
Ansökan om ansvarsförsäkring för fastighetsmäklare - Temporär försäkring 

Returneras i original! 

Mäklarsamfundet Service i Sverige AB  
Box 1487, 171 28 Solna 

 tel 08-555 00 900 – fax 08-555 00 999 
service@maklarsamfundet.se  www.maklarsamfundet.se  

 Jag arbetar/ska börja arbeta på ett mäklarkontor där minst en mäklare är medlem i Mäklarsamfundet.
 På kontoret där jag arbetar/ska börja arbeta finns ingen medlem i Mäklarsamfundet.
 Jag återkommer med besked om min arbetsplats.

Genom den temporära försäkringen via If Skadeförsäkring AB och Mäklarsamfundet erhåller du ett sådant försäkrings-
skydd som krävs för att Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna bevilja dig registrering som fastighetsmäklare. Den 
temporära försäkringen träder i kraft när du beviljas registrering och har ett försäkringsbelopp på 2.000.000 kr per 
skadetillfälle. För att bibehålla försäkringen ska du inom en månad från det att Fastighetsmäklarinspektionen har regi-
strerat dig, sända in ansökan om medlemskap och sedan inom sex månader från ansökan ha antagits som medlem i 
Mäklarsamfundet. Den temporära försäkringen kan även tecknas av dig som är registrerad mäklare och avser att bli 
medlem i Mäklarsamfundet. Även i dessa fall krävs för bibehållen försäkring att ansökan om medlemskap görs inom 
en månad och att du antas som medlem inom sex månader från ansökan.  

Premie för den temporära försäkringen kommer att debiteras sedan fristen löpt ut eller du dessförinnan antagits som 
medlem. I det fall ansökan inte har insänts inom en månad eller du inom sex månader från ansökan ej antagits som 
medlem, upphör försäkringen och du kommer då att faktureras för den tid som du har omfattats av den temporära 
försäkringen till en kostnad om 925 kr/mån. Underrättelse kommer att sändas till Fastighetsmäklarinspektionen att du 
inte längre försäkras via Mäklarsamfundet. 

Vid bekräftat medlemskap omfattas du fortsättningsvis av Mäklarsamfundets kollektiva ansvars- och rättsskyddsförsäk-
ring på 2.500.000 kronor per skadetillfälle. Samtidigt ändras villkoren även i den temporära försäkringen till att gälla 
med motsvarande villkor och det redan fr.o.m. begynnelsedagen för den temporära försäkringen. Du kommer då att 
faktureras för den del av gällande årspremie som motsvarar den tid du omfattas av försäkringen. 
 __________________________________________________________________________ 

 Jag ska ansöka om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Försäkringen gäller från den dag Fastighetsmäklar-
inspektionen meddelar beslut om registrering.
 Jag är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen och ska fortsättningsvis teckna försäkringen via Mäklarsamfun-
det fr.o.m. datum________________. OBS! Kopia av registerutdrag från Fastighetsmäklarinspektionen ska bifogas (ej
äldre än 6 mån).

Mäklarsamfundet skickar dig intyget som du ska bifoga tillsammans med din registrering, vänligen uppge din 
privata mailadress nedan. 

Uppgifterna nedan kommer att registreras i Mäklarsamfundets databaserade register. 

Datum Underskrift 

Personnummer  Namnförtydligande 

Företag 

Företagsadress, postnr, ort 

Hemadress, postnr, ort Hemtelefon 

E-post-adress Mobil 

mailto:bransch@maklarsamfundet.se
http://www.maklarsamfundet.se/

