
Nu gör vi det enklare för dig att trygga, dokumentera 
och hålla koll på ditt hus. Direkt i mobilen.

Bopulsen



Har du koll på allt som händer med ditt hus? Sparat kvitton och dokumentationen 
från din senaste renovering? Fuktvärden? 

Många husägare upplever att de saknar kunskap och känner sig otrygga i sitt  
boende kopplat till husets skick. Därför har vi tagit fram Bopulsen – för att ge dig 
möjligheten att enkelt ligga steget före, proaktivt kunna förbygga skador och hitta 
hållbara, långsiktiga lösningar för ditt hus.

På så sätt kan vi tillsammans öka både tryggheten och värdet på ditt boende  
genom minskade skador och rätt investeringar.

Vad är Bopulsen?



Fördelar för dig som kund

Trygga med Hemkollen
I appen får du gå igenom ett antal checklistor där 
du enkelt tar pulsen på ditt hus. Du får en snabb 
överblick på viktiga åtgärder för att undvika 
skador.  Till en början får du svara på frågor kring 
brandskydd, vatten, inbrott m.m.

Utifrån dina svar i checklistan får du tips på enkla 
åtgärder som förenklar och tryggar känslan att 
äga och förvalta huset.

Genom att förebygga och minska antalet skador 
tar vi ett hållbart kliv in i framtiden. Skador är 
påfrestande, inte bara för dig, utan även för miljön.

Bopulsens funktioner

Dokumentera i Huspärmen
Huspärmen är som din bils servicebok, fast för ditt 
hem. Här kan du samla dokumentation befintliga 
och framtida renoveringar och ändringar av din bo-
stad. Genom att dokumentera underlättar du dels 
en framtida försäljning eftersom du kommer kunna 
visa vad du gjort och när. Det är dessutom ett bra 
verktyg för dig för att komma ihåg vad som gjordes 
när, och av vem.

I huspärmen kan du dessutom dokumentera dina 
värdesaker, något som är bra om olyckan skulle vara 
framme.

Försäkring 
I appen finns funktionen där du 
kan dokumentera dina lösören, 
alltså dina värdesaker, på ett 
samlat ställe. Kan du visa bild 
och gärna kvitto på dina ägodelar 
så underlättar det för oss att ge 
dig korrekt hjälp med ersättning 
om något skulle hända med dina 
saker. Det är lite jobb att lägga in 
allt, men det kommer vara mödan 
värt om något skulle hända.

Skador 
De flesta skadeanmälningar vi 
får in kring bostäder handlar om 
läckage och brand. Det är dess-
utom skador som både tar lång 
tid och kostar mycket pengar för 
dig att åtgärda. Med Bopulsen 
kan du enkelt få reda på vad du 
kan göra för att minska riskerna 
för de vanligaste olyckorna. Det 
är en utbildande app som lär dig 
att förebygga skador och få koll 
på ditt hem. 

Fastighetsförmedling 
Bopulsen kommer kunna under-
lätta en försäljning av ditt hus i 
framtiden. Har du dokumenterat 
renoveringar på ett samlat ställe 
blir processen att lägga upp din 
korrekta hushistorik snabb och 
enkel. Har du dessutom tryggat 
ditt hus på ett korrekt sätt så 
har du förhoppningsvis en mer 
hållbar bostad. Allt detta gör att 
du ökar värdet på din villa.

Fördelarna med Bopulsen är många. Vi frågade några av våra olika avdelningarna här på  
Länsförsäkringar Gotland om vad de tror att du som kund kommer ha störst nytta av.

Vi vill förenkla din tillvaro. Som husägare är det mycket att tänka på och mycket som ska 
passa in i livspusslet. Vi vill med Bopulsen hjälpa dig att förebygga skador och säkra ditt hem 
för framtiden. 

I appen delar vi med oss av vår kunskap för att underlätta för dig att ta hand om ditt hem.




