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Skadedjur med mera 
 
Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar AB, Box 47025,  
100 74 Stockholm.  
Organisationsnummer 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm 
 

Kompletterande information om försäkringens omfattning för: 

-sanering av bostadsohyra  

-sanering vid sent upptäckt dödsfall  

-försäkring mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter  

-äkta hussvampförsäkring  

För dessa delar av försäkringen i din Villa-, Villahem- och 

Fritidshusförsäkring, står Anticimex som försäkringsgivare. 

Fullständig information om försäkringens omfattning, 

undantag och begränsningar hittar du i försäkringsvillkoren. 

 
SANERING MOT BOSTADSOHYRA 

Försäkringen gäller för sanering inom bostadshuset mot 

vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, 

pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, inal, 

loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan 

utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss. Försäkringen 

gäller utan självrisk, men l 00 kronor debiteras i utrycknings- 

kostnad. 

Försäkringen gäller inte för 

•   kostnader för byggtekniska åtgärder, till exempel upptagning 

av väggar och golv, 

•   sanering av kläder, textilier och matvaror samt angrepp av 

strimmig trägnagare i fritidshus. Sanering av lösöre som 

används i yrkesmässig verksamhet ingår inte.  . 

•  skada orsakad av insekter, råttor eller möss, till exempel på 

kläder, textilier, matvaror eller på byggnaden. 

 
FÖRSÄKRING MOT HUSBOCK, HÄSTMYRA 

OCH ANDRA TRÄSKADEINSEKTER 

Försäkringen börjar gälla sex månader efter avtalets begynnelse- 

dag för villaförsäkring respektive nio månader för fritidshusför- 

säkring, om vi inte vid besiktning dessförinnan funnit att vi inte  

kan acceptera försäkringen. 

  Försäkringen gäller om hus som anges i försäkringsbrevet 

  angrips av husbock, hästmyror och andra träskadeinsekter. Du 

får ersättning för sanering samt reparation om sådan behövs. 
 
 

 
 
 
 
 
Försäkringen gäller inte 

Försäkringen gäller aldrig för angrepp på rötskadat virke eller angrepp på 

byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad vid lantgård. Lösöre 

omfattas inte av försäkringen. 

Begränsningar och undantag kan också finnas i besiktningsprotokoll.  

Om du misstänker att ditt hus blivit angripet av husbock eller hästmyror 

är det viktigt att du kontaktar oss så snart du kan. Försäkringen gäller 

utan självrisk. 

 

SANERING VID SENT UPPTÄCKT DÖDSFALL 

Försäkringen gäller för nödvändig insekts- och luktsanering samt 

för eventuella reparationskostnader av byggnad till följd av att en 

person avlider i bostaden och dödsfallet förblir oupptäckt en 

längre tid. Lösöre omfattas inte av försäkringen. 

Försäkringen gäller utan självrisk. 
 

 
ÄKTA HUSSVAMPFÖRSÄKRING 

Skyddet omfattar byggnader som antingen är försäkrade som 

Villa-, Villahem eller Fritidshus.  Försäkringen gäller dock inte 

för angrepp på byggnadsdelar som befinner sig utomhus som 

terrasser, uterum etc.  

För att försäkringsskyddet ska gälla måste byggnaden, vid 

begäran från Anticimex göras tillgänglig för besiktning. 

Besiktningen ska utföras inom sex månader för villabyggnad 

respektive nio månader för bostadshus som är 

fritidshusförsäkrat. 

För att försäkringen ska gälla fullt ut måste ny-, till- och 

ombyggnadsarbeten utföras enligt de byggregler och 

branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som 

gäller vid byggnads- eller installationstillfället. Du ska inte 

använda virke som är eller kan misstänkas vara angripet av 

hussvamp. Om du misstänker ett hussvampsangrepp måste 

du anmäla skadan så fort som möjligt. 

Högsta ersättningsbelopp är 50 prisbasbelopp. 

Självrisken är l prisbasbelopp. 


