Försäkring
SBR Dolda fel Köpare
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681 Produkt: SBR Dolda fel
Köpare. Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett
information.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Säljaren av en fastighet är ansvarig gentemot köparen enligt 4 kap 19 § jordabalken i den utsträckning felen utgör avvikelser i
byggnaden från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens
standard (så kallade dolda fel), under tio år från tillträdesdagen.

Försäkringen gäller för:

I försäkringen ingår inte bland annat:
Fel eller skada på altan, ute

Skäliga merkostnader.
Skada på växtlighet och tomtmark i
samband med åtgärdande av skada på
byggnad.

struktion i
anslutning till markplan.
Säljarens ansvar för fel eller skada på fristående
garage.
Krav som grundas på rättsliga fel eller rådighetsfel.
Krav som grundas på fel i fråga om

Ersättning kan erhållas till det högsta
ersättningsbelopp för vilket försäkringen
tecknats,
vilket
är
det
maximala
sammanlagda ersättning som kan betalas
ut, inkl. exempelvis ombuds- och
rättegångskostnader.
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vattnets kvantitet eller kvalitet.
radon och asbest.
boyta eller fastighetsareal.

av vad försäkringen täcker?
 Fel eller skada som beror på att
bostadsbyggnadens fasad består av en
fasad.
 Ansvar på grund av säljarens egna åtaganden.

Var gäller försäkringen?

Vilka är mina skyldigheter?
För att kunna teckna försäkringen krävs att:
En förbesiktning har gjorts av en SBR-godkänd eller av Länsförsäkringar godkänd besiktningsman.
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen.
Du har upplyst besiktningsmannen om fel och brister som du känt till.
Du har tecknat försäkringen och betalat försäkringspremien senast på tillträdesdagen.
Besiktningen inte är äldre än tolv månader när försäkringen tecknas.
Länsförsäkringar.

utredningen av kravet.

Försäkringspremien ska betalas senast dagen för köparens tillträde till fastigheten. Notera förhöjd försäkringspremie
för försäkringsmomentet Dolda fel Plus.

efter tillträdesdagen.

för försäljningen av byggnaden. Därefter upphör försäkringen automatiskt att gälla. Försäkringen förnyas inte.

