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Information till säljare

Information till dig som ska sälja,
eller har sålt en fastighet
Du som säljer ett radhus, fritidshus eller en villa har ansvar för dolda fel
som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in, i tio år. Trots att du
inte hade kännedom om att felet fanns där. Dolt fel kan vara allting från
skadedjur, fukt och mögel till konstruktionsfel och åtgärderna kan
bli dyrbara.
När du har tecknat en försäkring för dolda fel så tar Försäkringsbolaget (inom ramen för villkoren)
hand om köparens krav efter det att du gjort en skadeanmälan, utreder detta åt dig och sköter
den fortsatta kontakten med köparen. Skulle det visa sig att kravet köparen ställde mot dig anses
utgöra ett dolt fel lämnar försäkringsbolaget ersättningen till köparen. Vid en eventuell rättegång
för försäkringbolaget din talan samt betalar rättegångskostnader om det skulle behövas. Du har
rätt att dra av kostnaden för Säljarförsäkringen i din deklaration.

Jordabalken 4 kap 19§
§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).

Påföljder
Köparen har rätt till nedsättning av köpeskillingen om det föreligger ett fel i rättslig mening. Nedsättningsbeloppet (ersättningen) som köparen kan få, skall motsvara den nedsättning av köpeskillingen man hade gjort om man känt till felet vid köptillfället. Ersättningen är därför oftast lägre än
den verkliga kostnaden för reparationen, då ersättning för så kallade förbättringskostnader inte
utgår. Med förbättringskostnader menas åtgärder som är standardhöjande och som därför inte
motsvarar fastighetens skick vid köptillfället. Om felet är väsentligt kan köparen även häva köpet.
Om fastigheten avviker från vad säljaren har utfäst eller om säljaren har varit försumlig, kan
köparen ha rätt till skadestånd (se dock undantag i ditt försäkringsvillkor).

Hur går Protectors utredning till?
När köparen och säljaren har inkommit med alla kompletteringar som behövs för att kunna göra
en korrekt juridisk bedömning utreder Protector huruvida felet är ett s k dolt fel eller ej och om
säljare har ett felansvar. Bedömningen görs utifrån Jordabalken 4 kap. 19§ samt rättspraxis vilket
innebär att man utgår från vad en köpare haft fog att förutsätta vid köpetillfället med tanke på bl.a.
husets ålder och bruk. Man tittar även på om felet har varit upptäckbart och utgår då bl. a från
vad som framgår av besiktningsprotokollet.

Hur går du tillväga när köparen reklamerar ett fel till dig?
Det är alltid du som försäkringstagare som skall anmäla skadan till Protector. Protector tar inte
emot anmälan från köparen direkt då det är viktigt att reklamationen av felet sker till rätt juridisk
part, d v s till dig i egenskap av säljare. (Om du har givit köparen en fullmakt att anmäla skada
direkt till Protector så kan köparen anmäla skadan. Protector kommer då att skicka dig en
kopia av den dokumentation som de mottagit från köparen).
Anmälan skall ske skriftligen till Protector Försäkring
så fort du fått kännedom om en skada från köparen.
Till din skriftliga skadeanmälan skall bifogas:
• en kopia av ditt försäkringsbevis
• en kopia av köparens reklamation
• kopior av samtliga köpehandlingar, d v s köpekontrakt, köpebrev, eventuellt tilläggskontrakt,
frågelista samt objektsbeskrivningen
• kopia av protokollet från överlåtelsebesiktningen som ligger till grund för försäkringen
• dina eventuella egna kommentarer till köparens reklamation. Ett exempel är om köparen har
reklamerat ett fel på någon del av fastigheten som blivit renoverad under din tid som ägare.
Protector önskar då få information om vem som utfört renoveringen, på vilket sätt samt få
kopior av kvitton/fakturor etc. från entreprenaden.

Anmäl en skada
• Gå in på Protectors hemsida: https:/www.protectorforsakring.se
• Välj vilken typ av skada det gäller högst upp på sidan.
Skadeanmälan dyker upp i ett nytt fönster
• Börja med att fylla i din kontaktinformation och klicka nästa steg
• Fyll i uppgifterna i anmälan. Uppgifter markerade med * är obligatoriska
• Skadeanmälan registreras när du bekräftat anmälan och klickat ”skicka skadeanmälan”
• Saknar du internet så kontakta Protector på telefon 08-410 637 00

Komplettera en anmälan
Kontakta din skadehandläggare om du vill göra tillägg eller ändra i en befintlig skada. Har du inte
uppgifter om vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail.
Ha gärna ditt skadenummer tillhands.

Kontakt
Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring Asa Norge, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Telefon: +46 08-410 637 00
E-post: saljaransvar@protectorforsakring.se
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