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UPPDAGA BORÄTT 

 
Försäkring för fel i bostadsrätter 

FAQ 
 
 
Frågor och svar som Ni fastighetsmäklare kan stöta på gällande fel och brister för bostadsrätt vid 
försäljning: 
 

• Vem kan teckna försäkringen?  
Svar: Försäkringen kan tecknas av säljare som är fysisk person eller dödsbo. Juridiska 
personer kan teckna försäkringen efter särskilt godkännande av Willis Towers Watson AB. 
 

• Kan man ha utländskt personnummer? 
Svar: Ja. 
 

• Hur länge gäller Säljarens ansvar för fel och brister i Bostadsrätten? 
Svar: 2 år från tillträdesdagen.  
 

• När börjar försäkringen gälla:  
Svar: Försäkringsperioden gäller från ”Köpekontraktet” undertecknats till och med 2 år från 
den dagen som köparen tillträder bostadsrättslägenheten.  
 

• När ska man anmäla försäkringen till Willis Towers Watson? 
Svar: Vår rekommendation är att anmäla in den så fort bostadsrätten är såld, men den kan 
anmälas senast till oss samma dag som köparen tillträder bostadsrätten.  
 

• Hur anmäler ni in intresseanmälan? 
Svar: Ni skickar in intresseanmälan via Säljservice länken med angivet lösenord. Ifall Ni får 
problem med tecknade eller liknande kontakta Willis via:  
Mejl; Saljservice@willis.com 
Telefon; 08-5463 5990 (öppet mellan kl.9-17, sommar kl.9-16) 
Länk: https://affinity.willis.se/Saljservice/Inloggning  
 

• Fakturan, hur många betalningsdagar? 
Svar: Fakturan har betalningsvillkor med 30 dagar. Betalas inte fakturan kommer ingen 
försäkring att genereras. Ingen åtgärd krävs av säljaren. Alla personuppgifter tas bort från 
våra system.  
 

• Vilken lag gäller för fel och brister i Bostadsrätt?  
Svar: Köpelagen, 19 § första stycket p 3 och 20 § köplagen inklusive rättspraxis 
 

• Vilken hjälp kan ni få från Willis Towers Watson? 
Svar: Vi bistår Er med marknadsmaterial vi tagit fram för HSB. Ni får tillgång till vår 
Säljservice där vi erbjuder vår kunskap, snabb service. Vi kontaktar gärna era säljare eller 
köpare om de har frågor gällande försäkringen och det som rör fel och brister i Bostadsrätt. 
Vår hemsida: www.doldafel.se  
Finns det behov kan ni boka in oss för ett besök på ert kontor då vi informerar om 
försäkringen och de frågor ni kan ha avseende detta. 
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• Hur går en process till från början till tecknad försäkring?  
Svar: 
A) Bostadsrätten säljs och Ni tipsar om HSB/Willis Towers Watsons försäkring för fel och 

brister i Bostadsrätt. 
 

B) Ni skickar in intresseanmälan via länk https://affinity.willis.se/Saljservice/Inloggning till 
vår Säljservcie.  
 

C) Vi tar emot intresseanmälan på Willis Towers Watson AB och faktura skickas ut till 
säljaren. Önskar säljaren fakturan via mejl kan ni kontakta oss på 
Saljservice@willis.com. 

 
D) Vid fullbetald faktura kommer försäkringsbeskedet att skickas till säljaren och 

försäkringen är aktiv i 2 år från tillträdesdagen. 
 

• Processen vid en skada? 
Svar: I vår länk till Säljservice och under dokument finns framtaget tillvägagångssätt vid fel  
i bostadsrätt för köpare eller säljare. Här finns den information som behövs för att veta hur 
man ska agera vid upptäckt av fel för köpare eller säljare i en bostadsrätt. 
 

• Fullmakten: Tecknas av säljaren och ger köparen rätt att rikta kravet direkt till 
försäkringsbolaget. Kopia av anmälan måste dock skickas till rätt juridisk part som alltid är 
säljaren.  
 

• Bra information till säljare om försäkringen;  
1. Ingen självrisk  
2. Ingen skaderegleringsgräns (alla skador behandlas)  
3. En engångs premie som är avdragsgill.  
4. Vid frågor avseende försäkringen från kunder hänvisar ni till oss på WTW. 
5. Säljaren och köparen kan alltid kontakta Säljservice vid fel eller brist i bostadsrätt som 

kan bistå med råd. 
6. Gå in på Willis Towers Watsons hemsida: www.doldafel.se där du hittar all information 

du behöver. 
 

• Vi arbetar aktivt med försäkringen, var med och påverka! 
Vi jobbar ständigt med att försäkringen ska vara uppdaterad mot de behov som finns för fel 
i samband med försäljning av bostadsrätt.  

Vi lyssnar alltid på Era förslag för att säkerställa att vår försäkring motsvarar behoven i 
marknaden. Mejla oss till saljservice@willis.com.  

 
 

FRÅGOR? 

 
Kontakta Säljservice, saljservice@willis.com eller 08-5463 5990 

 
www.doldafel.se 
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