
Anticimex Trygghetsavtal 
Företag: Anticimex Försäkringar AB, 502000-8958 

Sverige                     Produkt: Boendeförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Anticimex Trygghetsavtal är en försäkring som du som ägare av en villa- eller fritidshusfastighet kan teckna om du tecknar en villa- eller 
fritidshusförsäkring genom Länsförsäkringar Stockholm. Försäkringen skyddar dig om din huvudbyggnad angrips av äkta hussvamp 
eller rötskada. I försäkringen ingår en självriskersättning för vissa skador och vid tecknande av försäkringen får du rådgivning om fukt och 
energi samt en radonmätning. Vid tecknande av försäkringen ingår även en försäkringsbesiktning där Anticimex kontrollerar byggnaden 
och ser om det finns risk för läckageskador, angrepp av hussvamp och andra rötsvampar (rötskador). Försäkringen börjar gälla först efter 
genomförd besiktning. Det ingår även en  ombesiktning vart fjärde år. 

Vad ingår i försäkringen?
 Försäkringsbesiktning vart fjärde år.

 Försäkring mot äkta hussvamp.

 Försäkring mot rötskada.

 Radonmätning

 Rådgivning.

 Energitgest.

   Självriskersättning vid läckage-, brand- eller 
inbrottsskada.

 För skada orsakad av äkta hussvamp utgår 
ersättning med högst 50 prisbasbelopp per skada.

 För skada orsakad av rötsvamp (rötskada) utgår 
ersättning med högst 300 000 kr per skada.

 För skador på tomtmark lämnas ersättning med 
max 1 prisbasbelopp inom gällande högsta 
ersättningsbelopp.

 Ersättning för merkostnader för flytt och 
magasinering av möbler lämnas med högst 
1/2 prisbasbelopp inom gällande högsta 
ersättningsbelopp.

 Självriskersättning lämnas med maximalt 6 000 kr 
till 25 000 kr beroende på skadeorsak.

       

 

Vad ingår inte i försäkringen?
 Byggnad som inte är besiktad av Anticimex.

   Skada eller del av skada som inträffat innan 
försäkringen startade. 

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?
  Följande omfattas inte av försäkringen:

  Skada i byggnadsdel som är undantagen i 
besiktningsprotokollet.

  Krav understigande 15 % av ett prisbasbelopp 
gällande rötskador.

  Inga andra rötsvampar eller mögelsvampar än 
de som anges i villkoret.  Rötskada orsakad av 
ytlevande svampar som inte bryter ned virke och 
rötskador i s.k. enstegstätad regelvägg.

 Kostnad för att åtgärda felet som orsakat 
hussvamps- rötskadesangreppet/skadan.

  Angrepp som uppkommit genom läckage, eller 
annan orsak som är ersättningsbar genom villa-/
fritidshusförsäkringen.

  Angrepp på byggnadsdelar som befinner sig 
utomhus, t.ex. balkonger, terrasser, uterum m.m.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen kan tecknas avseende fastighet belägen i Sverige.



Vilka är mina skyldigheter?
• Lämna tillträde så Anticimex kan utföra försäkringsbesikning.
• Upplysa Anticimex om förekomst av fukt, röta, mögel, hussvamp eller vattenskador i samband med tecknade av försäkringen.
• Vid tecken på skada snarast möjligast meddela Anticimex detta och lämna tillträde.
• Vårda fastigheten samt inte använda skadat virke vid uppförande, reparation samt vid om-eller tillbyggnad.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen faktureras i samband med din ordinarie villa- eller fritidshusförsäkring faktureras.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen börjar gälla efter godkänd besiktning. Försäkringen förnyas automatiskt med ett år i taget om försäkringen inte 
sagts upp av dig eller Anticimex Försäkrignar.

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.


