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En allmän regel för att få ersättning av någon försäkring är att du behandlar och underhåller din 
egendom så att skador så långt det är möjligt förhindras.  
 
En skada ska därför ha inträffat plötsligt och oförutsett för att du ska få ersättning.  
 
Du måste alltid följa bestämmelserna i lagen eller vad som meddelas av myndigheterna, samt 
tillverkarens instruktioner för användning, skötsel och underhåll.  
Säkerhetsföreskrifter är försiktighetsåtgärder för att förebygga eller begränsa skador.  
Om försäkringstagaren har försummat säkerhetsföreskrifterna eller underlåtit att säkerställa att 
de följs, kan rätten till ersättning helt eller delvis upphöra att gälla.  
 
Som en allmän regel, om du bryter mot en (1) säkerhetsförordning, kommer vi att göra ett 
avdrag på 33%, om du bryter mot två (2) säkerhetsbestämmelser, som en grundläggande regel, 
gör vi ett avdrag på 66%, och om du bryter mot tre (3) eller fler säkerhetsbestämmelser 
kommer vi att göra ett avdrag på 100%.  
 
Vid grov överträdelse av endast en eller två säkerhetsföreskrifter kan ett större avdrag än den 
allmänna regeln göras. Avdraget kan dock aldrig bli över 100 % av ersättningsanspråket.  
 
När en skada uppstår, eller om det finns en omedelbar risk för att den inträffar, behöver du 
förebygga skadans uppkomst, eller begränsa skadan när den inträffat.  
 
Om en skada uppstår, vänligen meddela oss så snart som möjligt efter att du fått besked från 
din ordinarie försäkring.  
Du måste kunna visa att det finns ett försäkringsärende.  
Du måste lämna korrekt och så fullständig information som möjligt om vad som har hänt och 
om den skadade egendomen. Undanhåll därför inte något som kan påverka skaderegleringen.  
 
Förvara skadade föremål så att vi har möjlighet att inspektera dem och godkänna eventuella 
reparationer. Du är skyldig att delta i inspektionen av både skadad och oskadad egendom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QASAFÖRSÄKRING 

Generella 
säkerhetsföreskrifter  
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Affektionsvärde 
Affektionsvärde är ett subjektivt värde som människor har till vissa föremål. Dessa baseras på 
personens egna känslor och personliga koppling till föremålet.  
Det är alltså inte baserat på ett ekonomiskt värde, utan endast det emotionella och personliga 
värdet föremålet ger. 

Allrisk/Drulle  
Gäller för plötslig, oförutsedd och yttre händelse 

Antikvitet 
När vi säger antikvitet avses ett 100 år eller äldre, kulturhistoriskt intressant tillverkat föremål 
som inte är konstverk eller samlarföremål. 

Fast inredning 
Föremål som anses utgöra tillbehör till en byggnad genom sin mer eller mindre påtagliga 
anknytning till den. Där räknas fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om 
den är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av byggnaden.  
Fast inredning är tex den inredning du lämnar kvar när du flyttar så som golv, bänkskivor, 
sanitetsprodukter, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan 
sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, 
markis, nyckel, badkar och annan sanitetsanläggning, spis, kylskåp samt maskin för tvätt 

Fritidsändamål  
Med Fritidsändamål menas att uthyrningens syfte är; uthyrning av bostad för semesterboende 
under en period om max 9 månader. 

Försäkringsbelopp  
Med försäkringsbelopp menar vi den maximala ersättning som kan betalas ut från försäkringen 
vid skada. 

Försäkringsbrev 
Försäkringsbrev är den handling du får från oss. Den innehåller detaljerad information om vad 
som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. 

Försäkringsgivare  
Försäkringsgivare är det bolag som ingått avtal med dig som försäkringstagare (i det här fallet 
ett obligatoriskt gruppförsäkringsavtal). Av ditt försäkringsbrev framgår vilket försäkringsbolag 
som är din försäkringsgivare.  

Gruppavtal  
Det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren som reglerar vilket 
försäkringsskydd som gruppmedlemmarna har. 

Gruppföreträdare  
Den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren, d.v.s. i detta fall Qasa AB. 

Gruppmedlem  
I detta fall består gruppmedlem av var och en som är kund till gruppföreträdaren, d.v.s. Qasa 
AB, och 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 försäkringen automatiskt.  
 
Inventarielista  
Lista över dina inventarier. Saker som du lämnar kvar i bostaden under en uthyrning. 

Hyresgäst  
Den som hyr en bostad av en gruppmedlem som hyr ut med Qasas tjänst. 

Lös Egendom/Prylar 
Lös egendom/Prylar är saker gruppmedlemmen har i sin bostad. Det är möbler, kläder, 
smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när 
du flyttar. 
 
 

Begreppsförklaringar 

QASAFÖRSÄKRING 
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Normalt slitage 
Nedanstående exempel anses räknas som normalt slitage och ersätts inte:  
 

• Borrhål för uppsättningar av lampor, hyllor, armaturer  
 

• Små repor i golv eller parkett efter möbler  
 

• Mindre fettfläckar i kök  
 

• Röklukt efter tobaksrökning som går bort exempelvis genom att vädra  
 

• Mindre repor och/eller små sprickor i handfat, WC samt badkar som 
inte påverkar funktionen   

 
• Mindre estetisk skillnad såsom nyansskillnad, skönhetsfel, fläckar, 

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

 
• Märken på väggar/tapet efter möbler 

Obligatorisk gruppförsäkring 
En försäkring som gruppmedlem är ansluten till. 

Ordinarie försäkring 
Den obligatoriska basförsäkringen som gäller för bostaden, fast inredning i bostaden och 
lösegendom/prylar tillhörande gruppmedlemmen.  

Stöldbegärlig egendom 
När det gäller vissa prylar gäller lite annorlunda krav på hur du måste hantera dessa. Det gäller 
för följande saker som vi kallar Stöldbegärlig egendom. 
När vi i det här villkoret pratar om stöldbegärlig egendom menar vi: 
 

• Pengar och värdehandlingar 
 

• GPS-utrustning, kameror samt tillbehör till sådan utrustning 
 

• Vapen med tillbehör och ammunition  
 

• Alkoholhaltiga drycker (mer än 2,25% alkohol) 
 

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

 
• Fick- och armbandsur 

 
• TV, ljudsystem, dator, datorutrustning med tillbehör 

 
• Mobiltelefon, smartphone, surfplattor, hörlurar och liknande med 

tillbehör 
 

Teknisk livslängd 
Alla saker har en så kallad teknisk livslängd. Det innebär att underliggande material kan vara 
dolda och orsaka en skada om de inte byts ut. 
Det är flera faktorer som påverkar den tekniska livslängden för olika byggnadsdelar, material, 
hushållsmaskiner, badrum, kök och installationer. Den tekniska livslängden påverkas av 
underhåll, service samt på kvaliteten på material och/eller produkt. 

Utrymme/Rum 
När försäkringen skriver utrymme/rum menas ett utrymme/rum som är avskilt med vägg eller 
annan naturlig avgränsning t. ex dörr, tröskel, mönster, fris, glasvägg  eller portal mot annan del 
av bostaden.  
 

Begreppsförklaringar 
QASAFÖRSÄKRING 
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Vad är en skada 
Med skada (ofta kallat försäkringsfall) menas en händelse som är plötslig, och oförutsedd. Det 
går inte att försäkra något som man med säkerhet vet eller som man kan förutse kommer att 
inträffa. Det ska också vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kostnaden av 
en skada. 
Det kan betyda att händelser som ibland kallas skada inte alltid är en skada enligt de villkor 
som gäller för försäkringen och då kan inte ersättning lämnas.  

Vad är inte en skada 
En skada som inte skett plötsligt och oförutsett. Det är inte tillräckligt att skadan har uppstått 
plötsligt, utan händelsen som orsakat skadan ska ha skett plötsligt, och även oförutsett. Med 
oförutsett menas att händelsen normalt sett inte ska ha gått att förutse och därför förhindra. 
Detta kan tex vara att renovera/byta ut äldre material, produkter som uppnått sin tekniska 
livslängd i din bostad i tid, innan en skada inträffar.  

Värdering  
Återställande/återköp värderas till vad det kostar att återställa den skadade egendomen med 
hänsyn till egendomens dagsvärde.  
Med dagsvärde menas egendomens värde, med hänsyn till egendomens ålder och skick vid 
skadetillfället. Egendomens värde fastställs med stöd av tillgängliga värderingsverktyg såsom 
marknadsplatser, kalkyler, offerter och tjänster för värdering. 
Värderingen utgår från vad det kostar i allmän handel att köpa nytt, om egendomen funnits 
eller vad den sannolikt hade kostat. Från den fastställda värderingen görs ett åldersavdrag. 

Åldersavdrag 
Ett avdrag från priset som försäkringsbolaget gör när en skada ska värderas.  Åldersavdraget 
eller värdeminskningen ska ta hänsyn till det skadade föremålets ålder, tekniska livslängd och 
förslitning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begreppsförklaringar 

QASAFÖRSÄKRING 
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Vad är jag skyddad för? 
Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som omfattas av försäkringsvillkoren nedan.  

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 vi skriver ”gruppmedlem”, "du", "din" och "dig" i detta villkor är alla personer som omfattas 
av försäkringen menade.  
 
Försäkringen gäller för skador orsakade av dina hyresgäster.  
 
Den försäkrade ska ha en gällande ordinarie försäkring med minst omfattning brand, vatten, 
inbrott och ansvar.  

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? 

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.  

 
 
 
 
 
 

Vem, när, vad & var 
gäller försäkringen?  

QASAFÖRSÄKRING 

Prylar Fast inredning Uppsåtlig 
skadegörelse Hyresförlust 
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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. 
 

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

• 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 

 

Vem, när, vad & var 
gäller försäkringen?  

QASAFÖRSÄKRING 
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Vad är jag skyddad för? 
 

Din försäkring ersätter förlorad eller skadad egendom i enlighet med vad som anges i ordinarie 
försäkring samt om förlusten eller skadan inträffar genom plötslig och oförutsedd yttre 
händelse som inte ersätts på annat sätt genom din försäkring och inte finns uppräknade under 
”Några begränsningar jag borde hålla koll på?” 
 
Samtliga tre nedan nämnda kriterier måste var uppfyllda för att det ska räknas som en 
ersättningsbar skada: 
 

• Plötslig 
 

• Oförutsedd 
 

• Yttre 
 

Skadeorsaken måste vara känd och kunna knytas till den period då skadan skedde. Du som 
försäkringstagare ska kunna visa upp den skadade egendomen på vår begäran. 
 
En drulleskada skulle till exempel vara; 
 

• 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 eller växthus på annans mark  
 

• 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 
 

Prylar 
QASAFÖRSÄKRING 

DRULLE 
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Några begränsningar jag borde hålla koll på?(forts.) 
 

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 
 

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. 
 
Tänk på att du måste kunna visa vad som fanns i bostaden under uthyrningen om du behöver 
nyttja försäkringen. Detta kan du göra genom att upprätta en inventarielista eller dokumentera 
genom att ta bilder, filma eller liknande innan uthyrningens start. 
Om något är trasigt när du återvänder, vet ni således vem som är skyldig att ersätta skadorna 
vilket är en förutsättning för din möjlighet att få ersättning via försäkringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prylar 

QASAFÖRSÄKRING 

DRULLE 
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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.  

 
 

ERSÄTTNING I PROCENT SEDAN EGENDOMEN UPPNÅTT FÖLJANDE ÅLDER 
Föremål Mindre 

än 6 
mån 

6 
mån 

1   
år 

2 
år 

3 
år 

4 
år 

5 
år 

6 
år 

7 
år 

8 
år 

9 år  
eller 
mer 

Mobiltelefon och smarta 
klockor 

100 100 70 40 20 10 5 5 5 0 0 

Dator/Datorutrustning och 
Hörlurar 

100 100 80 80 60 20 10 5 5 5 5 

Apple dator 100 100 90 90 70 50 40 30 20 10 5 

Surfplatta, bärbar 
medispelare eller liknande 
inkl tillbehör 

100 100 80 80 40 20 10 5 5 5 5 

Cykel inkl elcykel med s.k. 
pedal assistance system 
och elscooter* 

100 100 100 80 60 50 45 40 35 30 20 

Glasögon 100 100 90 80 60 50 45 40 35 30 25 

TV, Hemmabiosystem, 
högtalare, mediaspelare och 
spelkonsoler 

100 100 85 65 55 45 35 25 20 20 20 

Kamera inkl utrustning 100 100 100 65 50 40 30 20 20 20 20 

Kläder, skor och stövlar för 
vuxna samt accessoarer t 
ex bijouterier 

100 65 50 35 20 20 10 10 5 0 0 

Kläder, skor och stövlar för 
barn 

100 50 40 30 20 20 10 10 5 0 0 

Väskor, barnvagn, skid- och 
golfutrustning, sport- och 
fritidsutrustning 

100 95 85 65 45 25 20 20 20 20 20 

Handverktyg 100 90 70 60 50 40 30 25 20 20 20 

Skönhetsprodukter 
(hårvård, hudvård, parfym 
och sminkprodukter) 

80 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Övrig egendom (som inte är 
nämnt i denna tabell) 

100        90 80 70 50 40 30 20 10 10 0 

            

*Fatbike eller motsvarande ersätts ej från försäkringen 
 

 
Föremål som finns i tabellen ersätts med utgångspunkt från inköpspriset för utrustningen och 
utrustningens ålder. Du får ersättning med så stor del av inköpspriset som framgår av tabellen 
ovan.  
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Vad är jag skyddad för? 
 

Din försäkring ersätter förlorad eller skadad fast egendom i enlighet med vad som anges i 
ordinarie försäkring samt om förlusten eller skadan inträffar genom plötslig och oförutsedd 
yttre händelse som inte ersätts på annat sätt genom din försäkring och inte finns uppräknade 
under ”Några begränsningar jag borde hålla koll på?” 

 
Samtliga tre nedan nämnda kriterier måste var uppfyllda för att det ska räknas som en 
ersättningsbar skada: 
 

• Plötslig 
 

• Oförutsedd 
 

• Yttre 
 

Skadeorsaken måste vara känd och kunna knytas till den period då skadan skedde. Du som 
försäkringstagare ska kunna visa upp den skadade egendomen på vår begäran. 
 
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.  

 
Vad som anses vara normalt slitage kan vara klurigt och bedöms från fall till fall, men vi har 
samlat ett par exempel under Begreppsförklaringar på sidan 4–6 för att du som hyr ut ska få 
rätt förväntansbild.  
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Några begränsningar jag borde hålla koll på? 
 
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 

 
 

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. 
 
Tänk på att du måste kunna visa skicket i bostaden innan uthyrningen om du behöver nyttja 
försäkringen. Detta kan du göra genom att upprätta ett besiktningsprotokoll eller dokumentera 
genom att ta bilder, filma eller liknande innan uthyrningens start. 
 
Om några skador tillkommer när hyresperioden är slut, vet ni således vem som är skyldig till 
skadorna, vilket är en förutsättning för din möjlighet att få ersättning via försäkringen.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QASAFÖRSÄKRING 

Fast inredning 

DRULLE 



                                                    Version 1.0                         Maj                                     Qasa 
                                                                                               2022 
 
 

 

sida 14 

Ersättningen utgår från aktuell kostnad för att återställa skadad byggnadsdel. 
  

  

BYGGNADSDEL * ANTAL ÅR UTAN 
ÅLDERSAVDRAG 

DÄREFTER 
AVDRAG % PER 
PÅBÖRJAT  ÅR 

Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation samt 
maskinell utrustning  

  

•     Rörsystem, vattenradiator, sanitetsgods, avloppstank 10 år  5 

•     Luft/luftvärmepump 2 år 15 

• Värmepumpsanläggning, varmvattenberedare som ingår i enhet 
med värmepump, avloppspump, solfångare, vindkraftverk och 
takvärme 

2 år  10 

Elvärmeslingor i golv 5 år  8 

Övriga installationer och annan maskinell utrustning inkl. tillbehör 
exempelvis varmvattenberedare, vattenfilter, oljefylld radiator, el-
radiator, värmepanna inkl expansionskärl, djupvattenpump, 
ackumulatortank, duschkabin, skärmvägg, bubbelbadkar, ångbadkar, 
solceller och solfångare 

2 år 8 

Bubbelpool inomhus — inkl. maskinell utrustning  2 år  10 

Elinstallationer och fiberoptik 25 år  5 

Radio- och TV-antenn, markiser, persienner 2 år 10 

Larm 5 år 10 

Målning (invändigt och utvändigt) 5 år  10 

Köks- och våtrumsinredning exkl vitvaror 15 år  5 

Dörrar, portar och fönster  inkl. lås och beslag  15 år  5 

Hushållsmaskiner inkl vitvaror och centraldammsugare 2 år 10 

Golv- och väggbeläggningar (ej våtrum)  
  

•     Tapetsering och annan väggbeklädnad 5 år 8 

•     Textil 5 år  8 

•     Plast/linoleum, laminat 10 år  5 

•    Trägolv inkl parkett samt ytbehandling av sådant golv 15 år  5 

•     Sten, keramik eller annat material 20 år  5 
   

Våtrumsbeklädnad inkl. tätskikt 
  

•     Trådsvetsad golv- och väggmatta 5 år  8 

•     Keramiska plattor, stenplattor 10 år  5 

•     Övrigt material och utförande samt målning i våtrum 2 år  10 

Takbeläggning inkl underlag 
  

•    Papp, plast och gummi 5 år  8 

•     Eternit, strå- och spåntak 15 år  5 

•     Annat material 20 år  5 

Skorsten 
  

•     Stål eller plåt 5 år  8 

•     Annat material 25 år  2 
   
Åldersavdraget begränsas till högst 80 % på byggnadsdel eller del av sådan som före  skadan var 
funktionsduglig och normalt underhållen.  
Åldersavdraget kan däremot bli 100 % på: 

• Hushållsmaskiner 
• installationer 
• Ytskikt (inkl. tätskikt) i våtutrymme vid skada av läckage genom ytskikt (inkl. tätskikt)  
Vid ett och samma skadetillfälle är maximalt åldersavdrag 100 000 kr. 

*Åldern beräknas från första brukandetidpunkten. Avser både material och arbete. (Rivning och återställande) 
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Hur föremål värderas enligt Ersättningstabell fast inredning 
 
Återställande ersätts med utgångspunkt från vad det kostar att återställa utan dröjsmål och 
med användande av ändamålsenliga, moderna, rationella och fackmässiga metoder och 
material. Härifrån görs avdrag på reparationskostnaden på grund av berörd egendoms ålder 
enligt tabellen ovan.  
Med byggnadsdel menas var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör etc. som är 
uppräknade i tabellen. Vid skada på målning, tapetsering samt annan väggbeklädnad eller 
golvbeläggning räknas målningen etc. i varje utrymme som en byggnadsdel. Vid återställande 
ersätts de skadade utrymmenas byggnadsdelar och ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen 
med samma ytskikt som i de skadade ersätts inte. 
 
Utöver åldersavdrag kan avdrag göras om underhållet på den byggnadsdel som skadats varit 
eftersatt eller om den utsatts för onormalt slitage. 
Kostnader för att återställa konstnärlig utsmyckning ersätts inte. 
 
Merkostnad uppkommen genom att reservdel, utrustning eller material inte kunnat anskaffas 
på grund av importsvårigheter eller genom att tillverkningen upphört ersätts inte. 
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Uppsåtlig skadegörelse 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 eller hyresvärdens) 
försäkring 

 
Skadeorsaken måste vara känd och kunna knytas till den period då skadan skedde. Du som 
försäkringstagare ska kunna visa upp den skadade egendomen på vår begäran. 
 

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 
 

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 skulle inträffa. 

 

Säkerhetsföreskrifter 
Du ska iaktta de säkerhetsföreskrifter, aktsamhetskrav och särskilda villkor som anges i din 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. 
 
Tänk på att du måste kunna visa skicket i bostaden innan uthyrningen om du behöver nyttja 
försäkringen. Detta kan du göra genom att upprätta ett besiktningsprotokoll eller dokumentera 
genom att ta bilder, filma eller liknande innan uthyrningens start. 
 
Om några skador tillkommer när hyresperioden är slut, vet ni således vem som är skyldig till 
skadorna, vilket är en förutsättning för din möjlighet att få ersättning via försäkringen.  
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Hyresförlust 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 hyresvärd skulle fått betalt för hyrestiden 
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. 
 

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. 
 
Tänk på att du måste kunna visa skicket i bostaden innan uthyrningen om du behöver nyttja 
försäkringen. Detta kan du göra genom att upprätta ett besiktningsprotokoll eller dokumentera 
genom att ta bilder, filma eller liknande innan uthyrningens start. 
 
Om några skador tillkommer när hyresperioden är slut, vet ni således vem som är skyldig till 
skadorna, vilket är en förutsättning för din möjlighet att få ersättning via försäkringen.  
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Vid skada 
Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till oss så snart du fått besked från din ordinarie 
försäkring.  
Du behöver tänkta på:  

• Om du har andra försäkringar för samma skada måste du tala om det 
 

• Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt om 
vad som inträffat och beträffande den egendom som skadats. Du får 
inte undanhålla något som kan ha betydelse för skaderegleringen 

 
• Behåll skadade föremål så att vi får möjlighet att besiktiga dem och 

godkänna eventuella reparationer. Du är skyldig att medverka till 
besiktning av såväl skadad som oskadad egendom 
 

• Om du har möjlighet att begränsa en skada så att den inte blir värre, 
ska du alltid göra det 

 
Det här är också viktigt att tänka på att du kan komma att behöva skicka in: 

 
• Ifylld skadeanmälan från din ordinarie försäkring 

 
• Kopia på beslut och utredningsmaterial från ordinarie försäkring 

 
• Kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott 

 
• Kvitto eller annat underlag för den skadade egendomen 
 
• Du ska anmäla förlust av transporterat gods till den som ansvarat för 

transporten 
 

• Fullmakt, om det behövs för att Hedvig ska ha möjlighet att inhämta 
upplysningar som är behövliga för skadehandläggningen 
 

 
 

Hur ersättningen går till 
Om du har en skada så ersätter vi dig med pengar, byter ut den skadade egendom eller hjälper 
dig att reparera din skadade egendom till ursprungligt skick. Med ursprungligt skick menas 
samma skick som egendomen hade när den hyrdes ut. 
Om vi beslutar att det Iönar sig att reparera något som har skadats så avgör vi vem som ska 
göra reparationen. I de fall vi beslutar om reparation, så bestämmer vi också hur reparationen 
ska gå till, samt vem som skall genomföra bytet eller reparationen 
Vi betalar så klart kostnaderna för reparationen, och gör vårt bästa för att allt kring 
reparationen ska gå så smidigt till som möjligt för dig.  
Om det visar sig att det inte är Iönt eller inte går att reparera din skadade egendom så ersätter 
vi dig med det dagsvärde egendom hade innan den skadades. 
För att du ska få dina lagliga rättigheter som privat konsument mot företag är du alltid 
beställare av en reparation eller återställande. Detta gäller även om vi har anvisat val av 
reparatör. 
 
Försäkringen ersätter inte merkostnader som uppstår p.g.a. bristande underhåll som faller 
under fastighetsägarens ansvar. 
 
För mindre åtgärder tex egen reparation, tvätt av textilier och mindre målningsarbete kan 
ersättning bli aktuellt för eget arbete. Ersättning för eget arbete lämnas med 150 kr per timme 
utöver kostnad för material. 
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Generella villkor  
Om du är missnöjd med något 
Skriv till Hedvig direkt i appen så hör vi av oss till dig så snart vi kan. Du kan så klart också be 
oss ringa dig. Är du mot förmodan fortfarande inte nöjd så finns flera sätt du kan ta ditt ärende 
vidare, se under allmänna villkor. 

 
Hur föremål värderas vid skada 
Hedvig har rätt att avgöra om en skada ska ersättas genom reparation, kontant eller med 
motsvarande nya eller begagnade föremål. Hedvig har också rätt att avgöra vem som ska utföra 
reparation och var återanskaffning ska göras. 
Sker reparation eller återanskaffning på annat håll betalar Hedvig inte högre ersättning än vad 
kostnaden för Hedvig hade blivit om reparation eller återanskaffning hade skett på det ställe vi 
anvisat. 
 
Hedvig övertar äganderätten till föremål som ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer 
ett föremål som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till Hedvig. Vill du behålla föremålet 
får du göra det om du lämnar tillbaka den ersättning du fått. 
 
Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl att du äger föremålet 
som vad det är värt och hur gammalt det är. Kravet på sådant styrkande är större ju högre 
värde föremålet har. 
 
Förlorade eller totalskadade föremål ersätts enligt bestämmelserna på följande sidor, och 
ersättningstabellerna för respektive skadad egendom.  
 
Skadade föremål som inte är totalskadade och som inte ska repareras ersätts med skillnaden 
mellan föremålets värde före och efter skadan. 
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Generella villkor  Återställande  
Hedvig har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller om den skadade egendomen 
ska återställas genom våra åtgärder.  
I det fall egendomen anses vara totalskada betalar vi för återställande av likadan eller 
motsvarande egendom för samma ändamål.  
 
Merkostnad uppkommen genom att reservdel, utrustning eller material inte kunnat anskaffas 
på grund av importsvårigheter eller genom att tillverkningen upphört ersätts inte. 
 

Tvist om värdet 
Om vi inte kan komma överens om värdet av en skada ska — om vi inte enas om annat — ett 
utlåtande begäras av en värderingsman som är utsedd av svensk handelskammare. 
Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa villkor. 
 
Om värderingsmannen finner att vi kommit fram till för lågt belopp, betalar vi dennes 
kostnader. I annat fall betalar du 500 kr plus 10% av överskjutande belopp för värderingen. 

 

Allmänna begränsningar 
Försäkringen gäller inte för skada: 

 
• Som har samband med krig eller krigsliknande händelser 

 
 

Försäkringen gäller inte heller för skada: 
 

• Som direkt eller indirekt orsakat av atomkärnprocess 
 

• Utbetalning av någon förmån i den utsträckning villkoret för sådant 
skydd, betalning av sådan skada eller villkor för sådan förmån skulle 
exponera Hedvig för någon sanktion, förbud eller inskränkning under 
en revolution från FN eller handeln- eller ekonomiska sanktioner, lagar 
eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller USA 
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Generella villkor  Leverantörsgaranti 
Försäkringen gäller inte för fel på produkt eller tjänst som leverantör eller annan ansvarar för 
enligt garanti, liknande åtagande eller presumtionsansvar enligt lag. Begränsningen gäller inte 
följdskador på annan egendom eller tjänst än den felaktigt levererade produkten eller tjänsten 
om inte även följdskadan omfattas av garanti eller liknande åtagande. Försäkringen gäller 
däremot om den försäkrade kan visa att den som ansvarar bestrider att fullgöra ansvaret eller 
inte kan fullgöra ansvaret. 

 

Force majeure 
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om utredning, reparation eller utbetalning 
fördröjs p.g.a. krig, krigsliknande händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller 
liknande händelse. 

 

Andra åligganden om försäkringsförhållanden 
De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen framgår av försäkringsbrevet.  
Om uppgift som står i försäkringsbrevet ändras eller är felaktig måste du anmäla det till oss. 

 

Förnyelse av försäkringsavtalet 
Försäkringen kan inte förnyas. 

 

Psykiskt störda och barn 
Om en allvarligt psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat på ett sätt som i och för 
sig kan leda till att ersättningen minskas eller inte lämnas, gäller enligt försäkringsavtalslagen 
särskilda regler om hur ersättningen ska bestämmas. 

 
Framkallande av försäkringsfall 
Följande gäller om du: 

• Med uppsåt framkallar ett försäkringsfall får du ingen ersättning 
 

• Med grov vårdslöshet framkallar ett försäkringsfall kan ersättning, som 
inte avser skadestånd, utebli eller minskas med ett särskilt avdrag efter 
vad som är skäligt med hänsyn till din vårdslöshet och 
omständigheterna i övrigt 

 
• Handlar eller underlåter att handla på ett sätt som medför betydande 

risk för skada och därigenom framkallar ett försäkringsfall, kan 
ersättning utebli eller minskas med ett särskilt avdrag efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna, om du insåg eller borde ha 
insett att handlandet eller underlåtenheten att handla innebar 
betydande risk 
 

Detta gäller också om försäkringsfallet framkallats av: 
 

• Någon annan (ej hyresgäst) som med ditt samtycke haft tillsyn över 
den försäkrade egendomen 
 

• Din make/maka, sambo eller annan familjemedlem när den försäkrade 
egendomen utgör gemensam bostad eller bohag i sådan bostad 
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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. 

 
Återkrav 
I samma utsträckning som vi har ersatt dig övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av 
annan. Du får inte med den som är ansvarig för skadan träffa överenskommelse som innebär 
att du helt eller delvis avstår från din rätt till ersättning från denne.  

 
Preskription 
Om du vill kräva ersättning från Hedvig måste du göra det inom 10 år från skadehändelsen, eller 
i förekommande fall, från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till sådant skydd inträdde. Har du har anmält skadan till Hedvig inom den tid som 
anges i föregående stycke, har du alltid sex månader på dig att väcka talan sedan Hedvig 
lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan. 
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Skaderegistrering 
Som ett sätt att avgöra om någon försöker få ut ersättning baserat på osanna uppgifter 
använder sig Hedvig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister 
(GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt 
ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Hedvig får reda 
på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Hedvig har rätt att i samma 
register registrera skador i anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är 
GSR AB, Box 241 71, 104 51 Stockholm. Du har rätt att ta del av och kontrollera eventuell 
information som finns om dig i det gemensamma skadeanmälningsregistret. 
 

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. 

 

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