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Sverige        Produkt: Skadedjursförsäkring

För fullständiga försäkringsvillkor samt för- och efterköpsinformation hänvisar vi till www.anticimex.se

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Anticimex Skadedjursförsäkring är en försäkring som du som ägare av en villa- eller fritidshusfastighet kan teckna. Försäkringen hjälper 
dig med sanering vid angrepp av skadedjur eller vid skada på byggnad som är orsakad av skadedjursangrepp. Försäkringen omfattar även 
ersättning för skada på byggnad genom sent upptäckt dödsfall.  

Vad ingår i försäkringen?
Följande moment ingår din försäkring:

 Sanering av skadedjur vid angrepp i försäkrad 
byggnad.

       Sanering av lösöre i bostadshuset

 Skada på byggnad orsakad av träskadeinsketer så 
som husbock och hästmyra. Maximal ersättning 
är 4 000 000 kr, dock högst byggnadens 
marknadsvärde.

       Ersättning vid skada på byggnad orsakad av råttor, 
möss samt övriga insekter. Maximal ersättning är 
50 000 kr, dock högst byggnadens marknadsvärde.

   Ersättning vid skada på försäkrad byggnad 
orsakad av sent upptäckt dödsfall. Maximal 
ersättning är 4 000 000 kr, dock högst byggnadens 
marknadsvärde.

       

Vad ingår inte i försäkringen?
 Byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad 

vid lantgård, eller som används i 
näringsverksamhet.

    Skada eller del av skada som inträffat innan 
försäkringen börjat gälla.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

  Vid “sanering av skadedjur” omfattas inte sanering 
av kläder och livsmedel. Ersättning lämnas inte 
för byggnadstekniska åtgärder för åtkomst av 
sanering. Inte heller skadat lösöre eller rengöring/
städning efter utförd sanering omfattas.

  Vid “skada på byggnad orsakad av skadedjur” 
omfattas inte skada orsakad av envis trägnagare, 
solitära bin samt husdjur. Skada på lösöre samt 
estetiska eller andra skador som inte påverkar 
nyttjandet eller funktionen av byggnaden omfattas 
heller inte. 

 Vid “skada genom sent upptäckt dödsfall” på 
lösöre omfattas inte kostnader för bortforsling av 
den avlidne, indirekta skador och omkostnader 
ex. förlust av hyresintäkter, flytt, städ- eller 
lagringskostnader.

Var gäller försäkringen?
  Försäkringen gäller för försäkrad villa- eller fritidsfastighet belägen i Sverige.



Vilka är mina skyldigheter?
• Du ska vårda fastigheten väl och ha kontinuerlig tillsyn över den. 
• Du ska alltid genast meddela Anticimex vid synliga tecken på angrepp av skadedjur och lämna tillträde till byggnaden. 
• Du får inte använda virke som är eller misstänks vara angripet av träskadeinsekter. 

När och hur ska jag betala? 
När du tecknar försäkringen fakturerar vid dig och du har alltid minst 30 dagar på dig att betala fakturan.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller från den angivna begynnelsedagen som står i försäkringsbrevet. Gällande försäkringsmomentet skada

orsakad av träskadeinsekter börjar försäkringen först gälla efter godkänd besiktning. Försäkringen gäller sen med ett år i taget

och förnyas automatiskt om inte du eller Anticimex säger upp försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Ångertiden är 14 dagar räknat från den dag avtalet ingicks. Om du ångrar dig inom denna tid så är det bara att kontakta oss. 

Du har då rätt att få tillbaka premien.


