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

Skadedjur med mera
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2016-01-01

Avsnitten Bostadsohyra och Sent upptäckt dödsfall
ingår alltid i din befintliga villa-, villahem- eller
fritidshusförsäkring. Träskadeinsekter ingår endast
om det särskilt anges i ditt försäkringsbrev. 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.

Träskadeinsekter
När börjar försäkringen gälla?

Bostadsohyra
Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen gäller inte vid angrepp på rötskadat virke.

Sanering i bostadshuset mot levande insekter.
Sanering av aktiva getingbon, levande myror, råttor
och möss på och i direkt anslutning till bostadshuset.
Sanering av lösöre i bostadshuset.

Vad ersätts inte?
Skador på textilier, möbler och matvaror.
Kostnader för byggtekniska åtgärder.
Sanering av lokal som används i näringsverksamhet.

Självrisk
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Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Sent upptäckt dödsfall
Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig sanering samt
eventuella reparationsåtgärder till följd av att person avlider i
bostaden och dödsfallet förblir oupptäckt en längre tid.

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
försäkringsbrevet.

Vad ersätter försäkringen?
Vid angrepp av husbock, hästmyra eller andra träskadeinsekter gäller
försäkringen för sanering och vid behov även reparation.

Vad ersätts inte?
Aktsamhetskrav
Vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller tillbyggnad får
du inte använda virke som är eller kan misstänkas vara angripet av
träskadeinsekter. När du upptäcker angrepp av träskadeinsekter
måste du genast meddela oss.
Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen minskas. Hur
stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan
och dess omfattning.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat
till oss förändras. Exempel på ändrade uppgifter kan vara om-, nyeller tillbyggnad. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få
ersättning om något skulle hända.

Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
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Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om villa-, villahem- och
fritidshusförsäkring 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 personuppgifter. Fullständig information om hur vi
behandlar personuppgifter hittar du på vår webbplats
lansforsakringar.se/personuppgifter.

Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar är personuppgiftsansvariga för behandling av
personuppgifter om dig i samband med förmedling av denna
tilläggsförsäkring. I vår för- och efterköpsinformation om hem- och
villahemförsäkring kan du läsa mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar
personuppgifter hittar du på vår webbplats lansforsakringar.se/
personuppgifter. Länsförsäkringar lämnar personuppgifter om dig till
Anticimex Försäkringar AB, Box 470 25, 100 74 Stockholm (Anticimex)
som är försäkringsgivare för denna tilläggsförsäkring till och med
2021-01-01. Därefter är Länsförsäkringar Bergslagen försäkringsgivare.
Anticimex behandlar personuppgifter om dig för att kunna teckna,
fullgöra och administrera försäkringsavtalet avseende denna
tilläggsförsäkring, som förmedlats av ditt försäkringsbolag. Anticimex
behandlar även personuppgifter för att kunna bedöma risker, fullgöra
rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk och för att kunna
uppfylla de krav som ställs på Anticimex verksamhet. Efter en
intresseavvägning kan Anticimex även behandla dina personuppgifter
för att kunna skicka ut marknadsföring, sammanställa marknads- och
kundanalyser samt statistik. Personuppgiftsansvarig för denna
behandling är Anticimex. Mer information om Anticimex behandling
av personuppgifter och hur du kan ta tillvarata dina rättigheter
gentemot Anticimex hittar du på www.anticimex.se/personuppgifter

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.

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.

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

lfbergslagen.se
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