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Anticimex Skadedjursförsäkring – fastighet
Anticimex Skadedjursförsäkring fastighet innehåller
försäkringsmomenten Saneringsförsäkring – byggnad,
Saneringsförsäkring – lösöre med eller utan självrisk,
Skada orsakad av träskadeinsekter samt Skada genom
sent upptäckt dödsfall. Vilka moment som ingår i ert
avtal framgår av fakturan och/eller avtalet.
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Momentet Sanering av skadedjur – byggnad
har följande innehåll (omfattning):
 Sanering inomhus av insekter, råttor och möss.
 Sanering utomhus på byggnad eller i dess omedelbara
närhet av aktiva getingbon, myror, råttor och möss.
 Avdödning av honungsbisamhälle under förutsättning
att försäkringstagaren inhämtat tillstånd från
bitillsyningsmannen.

Väsentliga begränsningar (undantag):
‒ Saneringsmomentet inkluderar inte byggnadstekniska
åtgärder, till exempel friläggning och återställande för
åtkomst vid sanering.
‒ Sanering i avloppssystem.
‒ Sanering av lösöre.
‒ Sanering av utrymme där det bedrivs
livsmedelshanterande verksamhet.

Momentet Sanering av skadedjur – lösöre med
självrisk har följande innehåll (omfattning):
 Sanering av lösöre i bostadshyresrätts- och
bostadsrättslägenheter, vilka inte utgör tillfälligt
boende med begränsad besittningsrätt.

Väsentliga begränsningar (undantag):
‒ Sanering av lösöre som används i yrkesmässig verksamhet.
‒ Sanering av kläder eller livsmedel.
Observera att en självrisk debiteras dig som fastighetsägare för
sanering av lösöre. Om kostnaderna understiger självrisken
debiteras den faktiska kostnaden.

Momentet Sanering av skadedjur – lösöre utan
självrisk har följande innehåll (omfattning):
 Sanering av lösöre i bostadshyresrätts- och
bostadsrättslägenheter, vilka i inte utgör tillfälligt
boende med begränsad besittningsrätt.

Väsentliga begränsningar (undantag):
‒ Sanering av lösöre som används i yrkesmässig verksamhet.
‒ Sanering av kläder eller livsmedel.

Momentet Skada orsakad av träskadeinsekter
har följande innehåll (omfattning):
 Sanering och reparationskostnad uppkomna genom
skada på byggnad orsakad av träskadeinsekter.

Väsentliga begränsningar (undantag):
‒ Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller
senast 12 månader efter begynnelsedagen, såvida
Anticimex inte dessförinnan nekat eller meddelat
undantag från försäkringen.
‒ Angrepp på rötskadat virke orsakat av träskadeinsekter.
‒ Undantag i besiktningsprotokoll.
‒ Skada på lösöre.
‒ Byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller
uthus vid lantgård.
Inför och vid besiktning ska kunden efterfölja eventuella
instruktioner som meddelas av Anticimex. Vid åsidosättande
av säkerhetsföreskrift i kan ersättning från försäkringen sättas
ned enligt vad som anges i försäkringsavtalslagen.

Moment skada genom sent upptäckt dödsfall
har följande innehåll (omfattning):
 Sanering och reparation av skada på byggnad
som orsakats av ett sent upp täckt dödsfall.

Väsentliga begränsningar (undantag):
‒ Skada på lösöre.
‒ Bortforsling av den avlidne.
Samtliga villkor för din försäkring – dess omfattning,
begränsningar, ersättningsnivåer med mera – hittar du i
försäkringsvillkoren i dess helhet, se www.anticimex.se,
Anticimex Skadedjursförsäkring fastighet utg. 2.

Personuppgifter, kunduppgifter,
besiktningsprotokoll med mera
Anticimex behandlar personuppgifter hänförliga till bland
andra kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare
och kontaktpersoner. Vi samlar främst in uppgifterna från
din mäklare i samband med köp eller försäljning av fastighet,
lägenhet eller byggnad. Vi kan också komma att samla in
uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behandlar är i huvudsak
namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även
uppgifter om yrke. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om
fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt.
Vi använder besiktningsprotokoll även som underlag för vår
riskbedömning och därmed som en del av försäkringsvillkoren
vid meddelande av olika försäkringar till säljare och köpare av
en fastighet.
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Anticimex Skadedjursförsäkring – fastighet
Ändamålen med vår behandling är att vi ska kunna teckna,
fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter,
framställa rättsliga anspråk samt för att kunna uppfylla de
krav som ställs på verksamheten. Efter en intresseavvägning
behandlas också uppgifter för marknadsföring, sammanställa
marknads- och kundanalyser samt statistik.
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag
inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma
att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer
som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis ditt
försäkringsbolag, fastighetsmäklare och banker, samt till
myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag.
Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked
om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att
begära att vi rättar felaktiga personuppgifter och raderar
personuppgifter. Märk ansökan med ”Dataskydd” och skicka
den till Anticimex, Box 47025, 100 74 Stockholm eller
sweden.privacy@anticimex.se. Om du har synpunkter på
vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss eller inge
klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
Mer utförlig information om vår personuppgiftsbehandling
hittar du på www.anticimex.se/personuppgifter.

Försäkringsgivare
Anticimex Försäkringar AB
Box 47025
100 74 Stockholm
www.anticimex.se
Reg. nr: SE502000-8958
Styrelsens säte: Stockholm
Anticimex Försäkringar AB och dess anknutna
förmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

