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Försäkring Direkt BoKvar

Inledning
Försäkringsutveckling Sverige AB bedriver sin 
verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och 
med tillbörlig omsorg ta till vara gruppens intressen 
och handlar hederligt, rättvist och professionellt. 
Försäkringsutveckling Sverige AB anpassar sin 
rådgivning efter gruppens önskemål och behov 
samt rekommenderar lösningar som är lämpliga för 
gruppen. 

Denna Gruppförsäkring är framtagen och anpassad 
baserad på målgruppens generella behov för den 
aktuella försäkringsprodukten. FUAB lämnar för denna 
Gruppförsäkring inte rådgivning grundad på opartisk 
analys. I stället utvärderar FUAB löpande marknaden 
för att kunna erbjuda de mest konkurrenskraftiga 
gruppförsäkringarna. 

För- och efterköpsinformationen ger endast en 
översiktlig beskrivning av försäkringarnas utformning 
och omfattning. Vilka moment just din försäkring 
innehåller ser du i ditt försäkringsbesked. Fullständiga 
bestämmelser finns i avtalet om gruppförsäkring och 
i ”Villkor för Gruppförsäkring” som du kan beställa 
från Försäkringsutveckling Sverige AB. Det är villkoren 
och Försäkringsavtalet som ligger till grund för 
skaderegleringen. För gruppavtalet och försäkringarna 
tillämpas svensk lag.

“Du” i texten nedan kan stå för både gruppmedlem 
och eventuell medförsäkrad. När något gäller enbart 
den ena personen framgår detta. Avvikelser från 
beskrivningen nedan kan förekomma.

Försäkringens innehåll
Försäkringen ersätter boendekostnader i max 12 
månader 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 4 kr per kvm lägenhetsyta per månad. 

För övriga boendekostnader baseras premien på val 
av försäkringsbelopp:

Försäkringsbelopp Månadspremie

2 000 kr 92 kr

4 000 kr 185 kr

6 000 kr 279 kr

8 000 kr 372 kr

10 000 kr 464 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. 
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Ersättningsstiden startar med en karenstid om 30  
dagar. Under denna tid lämnas ingen ersättning. 

Försäkringen ersätter därefter styrkta faktiska 
boendekostnader 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 är en svensk filial till Protector 
Forsakring ASA Norge och är ett försäkringsföretag 
på den svenska marknaden med adress på Västra 
Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm. Org.nr: 516408-
7339. 

Finansinspektionen utövar tillsyn över 
försäkringsföretag i Sverige. 

Rådgivning tillhandahålls enbart av vad som följer 
inom ramen för försäkringsdistributionen och i 
samband med skadereglering i enlighet med 
försäkringsvillkoren. 

Protectors ansvar enligt Lag om försäkringsdistribution 
SFS 2018:1219, 4 kap 16 §*  
Protector i egenskap av försäkringsdistributör/
försäkringsföretag) är ansvarig enligt 4 kap 16 § för ren 
förmögenhetsskada om Protector uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 4 kap 
1 §. Enligt 5 kap 4 § omfattar detta även till Protector 
anknutna försäkringsförmedlare. 

Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 
16 § ska underrätta Protector Försäkring på nedan 
mejladress inom skälig tid efter det att han eller hon 
märkt eller borde ha märkt att skada uppkommit. Om 
underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till 
skadestånd enligt lag om försäkringsdistribution bort. 
Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från 
distributionstillfället. 

Ersättning till anställda enligt 5 kap 9 § 
Protectors anställda erhåller, i förhållande till ett 
enskilt försäkringsavtal, enbart fast månadslön alt. 
timlön beroende på anställningsform.  

Klagomål  
Om du vill framföra klagomål mot Protector kan 
du kontakta oss på följande mejladress: skador@
protectorforsakring.se 

Tvist mellan parterna, som inte kan lösas genom 
förhandling, skall avgöras av svensk domstol med 
Stockholms tingsrätt som första instans.

* Samtliga laghänvisningar: Lag (2018:1219) om 
försäkringsdistribution. 

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. 

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter 
hänvisas till Försäkringsutveckling ABs 
integritetspolicy som finns att ladda ner på fuab.com 
samt de fullständiga försäkringsvillkoren som på 
begäran kan beställas från kundservice.

Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas av Försäkringsutveckling 
Sverige AB (nedan 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 
försäkringsförmedlare som förmedlar liv (klass 1A) 
samt sakförsäkring. 

FUAB står under tillsyn av Finansinspektionen 
(”FI”) vilken är den myndighet som övervakar 
företagen på finansmarknaden. FI nås enklast via 
finansinspektionen@fi.se, www.fi.se eller 08-408 980 
00. FI kan på begäran lämna upplysningar om FUAB 
och dess anställdas förmedlingsbehörighet. 

FUABs verksamhet som försäkringsförmedlare 
regleras främst genom lagen Lag om försäkrings-
distribution (SFS 2018:1219) FI:s föreskrifter och 
allmänna råd om försäkringsförmedling. Lagen 
om försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter 
kompletterar varandra och syftar bl.a. till att skydda 
Dig som kund. 

FUABs anställda erhåller, i förhållande till ett enskilt 
gruppavtal, enbart fast månadslön alt. timlön, 
för enskild såld försäkring till gruppmedlem kan 
engångsersättning förekomma. 

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 
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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 HDI 
Global SE via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 
102 17 Stockholm. Telefon 08-664 51 00, Mail: info@
nordeuropa.se. Försäkringsgivaren ställer på begäran 
ut försäkringscertifikat. 

Ersättning
Som en del av din premie betalar du ersättning till 
FUAB (25%) för försäkringsförmedling och därtill 
hörande tjänster, samt i förekommande fall reglering 
av de skador som omfattas av försäkringarna. 
Ersättningens storlek baseras på antal förmedlade 
försäkringar och beräknas som skillnaden mellan 
avtalad kundpremie och försäkringsgivarens 
riskpremie. Försäkringsgivarens riskpremie kan variera 
över tid beroende på det faktiska skadeutfallet. . 

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.


