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Allt fler svenskar tecknar försäkring inför
bostadsaffären

Försäkring mot dubbel boendekostnad lanserades av Svensk
Fastighetsförmedling redan i maj 2007. Då var intresset för försäkringen svalt
då bostadsmarknaden var annorlunda. Sedan dess har mycket förändrats och
intresset för att teckna försäkringen har ökat lavinartat. 

- Försäkringen mot dubbel boendekostnads popularitet har ett klart samband
med larmrapporterna om vikande konjunktur. Under juli i år tecknades
försäkringen vid nästan 12 procent av alla bostadsrättsaffärer. Det är ökning
med drygt 11 procent jämfört med förgående period 2007. Även våra
villaförsäljningar följer samma utvecklingskurva, säger Niclas Strahner, chef
extern information på Svensk Fastighetsförmedling.

Exempelvis ökade intresset att teckna försäkringen ordentligt när börsen
började vända nedåt och utbudet av bostäder började bli större vid årsskiftet
2007/2008. Ökningen i antalet tecknade försäkringar har varit konstant, både
för bostadsrätter och för villor. 

Under juli 2008 hade 11,9 procent av alla bostadsrättsäljare och 8,7 procent
av alla villasäljare jos Svensk Fastighetsförmedling valt att teckna en
försäkring mot dubbla boendekostnader. Motsvarande period 2007 hade
endast 0,9 procent av alla bostadsrätts- och 1,2 procent av villasäljarna
tecknat försäkringen. 

- För ett år sedan var visserligen försäkringen relativt okänd och
bostadsmarknaden var annorlunda. Nu väljer allt fler att försäkra sig mot
dubbla boendekostnader i samband med att de väljer att köpa först och sälja
sen. Det mesta talar för att den här trenden förstärks ytterligare, säger Niclas
Strahner. 

De högsta siffrorna hittills för villor kommer från januari 2008 då hela 10,9



procent hade försäkringen medan toppnoteringen för bostadsrätter ligger på
12,4 procent och hämtas från juni 2008.

Dubbel boendekostnadsförsäkringen kan endast tecknas i samband med att
du säljer bostaden via Svensk Fastighetsförmedling. Även vid köp av en
annan mäklare gäller försäkringen. När en bostad inte sålts inom tre månader
täcker försäkringen dubbla drifts- och räntekostnader för de kommande tre
månaderna.

För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Niclas Strahner, chef extern information
Tfn: 0702 98 38 01 
E-post: niclas.strahner@svenskfast.se

Om Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling är en fastighetsmäklarkedja som ingår i DnB
NOR-koncernen. Kedjan har idag cirka 1 000 medarbetare och finns
representerat genom över 200 bobutiker i hela landet. Svensk
Fastighetsförmedling förmedlade drygt 30 000 villor, fritidshus och
bostadsrätter till ett försäljningsvärde av cirka 42 miljarder kronor under
2007. Läs mer på www.svenskfast.se

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker
och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. Våra lokala
butiker drivs av engagerade franchisetagare och koncernen ägs av över 700
medarbetare. Svensk Fastighetsförmedling har under flera år utsetts till en av
Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vårt fokus är att vara ledande idag och
i framtiden. Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat
mäklarbranschen. 2021 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling nästan 32
000 bostäder till ett värde av cirka 87 miljarder kronor. Koncernen består idag
av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån.
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