
 
 

 
Detta produktblad innehåller en kort beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer under fullständiga villkor och om förebyggande information 
som finns på www.hedvig.com. Du har rätt att få villkor och förebyggande information skickad till ditt hem. Kontaktuppgifter finns på 
www.hedvig.com. 

 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Uthyrningsförsäkringen finns för att du ska kunna känna dig trygg och få ersättning om hyresgästen t ex repar golvet eller spiller rödvin i 
soffan. Denna försäkring är ett komplement till din ordinarie försäkring och kan täcka skador kopplade till uthyrningen där den ordinarie 
försäkringen inte täcker. Du behöver fortfarande en försäkring med minst omfattning brand, vatten, inbrott och ansvar för att täcka dessa 
skador. Försäkringen gäller för uthyraren som både kan vara en privatperson eller en juridisk person.  

 

 
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.  
 
 

Är beloppet på ordinarie försäkring lägre än 1 000 000 
SEK är det lägre beloppet på ordinarie försäkring den 
sammanlagt högsta ersättning du kan få 
 

 

 

 
X  Skador som uppstår till följd av normalt slitage, tex:  

o Borrhål för uppsättningar av lampor, hyllor, armaturer  
o Små repor i golv eller parkett efter möbler  
o Mindre fettfläckar i kök  
o Röklukt efter tobaksrökning som går bort exempelvis 

genom att vädra  
o Mindre repor och/eller små sprickor i handfat, WC samt 

badkar som inte påverkar funktionen  
o Mindre estetisk skillnad såsom nyansskillnad, 

skönhetsfel, fläckar, repor och missfärgningar som 
uppkommer genom att egendomen används på ett 
normalt sätt 

o Märken på väggar/tapet efter möbler 
 

X  Skador inte har samband med den specifika uthyrningen  
X  Skada som uppstått genom långtidspåverkan 
X   Ersättning på egendom som skadas vid brand, vatten, inbrott 

och ansvar ersätts ej på denna försäkring utan regleras helt 
via din ordinarie försäkring 

X   Skador orsakade av dig 
X   Skador som har ersatts eller kunde ha ersatts av ordinarie 

försäkring om skadan hade anmälts till ordinarie 
försäkringsbolag  

X   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.  

X   Hyresgästens/hyresgästernas egendom 
X   Försäkringen gäller inte för det ansvar som försäkrade, tillika 

användare av Qasas tjänst har gentemot tredje part 
X   Försäkringen gäller inte för den egendom som är undantagen 

i din ordinarie försäkring för bostaden och lösöret 
X  Skada som består i eller orsakas av nötning, förslitning,    

förbrukning, självförstörelse (t.ex. sprickor), uppnådd teknisk 
livslängd eller annan åldersförändring eller bruksslitage 

X  Skada på isolerglas som endast består i att rutorna blivit otäta 
X  Stöldbegärlig egendom, dock omfattas elektronik som är 

avsedd att vara fast placerad i bostaden (exempelvis TV eller 
ljudanläggning) 

     X   Brygga, uthus och växthus på annans mark 
 
 
 

 

Onormalt slitage  
Allrisk fast inredning  
Allrisk lösöre 
Uppsåtlig skadegörelse från din hyresgäst  
Hyresförlust  
Självriskreducering 
Skador orsakade av din hyresgäst 
Kostnad för byte av lås vid förlust 
Sanering av kraftig röklukt orsakad av rökning, 
matlagning eller liknande  
Ersättning om hyresgästen tapetserar eller målar 
utan tillåtelse 
Skador på golv på grund av att hyresgästen inte 
satt skydd på möbler  
Märken på golv eller väggar för att ett barn har ritat 
Om hyresgästen tappar/spiller rödvin i soffan 
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  

 



 

 
 

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

Vilka är mina skyldigheter? 
Du ska iaktta de säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och särskilda villkor som anges i din ordinarie försäkring och även 
säkerhetsföreskrifterna i det villkor som hör till detta produktblad 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. För att försäkringen skall gälla krävs att du har en gällande ordinarie 
fritidshusförsäkring, villaförsäkring eller annan hemförsäkring 

 

 

 
Skriv till Hedvig via appen och berätta från vilket datum du vill säga upp din försäkring. 

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. 

 


