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L Skadedjur med mera 
 
Här följer en redogörelse för det skydd mot skadedjur som ingår 
i din försäkring. 

L.1 Sanering mot bostadsohyra 
Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för sanering mot ett antal skadedjur, sk full-
serviceavtal. Bekämpningen avser levande råttor, möss, vägg-
löss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, ängrar, 
silverfiskar, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar 
och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet 
inom bostadshuset.
Avtalet omfattar inte några direkta eller indirekta skador som de 
kan orsaka.

Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte för bekämpning i lokal som används för 
rörelse av något slag.

Om behandlingen inte kan utföras utan ingrepp i byggnad sva-
rar villaägaren själv för friläggning- och återställandekostnader.

Vi förmedlar kontakt
Om du upptäcker ohyra i bostadshuset ska du kontakta oss. Vid 
behov förmedlar vi då kontakt med det företag som utför sane-
ringen. 

Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

L.2 Husbock- och hästmyreförsäkring 
När försäkringen börjar gälla 
Försäkringen börjar gälla sex månader efter avtalets begynnel-
sedag, om vi inte vid besiktning dessförinnan funnit att vi inte 
kan acceptera försäkringen. 
Om huset är högst tre år vid nyteckningstillfället och endast nytt 
virke använts vid uppförandet börjar försäkringen gälla redan 
vid avtalets början. 
Om huset är byggt med begagnat virke gäller försäkringen först 
sedan vi särskilt godkänt huset.

Försäkringen gäller
Försäkringen gäller om hus som anges i försäkringsbrevet 
angrips av husbock eller hästmyror. Du får ersättning för sane-
ring samt för reparation om sådan behövs.

Begränsning 
Om skada inträffat innan försäkringen börjat gälla, får du ersätt-
ning för saneringskostnaden men inte för reparationskostnader. 

Försäkringen gäller inte
Försäkringen gäller inte för reparationskostnad vid angrepp på 
rötskadat virke.

Besiktning 
Vi har rätt att besiktiga hus som är försäkrat. Du måste då se till 
att vår personal får tillträde för besiktning. 

Aktsamhetskrav 
Vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller tillbyggnad 
får du inte använda virke som är eller kan misstänkas vara 
angripet av husbock eller hästmyror. När du upptäcker angrepp 
av husbock eller hästmyror måste du genast meddela oss.
Referens: 
Bestämmelser om hur ersättningen kan sättas ned (minskas) om 
aktsamhetskraven inte är uppfyllda finns i avsnitt M.6 ”Nedsätt-
ning av försäkringsersättning”.

Vid sanering 
Du måste underlätta för sanerings- och reparationspersonal 
genom att flytta lösegendom som kan vara i vägen.

Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

L.3 Sent upptäckt dödsfall 
Försäkringen gäller
Försäkringen gäller för kostnader för nödvändig insekts- och 
luktsanering samt för eventuella reparationsåtgärder till följd av 
att person avlider i bostaden och dödsfallet förblir oupptäckt en 
längre tid.

Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 


