Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Äkta hussvamp
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2016-01-01

Försäkringen ingår i din villa- och
villahemförsäkring. Detta är en översiktlig
information som du har rätt att få innan du köper
försäkringen och det är därför viktigt att du läser
igenom den. Försäkringen innehåller också viktiga
begränsningar och aktsamhetskrav. Om något
skydd är särskilt viktigt för dig bör du därför ta reda
på om det omfattas av försäkringen. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan
också ringa oss så skickar vi dem till dig.

Aktsamhetskrav

Vad gäller försäkringen för?

Självrisk

Försäkringen gäller för nödvändig sanering och reparation vid
invändig skada på ditt bostadshus som orsakats av äkta hussvamp.
Med äkta hussvamp menas Serpula lacrymans samt dess vilda
form Serpula himantioides.

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Vilken egendom gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för försäkrat bostadshus.

När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla från godkänd besiktning eller senast sex
månader efter avtalets begynnelsedag.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev, men är
högst husets marknadsvärde omedelbart före skadan.
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Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter exempelvis inte
angrepp som kan härledas till tiden innan försäkringen började
gälla
angrepp på byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller
uthus
reparation av byggnadsdel som endast drabbats av missfärgning
eller annan rent estetisk skada.

För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid skada, krävs att du har följt
följande aktsamhetskrav:
Alla ny-, till- och ombyggnadsarbeten ska utföras enligt de byggoch branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som
gäller vid byggnads- eller installationstillfället. Du ska inte
använda virke som är eller kan mistänkas vara angripet av
hussvamp.
När du misstänker angrepp av hussvamp måste du genast
underrätta oss om detta.
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas. Hur
stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadans
omfattning.

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om villa- och villahemförsäkring
kan du bland annat läsa om hur du förnyar din försäkring,
vad som händer om du inte betalar försäkringen och hur du kan få
ditt ärende omprövat. Där kan du också läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Fullständig information om hur
vi behandlar personuppgifter hittar du på vår webbplats
lansforsakringar.se/personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar behandlar personuppgifter i enlighet med vad som
anges i informationen Behandling av personuppgifter som du hittar på
vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan
du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala
försäkringsbolag.

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får
du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom
Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket
länsförsäkringsbolag
som är din försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.
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