
samt, om detta angivits i försäkringsbeviset, även 
nettoräntekostnader för bolån*, hemförsäkring samt 
hushållsel.

Hyresrätt: 
Som boendekostnad räknas kostnad för hyra 
avseende ett förstahandshyreskontrakt med 
fastighetägare till en hyresfastighet, hemförsäkring, 
samt hushållsel, dock högst det belopp som anges i 
försäkringsbeviset.

Villa eller annan bostad som innehas med äganderätt: 
Som boendekostnad räknas nettoräntekostnader för 
bolån* hemförsäkring, hushållsel, uppvärmnings- 
kostnader, vatten och avlopp, fastighets- väg- och 
samfällighetsavgift, samt tomträttsavgäld, dock högst 
det belopp som angivits i försäkringsbeviset.

* med nettoräntekostnad för bolån avses 70 % av  
bruttoräntekostnaderna för lån i bank eller bolåne- 
institut som upptagits för förvärv av bostaden och för 
vilka bostaden har pantförskrivits.

10.5 Ofrivillig heltidsarbetslöshet 
Med ofrivillig heltidsarbetslöshet menas att för- 
säkringstagaren, utan egen möjlighet till påverkan, är 
arbetslös till 100 % av den totala arbetstid som gällde 
för försäkringstagaren tiden närmast före inträffad 
arbetslöshet under förutsättning att försäkrings- 
tagaren står till arbetsmarknadens förfogande, är 
inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen 
samt inte nekat möjlighet till arbete.

10.6 Heltidssjukskrivning 
Med heltidssjukskrivning menas att försäkringstagaren 
blir sjukskriven till 100% av den totala arbetstid som 
gällde för försäkringstagaren tiden närmast före 
sjukskrivningen och att ersättning lämnas för detta 
från svensk allmän Försäkringskassa.


