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För- och efterköpsinformation till villkorsutgåva 8
Anticimex Skadedjursförsäkring – privat
För- och efterköpsinformation enligt
försäkringsavtalslagen (2005:104)
För försäkringsvillkoren i dess helhet med omfattning,
begränsningar, ersättningsnivåer med mera se www.anticimex.se.
Råd och hjälp inför tecknande av försäkringen kan fås av din
kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas
Försäkringsbyrå, 104 51 Stockholm.
Nedan återfinner du några särskilt viktiga villkor, krav,
begränsningar (undantag) och säkerhetsföreskrifter
(aktsamhetskrav).
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Vad som omfattas av försäkringen
Försäkringen gäller för byggnad som är en- eller tvåfamiljsvilla
eller fritidshus. Annan byggnad på fastigheten kan omfattas om
det särskilt framgår av försäkringsbrevet.

Särskilda nyteckningsregler

Premie
Försäkringspremien framgår av fakturan.

Ersättningsbelopp
För skada orsakad av träskadeinsekter är den maximala
ersättningen maximalt 4 000 000 kronor per skada. För
skada orsakad av övriga insekter, råttor och möss samt skada
i form av lukt utgår ersättning med maximalt 50 000 kronor
per skada. Ersättning lämnas dock aldrig utöver byggnadens
marknadsvärde i oskadat skick. För skador på tomtmark i
samband med åtgärdande av skada lämnas ersättning med
maximalt 50 000 kronor inom försäkringsbeloppet.

Självrisk
För skada på byggnad orsakad av skadedjur är självrisken
4 000 kronor per skada.

Försäkringstid

Försäkringsmomentet skada på byggnad orsakad av
träskadeinsekter börjar gälla från och med godkänd besiktning,
eller senast sex (6) månader efter begynnelsedagen för villor
respektive nio (9) månader för fritidshus, såvida Anticimex inte
dessförinnan meddelat undantag från försäkringen.

Försäkringen förnyas automatiskt med ett år i taget om inte
försäkringen sägs upp av dig eller av oss enligt de regler som
finns i försäkringsavtalslagen.
Du har rätt att säga upp avtalet bland annat om du flyttar
och vi om du inte betalar premien.

Försäkringens omfattning

Särskilda omfattnings- och ersättningsregler

Sanering av skadedjur
‒ Sanering av insekter, råttor, möss och myror på byggnad
samt lösöre i bostadshus.
Skada på byggnad orsakad av skadedjur
‒ Skada på försäkrad byggnad orsakad av träskadeinsekter.
‒ Skada på försäkrad bostadsbyggnad orsakad av råttor och
möss samt övriga insekter.
‒ Skada på försäkrad bostadsbyggnad i form av lukt orsakad
av insekter, råttor och möss som påverkar boendemiljön
och som är mer än tillfällig.
Skada efter sent upptäckt dödsfall
‒ Vid skada på byggnad orsakat av ett en person avlidit och
dödsfallet blivit oupptäckt en längre tid utför Anticimex
desinficering, luktbehandling och reparation.

Om du har skadedjursförsäkring hos Anticimex genom din villa/fritidshusförsäkring:
‒ Regleras skador med 50 procent självrisk och eventuella
åldersavdrag är maximerade till 10 000 kronor.
‒ Lämnas ersättning för skäliga och nödvändig
merkostnader som köparen som privatperson, eller
dennes familj, drabbats av på grund av återställande.
Merkostnad som ersätts är utgifter för kost, logi, flytt,
resor och magasinering av möbler.

Viktiga undantag
Sanering av skadedjur
‒ Sanering av bin, dock ingår avdödning av
honungsbisamhälle.
‒ Ersättning för byggnadstekniska åtgärder till exempel
friläggning och återställande för åtkomst vid sanering.
‒ Sanering av lösöre som används i yrkesmässig verksamhet
samt kläder och livsmedel.
‒ Sanering av skadedjur i utrymme som helt eller delvis
används i näringsverksamhet.
‒ Rengöring/städning efter utförd sanering, till exempel
borttagning av avdödade insekter, råttor och möss.
Sanering av byggnad orsakad av skadedjur
‒ Skada orsakad av envis trägnagare, solitära bin eller
husdjur.
‒ Skada på lösöre.
‒ Estetiska eller andra skador som inte påverkar
nyttjandet av byggnaden eller byggnadsdels funktion.
‒ Byggnad som är ekonomibyggnad vid lantgård.
‒ Skada eller del av skada som inträffat innan
försäkringen börjat gälla.

Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att inom en
viss tid ångra ett köp du gjort på distans, till exempel när du
tecknat försäkring efter vi ringt upp dig. Ångertiden är 14 dagar
räknat från den dag avtalet ingicks. Om du ångrar dig inom denna
tid så är det bara att kontakta oss. Har du betalat försäkringen
betalar vi tillbaka beloppet, med avdrag för den tid som
försäkringen varit gällande.

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.

