
Information om 2022 års avgifter 
för medlemskap i Mäklarsamfundet 

Avgifter 2022
Om försäkring (5 563 kr) tecknas genom Mäklarsamfundet kostar ett medlemskap i 
Mäklarsamfundet mellan 9 428 till 10 028 kronor per år (exkl. moms) beroende på 
kretstillhörighet. Se specifikation i bilagan Specifikation avgifter 2022.

Försäkring
Grundförsäkringen inkluderar ansvarsförsäkring enligt Fastighetsmäklarlagen. 
Försäkringsbeloppet i den försäkringslösning som vi erbjuder är 500 000 kr högre än det
lagstadgade kravet. Försäkringsbolag är If och premien är 5 563 kr. Försäkringen täcker även 
uppdrag att utföra fristående värdering förutsatt att uppdraget inte omfattar 
tekniska utlåtanden utan enbart baseras på en mäklares uppfattning av fastighetens värde.

Som komplement till ansvarsförsäkringen ingår även en rättsskyddsförsäkring, som täcker 
processkostnader som kan uppkomma i samband med mäklarens förmedlingsverksamhet 
upp till 250 000 kr. Försäkringen omfattar även biträdeskostnader i tillsynsärenden.

En försäkring genom Mäklarsamfundet är inte obligatorisk. Vill du inte teckna vår 
försäkring måste du istället anmäla vilket försäkringsbolag du har och från vilket datum din 
försäkring gäller. Observera att ansvarsförsäkring är ett krav för att kunna registrera dig samt 
behålla din registrering. 

Rätt uppgifter? 
Fakturan kommer via e-post så se till att vi har rätt uppgifter! Har du bytt namn, adress eller arbets-
plats under året? Då behöver du kontrollera att registrerade uppgifter för kontor och medarbetare 
är korrekta. Det görs här: https://www.maklarsamfundet.se/maklarsok 

Personliga uppgifter ändras på Medlemsprofil (inloggning krävs) av var och en.

Förändrade kontorsuppgifter och kontorstillhörighet meddelas 
Mäklarsamfundet via e-post service@maklarsamfundet.se 

Om alla uppgifter stämmer behöver du inte göra någonting. Ska du sluta i yrket?

För att inte bli betalningsskyldig för 
2022 ska begäran om utträde 
inkomma till oss senast den 

1 december 2021. Utträde skickas till 
service@maklarsamfundet.se. Hämta 

blanketten här: 
https://tinyurl.com/23pyhycv

 
Avregistrering hos Fastighetsmäklar-

inspektionen ska ske senast 
den 31 december 2021. 

Bankgiro: Alla fakturor har OCR-nummer och betalning kan endast ske till bankgiro. Notera att det 
är olika bankgironummer för Sveriges Fastighetsmäklarsamfund (ideella avgifter) och 
Mäklarsamfundet Service i Sverige AB (serviceersättning och försäkringsavgifter).


