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Skadedjurs- och hussvampsförsäkring 
Skadedjursförsäkringen ingår i din villa-, villahem- eller fritidshusförsäkring. Den ger ett 
skydd vid angrepp av skadedjur. I din villa- och villahemförsäkring ingår även ett skydd 
vid skada orsakad av äkta hussvamp. Detta är endast en översiktlig information. De 
fullständiga villkoren finns på vår webbplats www.lfblekinge.se. Du kan också ringa oss 
så skickar vi dem till dig. 

 
Skadedjurs- och hussvampsförsäkringen har följande innehåll (omfattning): 
 

 Sanering av skadedjur.  
 Sanering och reparationskostnad för Skada på byggnad orsakad av Träskadeinsekter. 
 Sanering och reparation av skada på byggnaden som orsakats av ett sent upptäckt dödsfall. 
 Skada på byggnaden orsakad av Äkta Hussvamp (Serpula lacrymans) samt dess vilda form (Serpula 

himantioides), som kan fastställas vid typbestämning av fruktkropp och mycel. Försäkringen gäller för 
skäliga och nödvändiga kostnader för sanering och reparation. (Hussvampsförsäkringen ingår inte i 
fritidshusförsäkringen) 
 

 

Väsentliga begränsningar (undantag) 
 

 Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader efter begynnelsedagen, såvida 
Anticimex inte dessförinnan nekat eller meddelat undantag från försäkringen. När försäkringen börjar 
gälla inträder Anticimex ansvar från begynnelsedagen. 

 För att ersättning skall lämnas i momentet Skada orsakad av träskadeinsekter skall bärigheten i skadad 
byggnadsdel vara äventyrad. 

 Angrepp på rötskadat virke orsakad av träskadeinsekter.  
 Undantag i besiktningsprotokoll.  
 K-märkta hus, kulturhistoriska värden, affektionsvärden och konstnärlig utsmyckning ersätts inte. 
 Saneringsmomentet inkluderar inte upptagning av väggar, golv och tak eller tillhörande ytskikt och inte 

heller andra ingrepp av byggnadsteknisk art eller skador orsakade av skadedjuren.  
 Byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård.  
 Hussvampsförsäkringen ersätter inte på byggnadsdelar utomhus till exempel balkonger, utomhus 

trappor, terrasser, och uterum eller andra liknande utanpåliggande konstruktioner. 
 
 
Inför och vid besiktning ska kunden efterfölja eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex.  
 
Om inte annat avtalats så förnyas försäkringen i samband med förnyelsen av din försäkring.  
 
Samtliga villkor för din försäkring – dess omfattning, begränsningar, ersättningsnivåer med mera - hittar du i 
försäkringsvillkoren.  
 
Försäkringsgivare 
Anticimex Försäkringar AB  
Box 47025, 100 74 Stockholm 
Organisationsnummer: 502000-8958 
Styrelsens säte: Stockholm 
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