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Det här är en sammanfattning av vad försäkringen Anticimex Trygghetsavtal omfattar och innehåller information som du har rätt 
att få ta del av enligt lag. Eftersom försäkringen innehåller begränsningar och säkerhetsföreskrifter är det viktigt att du läser 
igenom denna information för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning och spar informationen. Om något skydd är särskilt 
viktigt för dig, ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta oss på Anticimex Försäkringar 075-245 10 00. 

Vill du ha hjälp? 

Om du vill ha råd och hjälp inför tecknandet av försäkringen,  
kan du kontakta din kommunala konsumentvägledare eller 
Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, 
besöksadress: Karlavägen 108, telefon 0200-22 58 00.  
De ger dig kostnadsfritt opartiska råd och vägledning. Du kan också 
besöka hallakonsument.se 

Nedan kan du läsa om särskilt viktiga villkor, krav, begränsningar 
(undantag) och säkerhetsföreskrifter (aktsamhetskrav): 

Vem kan teckna försäkringen? 

Försäkringen gäller för och tecknas av ägare eller innehavare av 
försäkrad fastighet som anges i försäkringsbrevet och/eller 
fakturan. 

Vad är försäkrat? 

Försäkringen gäller för huvudbyggnaden på fastigheten som 
angivits i försäkringsbrevet. Annan byggnad på fastigheten kan 
omfattas om det särskilt framgår av försäkringsbrevet och/eller 
faktura. 

Hur länge gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller från i försäkringsbrevet eller fakturan angiven 
begynnelsedag. Vid nyteckningen gäller försäkringen från godkänd 
försäkringsbesiktning.  

 

Försäkringen gäller i ett år och förnyas automatiskt om försäkringen 
inte sägs upp av dig eller Anticimex.  

Din försäkring Anticimex Trygghetsavtal har följande 
huvudsakliga innehåll (omfattning): 

• Försäkringsbesiktning 

• Försäkring vid  ej noterade fel och skador 

• Rådgivning kring ditt hus* 

• Radonmätning* 

• Försäkring för tak och fasad 

• Försäkring vid rötskador 

• Hussvampsförsäkring 

• Självriskersättning 

Vilka moment som omfattas av din försäkring framgår av 
försäkringsbrevet. Försäkringsmomenten och vad som antecknats i 
besiktningsrapporten är bestämmande för omfattningen av 
försäkringen. För momenten med* svarar Anticimex AB, org.nr 
556032- 9285. www.anticimex.se. Detta innebär att Anticimex AB  

 

utför tjänsterna markerade med *. Vid eventuella klagomål på 
utförandet av tjänsterna eller på tjänsterna markerade med* i 
övrigt ska sådana klagomål emellertid riktas till Anticimex 
Försäkringar AB. 

 

Vad försäkringen täcker och några av de viktigaste  
undantagen 

Försäkring för tak och fasad 

• Ersättning för vatten- och rötskador som uppkommit till följd av 
att vatten trängt in genom yttertak eller fasad och dess 
anslutningar. Med fasad menas också fönster och dörrar. 

• Ersättning för reparation av den del som orsakat skadan. 

Försäkring för rötskador 

• Ersättning för skäliga och nödvändiga sanerings- och 
reparationskostnader vid angrepp av rötsvamp (rötskador). 

Hussvampsförsäkring  

• Ersättning för skäliga och nödvändiga sanerings- och 
reparationskostnader vid angrepp av äkta hussvamp. 

Försäkring vid ej noterade fel och skador 

• Ersättning för skador som inte noterats i besiktningsprotokollet 
men som uppenbart borde ha upptäckts och noterats vid 
besiktningstillfället. 

Viktiga undantag för momenten ovan som du bör känna till 

Här följer några utvalda exempel på vad försäkringen i 
inte ersätter: 

 

• Angrepp av äkta hussvamp (Serpula lacrymans) samt dess vilda 
form (Serpula himantioides) om det inte särskilt angetts i 
försäkringsbrevet. 

• Angrepp på byggnadsdelar som befinner sig utomhus, så som, 
utomhustrappor, terrasser, uterum eller andra liknande 
utanpåliggande konstruktioner i kontakt med markplan. 

• Skador, fel och brister som är noterade i besiktningsprotokollet 
ersätts inte. Inte heller skador som har samband med dessa 
skador, fel och brister. 

• Skador som uppkommit genom läckage eller annan orsak som är 
ersättningsbar genom villa-/fritidshusförsäkringen. 

• Skador i så kallade putsad enstegstätad regelvägg (utan 
luftspalt) samt skador i bakomliggande konstruktioner till följd 

Kort om försäkringen 

 
Anticimex Trygghetsavtal är ett försäkringspaket som ger dig ett kompletterande skydd utöver din 
vanliga villahemförsäkring. Genom regelbundna besiktningar av ditt hus kan oförutsedda utgifter  
minskas eftersom risker och skador upptäcks i tid. Du får råd och hjälp gällande ditt hus  
och du är försäkrad om något trots allt skulle inträffa. 

Samtliga villkor för försäkringen – dess omfattning, begränsningar,  
ersättningsnivåer med mera – hittar du i försäkringsvillkoren i dess helhet  
(Anticimex Trygghetsavtal utg.6), se www.anticimex.se. 
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av fel eller skador i fasadkonstruktionen. 

• Skador understigande 5 000 kr. 

• Skada eller del av skada som inträffat innan försäkringens 
begynnelsedag. 
 

Försäkringsmomentet ersättning för självrisk täcker: 

• Den självrisk du har fått betala till ditt villa-/fritidshus- 
försäkringsbolag i samband med skada på den försäkrade 
byggnaden. Skadan ska ha inträffat/upptäckts och skade-
anmälan ska ha gjorts till ditt villa-/fritidshusförsäkringsbolag 
under den tid då Anticimex Trygghetsavtal är i kraft. 

Viktiga undantag som du bör känna till 

Här följer några utvalda exempel på vad försäkringen i 
inte ersätter: 

• I de fall ditt villa-/fritidshusförsäkringsbolag inte lämnar 
ersättning, exempelvis för att din skadekostnad understiger 
försäkringsbolagets självrisk. 

• Anteckningar i besiktningsprotokollet kan medföra 
begränsningar i försäkringens omfattning. 

Hur mycket ersätter försäkringen? 

• För åtgärdande av vatten- och rötskada samt bristen i taket eller 
fasaden som orsakat skadan lämnas ersättning med högst 300 
000 kronor per skada. 

• För försäkring vid ej noterade fel och skador lämnas ersättning 
med högst 100 000 kr per skada. I dessa fall görs åldersavdrag 
med maximalt 80 %.  

• För skada som omfattas av Hussvampsförsäkringen lämnas 
ersättning med maximalt 2 500 000 kr. 

• För skador på tomtmark lämnas ersättning med högst 25 000 kr 
inom gällande högsta ersättningsbelopp. 

• Ersättning för merkostnader för flytt och magasinering av 
möbler lämnas med högst 25 000 kr inom gällande högsta 
ersättningsbelopp. 

• Självriskersättning lämnas med upp till 25 000 kr beroende av 
skadetyp. 

Vilken självrisk gäller? 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

Övrigt 

Om du ångrar dig 

Om du tecknar försäkringen genom distansavtal eller vid 
hemförsäljning – det vill säga via en hemsida eller om någon 
försäkringsrepresentant har ringt dig – har du rätt att ångra köpet 
inom 14 dagar enligt lag. Tiden räknas från den dag avtalet ingicks. 
Om du ångrar dig inom denna tid kontaktar du Anticimex 
Försäkringar. Har du redan hunnit betala försäkringen betalas 
beloppet tillbaka till dig med ett avdrag för den tid som 
försäkringen varit gällande. 

Personuppgifter, kunduppgifter,  

besiktningsprotokoll med mera 

Anticimex Försäkringar AB behandlar personuppgifter hänförliga till 
bland andra kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare 
och kontaktpersoner. Vi samlar främst in uppgifterna från ditt villa- 
eller fritidshusförsäkringsbolag. 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 försäkringar till dig som innehavare av en fastighet. 
Ändamålet med vår behandling av personuppgifter är att teckna 
och administrera försäkringsavtal i syfte tillhandahålla våra tjänster 
till dig, samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och lag. 

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är att 
fullgöra avtal och för att uppfylla rättsliga skyldigheter och 
rättigheter som berör verksamheten. Efter en intresseavvägning 
sker även behandling av personuppgifter för marknadsföring, 
sammanställning av marknads- och kundanalyser och statistik. 
Uppgifterna lagras i tio år efter din försäkring upphört att gälla. 
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 kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller för att utnyttja 
någon av dina andra rättigheter enligt lag. Märk ansökan 
med ”Dataskydd” och skicka den till Anticimex, Box 47025, 100 74 
Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Mer information om 
hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du nyttjar dina 
rättigheter finner du på www.anticimex.se/personuppgifter. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt 
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du 
önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina 
personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt 
Dataskyddsombud på sweden.privacy@anticimex.se. 

Om du är missnöjd 

Om du inte är nöjd med Anticimex Försäkringars agerande i  
ett ärende kan du få hjälp genom att i första hand kontakta din 
handläggare. Du kan också vända dig till Anticimex Försäkringars 
klagomålsansvarig genom att mejla till 
klagomalsansvarig@anticimexforsakringar.se  

För mer information om Anticimex Försäkringars 
klagomålshantering se www.anticimexforsakringar.se 

Andra vägar för prövning 

Du kan alltid vända dig till någon instans utanför Anticimex  
för att begära att få ditt ärende prövat. Allmänna reklamations-
nämnden (ARN) kan pröva privatpersoners frågor. ARN tar inte upp 
tvister som rör ärenden som har behandlats i domstol. ARN:s 
prövning är kostnadsfri och beslutet ges i form av en 
rekommendation. Kontaktuppgifter: Allmänna reklamations-
nämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00, 
www.arn.se. Du kan även vända dig till allmän domstol för att  
få ditt ärende prövat. Närmaste tingsrätt kan lämna mer 
information om hur du går tillväga. 

För rådgivning kan du vända dig till din kommunala  
konsumentvägledare eller till Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 
24215, 104 51 Stockholm, besöksadress: Karlavägen 108, telefon 
0200-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se. 

mailto:sweden.privacy@anticimex.se
mailto:sweden.privacy@anticimex.se
http://www.anticimexforsakringar.se/
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Kontakta oss 

En skadeanmälan görs lättast på www.anticimexforsakringar.se Vid 
frågor kontakta oss gärna på 020-170 90 90 eller 
skador@anticimexforsakringar.se 

 

Om du har ett Trygghetsavtal med  rådgivning så ringer du 075-245 
10 00 eller mejlar oss på byggrad@anticimex.se  för att komma i 
kontakt med våra byggrådgivare. 

 

Om det ingår radonmätning i ditt avtal ringer du 075-245 10 00 för 
beställning. 

Försäkringsgivare 

Anticimex Försäkringar AB 
Box 47025 
100 74 Stockholm 

www.anticimexforsakringar.se 

Reg. nr: SE502000-8958 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

Anticimex Försäkringar AB och dess anknutna  
förmedlare står under Finansinspektionens tillsyn. 

mailto:byggrad@anticimex.se

