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DOLDA FELFÖRSÄKRING

DU KAN KÖPA EN DOLDA FELFÖRSÄKRING OM
• Fastigheten är belägen i Sverige och är avsedd att vara privatbostad eller fritidshus.
• Fastigheten är förmedlad av en fastighetsmäklare. 
• Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av en av 

Gjensidige godkänd besiktningsman.
• Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten.

Läs mer på skatteverket.se om dina möjligheter att yrka avdrag för kostnaden för dolda 
felförsäkring i samband med din deklaration.

HUR KAN JAG KÖPA EN DOLDA FELFÖRSÄKRING?
Din fastighetsmäklare eller din besiktningsman kan hjälpa dig med en intresseanmälan. För det fall 
du är intresserad av att teckna försäkringen kommer dina personuppgifter Willis Towers Watson 
tillhanda. Därefter skickas ett frivilligt erbjudande ihop med en faktura till dig som säljare.

VIKTIGT ATT NOTERA
Gjensidiges ansvar inträder vid försäkringsperiodens början, under förutsättning att aviserad och 
angiven försäkringspremie i erbjudandet inbetalats till Willis AB inom angiven betalningsperiod. Betald 
premie gäller för hela försäkringstiden. När betalning har erlagts skickas försäkringsbesked ut till dig som 
försäkringstagare. Försäkringsbeskedet är en värdehandling som visar att du har en tecknad försäkring 
och skall sparas under hela försäkringsperioden. 

Om fakturan och därmed även försäkringspremien inte blir betald till fullo inom angiven betalningsperiod 
sägs erbjudandet om försäkringen upp och annulleras från försäkringsperiodens början.  

FÖRSÄKRINGSPERIOD
Försäkringsperioden är från den dag då köpekontraktet undertecknats till och med 10 år från 
dagen för tillträde till fastigheten.

Säljservice kan ge dig rådgivning eller besvara eventuella andra frågor kring val av dolda 
felförsäkringsprodukt.

Uppdaga dolda felförsäkringar förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis AB. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial. 
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Willis AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag eller annan författning.

VILL DU LÄSA MER?
Besök gärna vår webbsida www.doldafel.se. På webbsidan hittar du också 
förköpsinformation och fullständiga villkor för UPPDAGA, UPPDAGA MER 
och UPPDAGA MEST.

SÅ NÅR DU OSS
Willis Towers Watson, telefon 08-5463 5990 eller saljservice@willis.com



• Gäller i 10 år
• Försäkringsbelopp 750 000 kr
• Rättsskydd (ingår i det totala försäkringsbeloppet)
• Merkostnader 10 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Maskinell utrustning 10 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
• Omfattar eldstäder och rökgångar*
• Utan självrisk
• Utan skaderegleringsgräns

• Gäller i 10 år
• Försäkringsbelopp 1 000 000 kr
• Rättsskydd (ingår i det totala försäkringsbeloppet)
• Merkostnader 25 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Maskinell utrustning 25 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad
• Omfattar eldstäder och rökgångar*
• Omfattar installationer av el, vatten & avlopp**
• Utan självrisk
• Utan skaderegleringsgräns

• Gäller i 10 år
• Försäkringsbelopp 1 500 000 kr
• Rättsskydd (ingår i det totala försäkringsbeloppet)
• Merkostnader 25 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Maskinell utrustning 25 000 kr (ingår i det totala 

försäkringsbeloppet)
• Omfattar eldstäder och rökgångar*
• Omfattar installationer av el, vatten & avlopp**
• Omfattar bostadsbyggnad samt bibyggnad***
• Omfattar skada på riskkonstruktion****
• Utan självrisk
• Utan skaderegleringsgräns

UPPDAGA UPPDAGA MER UPPDAGA MEST

Engångspremie 7 950 kr Engångspremie 8 850 kr Engångspremie 12 450 kr

* Försäkringen omfattar eldstäder och rökgångar förutsatt att besiktning och provtryckning av dessa utförts av behörig besiktningsman högst ett år innan försäkringen tecknades. 

** Installationerna ska vara utförda enligt gällande branschregler och/eller branschpraxis. Vid avvikelse från detta kan ersättning sättas ned eller utebli. 

*** UPPDAGA MEST omfattar bostadsbyggnad och bibyggnad som besiktats av Gjensidige godkänd besiktningsman. Kontakta Willis Towers Watson för mer info om godkända besiktningsmän.

**** Riskkonstruktioner är konstruktioner som är allmänt kända för att innebära risk för allvarliga skador. Fel i riskkonstruktion klassas inte som dolda fel och omfattas inte av reglerna i jordabalken 4 kap. 19§.  
UPPDAGA MEST ersätter  skador i riskkonstruktioner om särskild besiktning utförts av godkänd besiktningsman, där resultatet ej påvisat förhöjda fuktvärden eller andra symptom på skada.

Denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Du som säljer, till exempel en villa eller ett fritidshus, har ansvar för dolda fel som upptäcks efter att den 
nye ägaren har flyttat in – i hela tio år. Dolda fel kan vara allting från skadedjur och mögel till 
konstruktionsfel, och om ett dolt fel upptäcks i den fastighet du sålt kan du bli skyldig att ersätta den nya 
ägaren med stora belopp, även om du inte hade en aning om felet.

Som väl är kan man som säljare försäkra sig mot dolda fel. Försäkringsbolaget tar hand om krav 
avseende dolda fel som köparen riktar mot dig, utreder det åt dig, samt betalar eventuella 
tvistekostnader. Skulle det sedan visa sig att det krav köparen ställt mot dig anses utgöra ett dolt fel, 
lämnar försäkringsbolaget ersättningen till köparen.

Alla Uppdagaförsäkringar är utan självrisk och skaderegleringsgräns. Skadereglering (d v s utredning 
samt bedömning av säljarens ansvar) samt beräkning av ersättning sker enligt lag och rättspraxis.

Jordabalken 4 kap. 19§

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om 
den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 
tillämpas vad som sägs i §12 om köparens rätt att göra avdrag på 
köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för 
skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller 
om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel 
får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan 
undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens 
skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt 
omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936).


