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För-/efterköpsinformation enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) 
 
Skadedjursförsäkringen har följande innehåll (omfattning): 

 Sanering av skadedjur i försäkrat bostadshus.  

 Sanering och reparationskostnad för Skada på byggnad orsakad träskadeinsekter 

 Sanering och reparation av skada på byggnaden som orsakats av ett sent upptäckt dödsfall  
 
Väsentliga begränsningar (undantag) 

 Försäkringen börjar gälla vid godkänd besiktning eller senast 6 månader för villa och 9 månader för fritidshus 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  

 Undantag i besiktningsprotokoll  

 Merkostnader för att ett hus är K- eller Q-märkt ersätts inte. 

 Estetiska, kulturhistoriska värden, affektionsvärden eller konstnärliga utsmyckningar 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 hart varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård.  
 

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 villaförsäkring.  
 
Vart vänder jag mig? 
Om du inte är nöjd med Anticimex Försäkringars agerande 
i ett ärende kan du få hjälp genom att kontakta handläggaren 
eller genom att maila till kundombudsman@anticimex.se. 
För mer information om Anticimex klagomålshantering se 
www.anticimex.se/kontakt. 
 

 
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 
 

Personuppgifter, kunduppgifter, besiktningsprotokoll mm. 
Om Anticimex Försäkringar AB (”Anticimex”) svarar för en del av ditt försäkringsskydd är de också personuppgiftsansvarig för 

den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för det försäkringsskyddet. Anticimex behandlar dina 

personuppgifter för att kunna teckna, fullgöra och administrera försäkringsavtalet, som förmedlats av ditt försäkringsbolag, 

med dig, 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. 

 

Anticimex erhåller dina personuppgifter från ditt försäkringsbolag. Dessa uppgifter utgörs av kontaktuppgifter, 

personnummer, fastighetsinformation samt information om vilket försäkringsavtal som tecknats hos dem. Dina 

personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Anticimex-gruppen samt till myndigheter.  
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Du har rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Anticimex har om dig. Du har också 

rätt att begära att Anticimex rättar felaktiga personuppgifter och raderar personuppgifter. Märk ansökan med ”Dataskydd” 

och skicka den till Anticimex Försäkringar AB, Box 470 25, 100 74 Stockholm eller sweden.privacy@anticimex.se. Om du har 

synpunkter på Anticimex personuppgiftsbehandling kan du kontakta Anticimex eller inge klagomål till 

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Mer utförlig information om Anticimex personuppgiftsbehandling hittar du 

på www.anticimex.se/personuppgifter. 

 
 

 


