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Skadedjurförsäkringen har följande innehåll (omfattning): 
• Sanering av skadedjur  

• Sanering och reparation vid skada på byggnad orsakad av träskadeinsekter  

• Sanering och reparation av skada på byggnad som orsakats av ett sent upptäckt dödsfall. 
 

Väsentliga begränsningar (undantag) 
• Sanering av byggnad 

o Sanering av lokal där det bedrivs livsmedelhanterande verksamhet samt hotell, vandrarhem eller liknande verksamhet 
o Bostäder som uthyres till hyresgäst, som är juridisk person eller myndighet, och av sådan hyresgäst vidare uthyrs/upplåts 

till andra. 
o Sanering i bostadshyresrätts- och bostadsrättslägenheter, vilka utgör tillfälligt boende med begränsad besittningsrätt. 
o Sanering av lösöre. 
o Kemisk sanering av getingar utanför boet 
o Rengöring/städning efter utförd sanering, t ex borttagning av avdödade insekter, råttor eller möss. 
o Ersättning för byggnadstekniska åtgärder t.ex. friläggning och återställande för åtkomst vid sanering  
o Sanering i avloppssystem 

• Sanering och reparation av träskadeinsekter 
o Momentet Sanering och reparationskostnad för skada på byggnad orsakad av träskadeinsekter börjar gälla vid godkänd 

besiktning eller senast 12 månader efter begynnelsedagen, såvida Anticimex inte dessförinnan nekat eller meddelat 
undantag från försäkringen. När försäkringen börjar gälla inträder Anticimex ansvar från begynnelsedagen. 

o Angrepp på rötskadat virke  
o Byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård.  
o Lösöre 
o Estetiska eller andra skador som inte påverkar nyttjandet av byggnaden eller byggnadsdels funktion 

• Skada efter sent upptäckt dödsfall 
o Lösöre 
o Bortforsling av den avlidne 

• Generella undantag 
o Undantag i besiktningsprotokoll.  

 
Inför och vid besiktning ska kunden efterfölja eventuella instruktioner som meddelas av Anticimex. Om försäkringstagaren inte låter Anticimex 
utföra inspektion och/eller försanering som Anticimex anser vara nödvändig träder momentet Sanering av skadedjur och/eller Skada av 
träskadeinsekter inte i kraft och försäkringsmomenten förfaller. 
 
 
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 
Anticimex Försäkringar AB (”Anticimex”) svarar för en del av ditt/ert försäkringsskydd och är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom ramen för det försäkringsskyddet. Vi samlar främst in uppgifterna från fastighetsförsäkringsbolaget och kan 
också komma att samla in uppgifter direkt från dig t.ex. samband med besiktning eller skada.  De uppgifter vi behandlar är i huvudsak namn- 
och adressuppgifter samt personnummer. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter och byggnader. 
 
Ändamålet med Anticimex behandling av dina personuppgifter är att teckna, fullgöra och administrera försäkringsavtal i syfte att tillhandahålla 
våra tjänster till dig samt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal och lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal och 
för att uppfylla rättsliga skyldigheter och rättigheter som berör verksamheten. Efter en intresseavvägning sker även behandling av 
personuppgifter för marknadsföring, sammanställning av marknads- och kundanalyser och statistik. Personuppgifterna är avsedda att i första 
hand användas av bolag inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och 
organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis fastighetsförsäkringsbolaget, återförsäkringsgivare och banker, samt till 
myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag. Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter försäkringens upphörande och i 
händelse av skada i enlighet med preskriptionsreglerna i FAL. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har 
om dig, för att begära rättelse eller för att utnyttja någon av dina andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Kontakta oss via e-post till 
sweden.privacy@anticimex.se eller via brev, märk ansökan med ”Dataskydd” och skicka den till Anticimex, Box 47025, 100 74 Stockholm. 
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du nyttjar dina rättigheter finner du på www.anticimex.se/personuppgifter. 
Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på 
sweden.privacy@anticimex.se. Anticimex står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och du har även rätt att vända dig direkt till 
dem med ett klagomål.  
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