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Regler för deltagande vid InsureSecs kunskapstest i skrivsal
Särskilda regler för att minska risk för smittspridning av covid-19
•

Deltagare ska inte delta i skrivningstillfälle vid symptom på förkylning eller influensa
och två dagar efter symptomfrihet.

•

Av-/ombokning kan ske när som helst utan debitering.

•

Deltagare ska placeras med minst en armlängds avstånd från varandra.

•

Testledaren tillhandahåller penna med touchfunktion åt deltagare. Deltagare
uppmanas att använda dessa vid avläggande av kunskapstest.

•

Deltagare uppmanas att tvätta sina händer vid ankomst till lokalen och innan testet
startar.

Allmänt
•

Kom i god tid. Du måste vara på plats senast 15 minuter före skrivningstillfället startar.

•

Du måste kunna legitimera dig för att få avlägga test (pass, körkort, ID-kort).

•

När tiden som du behöver för att avlägga ditt test löpt ut måste du lämna skrivsalen
även om det finns tid kvar på skrivningstillfället.

•

Information om hur lång tid du behöver för att avlägga test samt hur långt
skrivningstillfället är ges när du bokar test.

•

Du kan inte svara på fler frågor eller ändra dina svar efter det att skrivningstillfället
avslutats.

•

Skrivningsavgift faktureras i efterhand.

•

Du får avlägga samma test max tre gånger per år.

Av-/ombokning
• Av-/ombokning senare än 14 dagar före skrivningstillfället debiteras med full
skrivningsavgift enligt gällande prislista.
Regel undantas för att minska för smittspridning av covid-19 i det fall att:
• Deltagaren har upplevt symptom på förkylning eller influensa senast 2 veckor innan
tillfälle.
• Deltagaren har vistats utomlands senast två veckor innan tillfälle.
• Deltagaren har träffat en person med konstaterad coronasmitta senast 2 veckor innan
tillfälle.
• Om antalet testdeltagare är färre än tio personer har InsureSec rätt att ställa in
skrivningstillfället.
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Efter att du avlagt test
•

Resultatet från skrivningen behandlas digitalt av InsureSecs kansli och du blir
meddelad per e-post inom två arbetsdagar.

•

Vid underkänt eller diskvalificerat resultat infaller karenstid. Under karenstiden får du
inte avlägga nytt test.

Ordningsregler
•

Du får inte motverka syftet med kunskapstestet genom att på något sätt kringgå
ordningsreglerna eller genomföra testet med bedrägligt uppsåt.

•

När tiden som du behöver för att avlägga ditt test löpt ut måste du lämna skrivsalen
även om det finns tid kvar på skrivningstillfället.

•

Du får inte prata med någon annan deltagare medan skrivningstillfället pågår.

•

Tillåtna hjälpmedel är endast de som du får av testledaren, du får inte medföra andra
hjälpmedel. Hjälpmedlen ska lämnas tillbaka till testledaren när du lämnar
skrivningslokalen och får inte lämna lokalen under tiden testet pågår.

•

Du får inte titta på någon annans skärm eller använda någon annans hjälpmedel.

•

Du får inte kopiera, avbilda eller på annat sätt behålla eller sprida testets innehåll.

•

Du får inte lämna rummet under skrivningstillfällets första 30 minuter.

•

Endast en person åt gången får lämna rummet.

•

Personliga tillhörigheter så som mobiltelefon, ytterkläder och väska ska lämnas på den
plats som testledaren meddelar.

•

Testledaren får inte svara på frågor som rör testets innehåll. Testledaren besvarar
endast tekniska frågor, t ex om det vid något tillfälle uppstår problem med att spara
svar eller välja den testtyp som ska avläggas.

•

Om du bryter mot testreglerna har InsureSec rätt att diskvalificera ditt testresultat.

InsureSec AB

Säte: Stockholm
Org. nr: 556862-9587

Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

www.insuresec.se
www.förmedlarregistret.se

