
Sanering av skadedjur och försäkring vid skada efter 

sent upptäckt dödsfall, ingår alltid i försäkringen. Trä-

skadeinsekter ingår endast om det särskilt anges i ditt 

försäkringsbrev.  Detta är endast en översiktlig infor-

mation. De fullständiga villkoren finns på vår webb-

plats. Du kan också ringa oss så skickar vi dem till dig.

Sanering av bostadsohyra
Avtalet gäller för sanering mot levande insekter inom bostads-

huset samt sanering av aktiva getingbon, levande myror, råttor 

och möss på och i anslutning till bostadshuset.

Avtalet gäller även för sanering av lösöre inom bostadshuset 

med undantag för kläder, textilier och matvaror.

Vad ersätts inte?
• Sanering av lokal som helt eller delvis används i närings- 

verksamhet

• Kostnader för byggtekniska åtgärder, t.ex. upptagning av  

väggar och golv

• Direkta eller indirekta skador, till exempel möbler, textiler  

och matvaror

• Rengöring och städning efter utförd sanering.

Aktsamhetskrav
När du upptäcker skadedjur i huset ska du omgående anmäla detta 

till Anticimex. Om du har uthyrt ska du ange i avtalet med hyres-

gästen att han är skyldig att meddela sådan upptäckt.

Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas. Hur 

stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat ska-

dan och dess omfattning.

Träskadeinsekter  
När börjar försäkringen gälla? 
Försäkringen börjar gälla från och med godkänd besiktning 

eller senast sex månader efter begynnelsedagen. För byggnad 

som är yngre än tre år och som uppförts med endast nytt torrt 

virke börjar försäkringen gälla på en gång.

Vilken egendom gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för angrepp på hus som anges i försäkrings-

brevet.

Vad ersätter försäkringen
Vid angrepp av husbock, hästmyror eller övriga trädskadeinsekter 

gäller försäkringen för sanering och vid behov även reparation 

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte vid angrepp på rötskadat virke.

Aktsamhetskrav
Vid uppförande av byggnad eller vid reparation, om- eller till-

byggnad får du inte använda virke som är eller kan misstänkas 

vara angripet av husbock, hästmyror eller andra trädskade- 

insekter. När du upptäcker husbock, hästmyror eller övriga trä-

skadeinsekter måste du genast meddela Anticimex. 

 Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas. 

Hur stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat 

skadan och dess omfattning.

Försäkring vid skada efter sent upptäckt dödsfall
Försäkringen gäller även för nödvändiga insekts- och luktsanering 

samt för eventuella reparationsåtgärder till följd av att person avli-

der i bostaden och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid.

Länsförsäkringar malldokument infoblad A4, stor bild. Version 1.0 – mars 2010.
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FÖRSÄKRING MOT SKADEDJUR

Gäller från 2014-01-01

Detta är endast en översiktlig information.  
Sanering av skadedjur och försäkring vid skada 
efter sent upptäckt dödsfall, ingår alltid i försäk-
ringen. Husbockförsäkring ingår endast om det 
särskilt anges i ditt försäkringsbrev. De full- 
ständiga villkoren finns på vår webbplats.  
Du kan också ringa oss så skickar vi dem till dig.

Sanering av skadedjur
Avtalet gäller för sanering av råttor och möss inomhus samt 
sanering av aktiva getingbon, råttor, möss och myror i direkt 
anslutning till byggnaden. 

Vad ersätts inte?
•	 sanering av lösöre
•	 sanering av lokal som används av rörelse av något slag
•	 kostnader för byggtekniska åtgärder, t.ex. upptagning av  

väggar eller golv
•	 sanering mot trädskadeinsekter i hus som varit ekonomi-

byggnad eller uthus i lantgård av något slag. 

Aktsamhetskrav
När du upptäcker skadedjur i huset ska du omgående anmäla 
detta till Anticimex. Om du har uthyrt ska du ange i avtalet med 
hyresgästen att han är skyldig att meddela sådan upptäckt.

Ansvarig utförare av saneringsåtagande
Anticimex AB
Box 47025, 100 74 Stockholm, 
www.anticimex.se, SE556032-9285

Husbockförsäkring och försäkring vid skada efter sent 
upptäckt dödsfall
Försäkringen gäller om byggnad som anges i försäkringsbrevet 
angrips av husbock, hästmyror eller övriga trädskadeinsekter. 

Försäkringen gäller även för insekts- och luktsanering samt 
för eventuella reparationsåtgärder efter sent upptäck dödsfall. 

Högsta ersättningsbeloppet är 4 000 000 kronor.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte för 
•	 reparationskostnad vid angrepp på fukt- eller rötskadat virke
•	 byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus 

vid lantgård
•	 skador på lösöre.           
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Skadedjur med mera

Skadedjur med mera
Gäller från 2016-01-01
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7Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50   
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  031-63 80 00 
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län  
020-66 11 00  |    Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00   |  Länsförsäkringar  
Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala  018-68 55 00    
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 
0521-27 30 00  |  Östgöta Brandstodsbolag 013-29 00 00 

Högsta ersättning
Högsta ersättningsbeloppet för sanering- och reparations-

kostnader är 4 000 000 kronor.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringsgivare
Anticimex Försäkringar AB 

Box 47025, 100 74 Stockholm

SE 502000-8958 

Kontakt: Västerås 021-10 41 80 Örebro: 019-25 10 60

lfbergslagen.se

Västerås  Stora Gatan 41, 721 26 Västerås, Box 1046, Tel  021-19 01 00  |  Karlskoga  Centralplan 3, 691 32 Karlskoga, Tel 0586-75 76 00  |  Köping Stora Gatan 5, 
731 32 Köping, Tel 0221-45 50 50  |  Lindesberg Kristinavägen 49 A, Box 32, 711 21 Lindesberg, Tel 0581-77 77 00  |  Sala Södra Esplanaden 1, 733 30 Sala, 
Tel 0224-67 76 00  |  Örebro  Drottninggatan 4, 701 44 Örebro, Box 234, Tel 019 -19 46 00. 
lfbergslagen.se  |  info@lfbergslagen.se  |  organisationsnummer 578000-9956  


