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Förköpsinformation för dig 
som hyr ut din bostad för 
fritidsändamål via:  
 
 

QASA 

 

 

Hemsida   hedvig.com 
E-post   hedvig@hedvig.com 
Telefon   +46 010-45 99 200 
Adress  Regeringsgatan 65 

SE-111 56 Stockholm, SE 
 
Org. nr  559093–0334 
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Vad är jag skyddad för? 
Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan. 
Genom gruppavtalet är samtliga av Qasas kunder som hyr ut  sin bostad för fritidsändamål via 
Qasas tjänst omfattade av försäkringen.  

Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade (fysisk eller juridisk person), som hyr ut sin bostad för 
fritidsändamål via Qasas tjänst, och som är ägare till lösöret samt bostaden och den fasta 
inredningen.  
Med bostad menas hyresrätt, bostadsrätt, ägarbostad samt villa och fritidshus. 
 
I Försäkringen är Gruppföreträdaren försäkringstagare och de Gruppmedlemmar 
 

• som använt Qasas tjänst för uthyrning av boende för fritidsändamål 
med en hyresperiod om minst 1 dag och maximalt 9 månader, och 
 

• som har en gällande ordinarie fritidshusförsäkring, villaförsäkring 
eller annan hemförsäkring för det boende som uthyrningen gäller 

automatiskt försäkrade. 

När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid som försäkringen är i kraft. 
Försäkringen är i kraft under den tid gruppmedlemmenhyr ut sitt boende för fritidsändamål av 
sin bostad via Qasa. Varje försäkringsperiod är maximalt 9 månader med automatisk förnyelse 
så länge hyresavtalet är ikraft. 

Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för den bostad som avtalats med Qasa och gäller endast bostäder i Sverige. 

Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust enligt delarna:  
 
 
 
 
beskrivna nedan som orsakas under den tid då försäkringen vart i kraft.  
 

Hur mycket kan du få i ersättning? 
Värdet på din egendom minskar när du har använt den ett tag. Inte bara på grund av slitage, 
men också att många saker snabbt blir omoderna. Grundtanken med försäkring är att du ska 
hamna i samma situation som du var innan skadan skedde, alltså att pengarna du får ska 
motsvara marknadspriset på prylen som skadats.  

Högsta ersättningsbelopp 
Ersättning lämnas med högst det/de ersättningsbelopp för bostaden, fast inredning och lösöre 
som anges i ordinarie försäkring.  
Dock sammanlagt högst 1 000 000 SEK per skadehändelse oavsett om belopp i ordinarie 
försäkring är högre. Skulle beloppet på ordinarie försäkring vara lägre än 1 000 000 SEK är det 
lägre beloppet på ordinarie försäkring den sammanlagt högsta ersättning du kan få.  

 

Självrisk 

Självrisken är 1 000 kr vid varje uthyrningstillfälle och betalas av den försäkrade. Om den 
försäkrade i sin ordinarie försäkring har fått ersättning för skadad/förlorad egendom och 
betalat en högre självrisk än den som gäller för denna försäkring, ersätts även mellanskillnaden 
till den försäkrade. 

 

QASAFÖRSÄKRING 

Prylar Fast inredning Uppsåtlig 
skadegörelse Hyresförlust 
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Säkerhetsföreskrifter 
Du ska iaktta de säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och särskilda villkor som anges i din 
ordinarie försäkring och även säkerhetsföreskrifterna i detta villkor för att få full ersättning vid 
en skada. Din egendom ska hanteras och förvaras så att stöld, förlust eller skada på egendomen 
så långt som möjligt förhindras. Du får inte förvara stöldbegärlig egendom i din lägenhet vid 
uthyrning. 

 

Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
Försäkringen gäller inte för bland annat:   
 

• Skador som har ersatts eller kunde ha ersatts av ordinarie försäkring 
om skadan hade anmälts till ordinarie försäkringsbolag 
 

• Egendom som skadas vid brand, vatten, inbrott och ansvar ersätts ej 
på denna försäkring utan regleras helt via din ordinarie försäkring 

 
• Försäkringen gäller inte för det ansvar som försäkrade, tillika 

användare av Qasas tjänst har gentemot tredje part 
 

• Försäkringen gäller inte för den egendom som är undantagen i 
ordinarie försäkring för bostaden och lösöret 
 

• Försäkringen gäller inte för tilläggsförsäkringar som inte är 
tillhörande boende, dvs byggnadsdelar eller lösöre tillhörande bostad 
i ordinarie försäkring såsom t.ex. småbåt, permobil eller liknande.  
 

• Hyresgästens/hyresgästernas egendom 
 

• Mynt, sedlar, frimärken, värdehandlingar, manuskript och ritningar 
(även samlingar) samt arkivalier och datainformation 
 

• Brygga, uthus eller växthus på annans mark  
 

• Stöldbegärlig egendom. Dock omfattas elektronik som är avsedd att 
vara fast placerad i bostaden (exempelvis TV eller ljudanläggning) 
 

• Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta/odlade pärlor och 
ädelstenar 

 
• Mobiltelefon, smartphone, surfplattor, hörlurar och liknande med 

tillbehör 
 

• Skador som inte kan hänföras till uthyrningen, tex redan skadat gods 
 

• Skada som består i eller orsakas av nötning, förslitning, förbrukning, 
självförstörelse (t.ex. sprickor), uppnådd teknisk livslängd eller annan 
åldersförändring eller bruksslitage 
 

• Skada genom långtidspåverkan t ex fukt, röta, svamp, rost eller 
frätning 
 

• Skada orsakad av bearbetning, reparation, eller rengöring som 
utförts av näringsidkare 
 

• Skada orsakad av djur, husbock, insekter, skadedjur, gnagare 
 

• Skada på isolerglas som endast består i att rutorna blivit otäta 
 

• Uppsåtlig skadegörelse orsakad av dig som hyr ut bostaden 
 

• Tid som hyresgäst och/eller hyresvärd lägger ned på att diskutera, 
fixa eller kolla upp oklarheter gällande uthyrningen samt skada 
ersätts ej 

QASAFÖRSÄKRING 
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Vad är jag skyddad för? 
Till exempel; 

• Om hyresgästen tappar/spiller rödvin i soffan 
 

• Om hyresgästen råkar välta omkull någonting  
 

• Skada eller förlust av lösöre som du äger, hyr eller lånar som är 
placerade i den uthyrda bostaden och som endast är avsedd för ditt 
privata bruk eller din hyresgästs privata bruk 

 
• Om hyresgästen orsakar skador på dina prylar som påverkar 

funktionen eller inte enbart består i estetiska skillnader som kan 
klassas som normalt slitage efter eller innan reparationsåtgärd  

 

Hur mycket kan du få i ersättning? 
Ersättning lämnas med högst det angivna försäkringsbeloppet för lösöre som anges i ordinarie 
försäkring. 

 

Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
Din försäkring ersätter inte skador som kan ersättas av din ordinarie försäkring eller som 
orsakats av normalt slitage eller uppnådd teknisk livslängd.  
Din försäkring ersätter inte heller skador eller förlust på följande egendom: 
 

• Pengar, värdehandlingar, manuskript och ritningar 
 

• Stöldbegärlig egendom förvarad i annan lokal eller biutrymme 
 

• Mynt-, sedel- och frimärkssamling 
 

• Skador eller förluster i samband med postbefordran 
 

• Brygga, uthus och växthus 
 

• Stöldbegärlig egendom, dock omfattas elektronik som är avsedd att 
vara fast placerad i bostaden (exempelvis TV eller ljudanläggning) 

 
• Att lagrad information eller programvara på dator eller datatillbehör 

skadas/raderas 
 

Din försäkring ersätter inte skador på grund av:  
 

• Estetisk skillnad såsom nyansskillnad, skönhetsfel, fläckar, repor och 
missfärgningar 
 

• Nötning, förslitning, åldersförändring eller annan Iångtidspåverkan 
 

• Husdjur, råttor, möss, andra gnagare eller insekter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prylar 

QASAFÖRSÄKRING 
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Vad är jag skyddad för? 
Till exempel;  

• Om hyresgästen orsakar skador på dina prylar som påverkar 
funktionen eller inte enbart består i estetiska skillnader som kan 
klassas som normalt slitage efter eller innan reparationsåtgärd  

 
• Om hyresgästen skulle tappa nyckeln till bostaden ersätts kostnad för 

detta samt byte av lås  
 

• Kostnad för byte av lås till den uthyrda bostaden i de fall hyresgäst inte 
lämnar tillbaka samtliga nycklar vid hyrestidens slut  

 
• Uppsåtlig skadegörelse orsakad av hyresgästen, dennes 

familjemedlemmar eller gäster om du har vidtagit rimliga åtgärder för 
att stoppa detta 

 
• Märken på golv eller väggar för att ett barn har ritat   

 
• Kraftig röklukt orsakad av rökning, matlagning eller liknande i bostaden 

som kräver sanering. Försäkringen täcker inte sanering efter 
brandskada i bostaden.   

 
• Tapetsering eller målning utan tillåtelse  

 
• Skador på golv på grund av att hyresgästen inte satt skydd på möbler  

 
 

Hur mycket kan du få i ersättning? 
Ersättning lämnas med utgångspunkt från vad det kostar att utan dröjsmål återställa/reparera 
den skadade egendomen med användande av ändamålsenliga, moderna, rationella och 
fackmässiga metoder och material.  
 

Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
Din försäkring ersätter inte skador som kan ersättas av din ordinarie försäkring eller som 
orsakats av normalt slitage eller uppnådd teknisk livslängd.  

 
Din försäkring ersätter inte heller skador eller förlust på följande egendom: 

 
• Brygga, uthus eller växthus på annans mark  

 
Din försäkring ersätter inte skador orsakade av följande: 

 
• Egendom som skadas vid brand, vatten, inbrott och ansvar ersätts ej 

på denna försäkring utan regleras helt via din ordinarie försäkring 
 

• Nötning, förslitning, åldersförändring eller annan Iångtidspåverkan 
 

• Husdjur, råttor, möss, andra gnagare eller insekter 
 

• Skada som endast består av estetisk skillnad såsom nyansskillnad, 
skönhetsfel, fläckar, repor och missfärgningar 

 
 

 
 
 
 
 

 

QASAFÖRSÄKRING 

Fast inredning 
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Uppsåtlig skadegörelse 

Hyresförlust 

 

Vad är jag skyddad för? 
Försäkringen gäller för uppsåtlig skada på bostaden, fast inredning samt lösöre orsakad i 
bostaden av hyresgästen, dennes familjemedlemmar eller gäster till dessa som inte kan 
ersättas genom den ordinarie eller annan ( tex bostadsrättsföreningens, hyresvärdens 
försäkring) 

 

Hur mycket kan du få i ersättning? 
Ersättning lämnas utifrån vad det, ersättningen lämnas dock med högst det angivna 
försäkringsbeloppet för fast inredning/egendom samt lösöre som anges i ordinarie försäkring.  
 

Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
Din försäkring ersätter inte skador som kan ersättas av din ordinarie försäkring eller som 
orsakats av normalt slitage eller uppnådd teknisk livslängd.  

 
Din försäkring ersätter inte heller skador eller förlust på följande egendom: 

 
• Brygga, uthus eller växthus på annans mark  

 
Din försäkring ersätter inte skador orsakade av följande: 

 
• Nötning, förslitning, åldersförändring eller annan Iångtidspåverkan 

 
• Husdjur, råttor, möss, andra gnagare eller insekter 

 
• Skada som endast består av estetisk skillnad såsom nyansskillnad, 

skönhetsfel, fläckar, repor och missfärgningar 
 
 
 

Vad är jag skyddad för? 
Försäkringen gäller om den uthyrda bostaden blir helt eller delvis obrukbar genom skada som är 
ersättningsbar antingen genom den ordinarie försäkringen eller genom denna försäkring. 
 

Hur mycket kan du få i ersättning? 
Ersättning lämnas med högst det hyresbelopp som hyresgäst skulle erlägga för hyrestid som 
avtalats innan skadan inträffade och som motsvarar den tid bostaden är obrukbar p.g.a. skadan. 
Ersättning lämnas dock för maximalt 6 månaders hyra. 
 

Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
Skadan ska ha inträffat under försäkringstiden 
För att hyresförlustförsäkringen ska gälla för skada som inträffat eller upptäckts under 
försäkringstiden:  
 

• ska du ha följt säkerhetsföreskrifterna samt utfört rimlig kontroll och 
tillsyn av bostadens vatten- och ledningssystem samt av eldstäder och 
låsanordningar inför varje uthyrning 

 
Försäkringen gäller inte om du har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 
Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om 
att detta innebar en betydande risk för att skadan samt hyresförlust skulle inträffa. 
 
 
 

QASAFÖRSÄKRING 

QASAFÖRSÄKRING 
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För avtalet gäller vad som står i ditt försäkringsbrev, och handlingar som hör till det. Förutom 
det så gäller detta försäkringsvillkor. I övrigt gäller Försäkringsavtalslagen och svensk lag 
tillämpas på avtalet. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. 

 
Försäkringstiden 
Försäkringen gäller under den tid du har en pågående uthyrning av din bostad via Qasa. 
Varje försäkringsperiod är 9 månader med automatisk förnyelse så länge hyresavtalet är 
ikraft. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den inte 
förrän efter det klockslag du tecknar den. Vid uthyrningstidens slut avslutas försäkringen 
automatiskt. Du kan när som välja att avstå från försäkringen, oavsett anledning. 

 

Betalning av premie 
Gruppföreträdaren är ansvarig för betalning av premier under den Gruppförsäkringen. 
Gruppföreträdaren ska erlägga premien till Hedvig, som har Försäkringsgivarens uppdrag 
att ta emot premien. 

 

Personuppgifter 
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan 
tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör 
behandlingen av dina personuppgifter meddelar på vår hemsida. 
 
Hedvig är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i 
enlighet med gällande lagstiftning. Hedvig har också utsett ett dataskyddsombud för 
personuppgiftsbehandlingen. Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina 
personuppgifter, kontakta oss! Du kan antingen mejla direkt till Hedvigs support på 
help@hedvig.com eller kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@hedvig.com . 

 
Klagomålshantering 
Ta alltid först kontakt med Hedvig. Eventuella missförstånd kan nästan alltid klaras upp! Om du 
efter ny kontakt med Hedvig fortfarande inte är nöjd har du alltid möjlighet att överklaga ditt 
beslut till vår klagomålsansvarig genom att kontakta oss på omprovning@hedvig.com. 
 
Klagomålsansvarig gör en fristående prövning av ärendet och kan därför behöva Iite tid för att 
gå igenom och fatta ett beslut. Hen återkommer till dig inom 14 dagar med besked hur ärendet 
kommer att hanteras. Det kostar inget att begära en prövning hos klagomålsansvarig. Om du 
efter omprövning fortfarande inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att vända dig till någon 
av instanserna nedan. 

 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Du kan också vända dig till ARN:s särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN prövar ditt 
ärende utan kostnad. Mejla ARN på arn@am.se (www.arn.se). 
 

Nämnden för rättskyddsfrågor 
Hit kan du vända dig när det gäller överklagande av beslut som gäller din rättsskyddsförsäkring. 
Du når dem på 08-552 787 20 eller www.forsakringsnamnder.se. 
 

Domstol 
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste 
tingsrätt om du vill veta mer, t.ex. om förenklat rättegångsförfarande. Observera dock att om 
tvisten rör värdering av egendom ska den prövas enligt vad som anges under avsnittet 
Ersättning. 
För mer information, besök www.hedvig.com/IegaI. 

QASAFÖRSÄKRING 
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Konsumentvägledning 
För råd och hjälp kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst på 
www.hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas 
Försäkringsbyrå på www.konsumenternas.se. 

 
Om Hedvig 

 

Hedvig AB org. Nr 559093-0334, med registrerad adress Hedvig AB c/o WeWork, 
Malmskillnadsgatan 32 SE-111 51 Stockholm är föremål för Finansinspektionens tillsyn som 
försäkringsdistributör enligt svensk lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Våra 
försäkringsavtal regleras i enlighet med den svenska försäkringsavtalslagen.  
 
Genom att teckna en försäkring hos Hedvig samtycker du till att information om försäkringen 
och Hedvig AB endast kommuniceras digitalt. Om du vill ha informationen i ett annat formulär 
än digitalt kan du skicka ett mail till help@hedvig.com eller kontakta Hedvig direkt i appen.  
 
Exklusiv försäkringsgivare för Hedvig AB:s försäkringar är Hedvig Försäkring AB, org. nr 
559245-5223, och Eir Försäkring AB, org. nr 559166-0617.  
 
För att driva och utveckla tjänsten tar Hedvig AB en fast provision på 20% - 25% av din 
försäkringspremie. Hedvig AB distribuerar endast försäkringar under Hedvigs varumärke.  
Hedvig Försäkring AB och Eir Försäkring AB är försäkringsgivare för alla försäkringar som delas 
ut av Hedvig. Eir Försäkring AB har inget ägande i Hedvig AB. Hedvig AB har ett kvalificerat 
ägande i Hedvig Försäkring AB. Hedvig AB är registrerad som försäkringsdistributör hos 
Bolagsverket. Registreringen gäller alla skadeförsäkringsklasser.  
Du kan kontrollera Hedvig AB:s anmälan hos Bolagsverket. Hedvig AB har sin ansvarsförsäkring 
hos QBE Insurance (Europe) Ltd., Storbritanniens filial Sverige.  
Titta längst ner på sidan för kontaktuppgifter till Finansinspektionen, Bolagsverket, QBE och 
Konsumentverket. På begäran ska finansinspektionen informera dig om huruvida en anställd på 
Hedvig AB har rätt att teckna försäkring och vilken typ av försäkring rätten gäller för. Kajsa 
Alenmyr ansvarar för Hedvig AB:s försäkringsdistribution. 
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