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Särskilt villkor
Saneringsförsäkring - Skadedjur
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

V 904:4(27)  

A.  Egendomsförsäkring

21.  Sanering - skadedjur

21.1.  När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som anmäls under den tid försäkringen är i kraft.

21.2  Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkrad byggnad eller lokal som är i bruk och som anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen omfattar skadedjursbekämpning inom byggnaden samt sanering mot lukt som uppkommit 
till följd av att en person avlidit och dödsfallet förblivit oupptäckt en längre tid.
 
Skadedjursbekämpningen skall utföras på ett miljöanpassat sätt med beaktande av miljövårdslag och 
lokala hälsovårdsstadgar.

21.3  Undantag
Försäkringen gäller inte kommersiella byggnader eller lokaler, såsom industrier och butiker.
Vid uppförande, reparation, om- eller tillbyggnad får inte virke användas som är eller kan misstänkas 
vara angripet av skadedjur.
Försäkringen gäller inte för angrepp på rötskadat virke.
Försäkringstagaren får inte heller ha känt till, eller bort ha känt till, att skadedjur fanns vid försäkringens 
tecknande.

21.4  Definition
Med skadedjur avses:
 
 Bostadsohyra och övriga insekter: 
Mjölbagge Klädesmal Silverfisk
Brödbagge Pälsmal Fuktbagge
Plattbagge Tapetmal Mjölbagge
Kakaomott Mässingsbagge Gråsugga
Kvarnmott Vanlig tjuvbagge Tusenfoting
Fruktmott Australisk tjuvbagge Svartmyror
Mandelmott Dammlöss Faraomyra
Mjölor Boklöss Tvestjärt
Husor Kackerlacka Soldyrkare
Pälsänger Vägglöss Hussyrsa
Fläskänger Fågelkvalster Stinkslända
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Museiänger Loppor, löss Getingbon

 
 Träskadeinsekter: 
Husbock Hästmyror Praktbagge
Eksplintbagge Strimmig trägnagare Envis trägnagare
Mjuka trägnagare Blåhjon

 
 Gnagare: 
Råttor Möss

21.5  Särskilda föreskrifter
Försäkringstagaren förbinder sig att
•  i alla upplåtelseavtal framhålla skyldigheten för hyresgäst att snarast anmäla förekomst av skadedjur 

samt att för förebyggande av skada tillse att bostaden är väl städad
•  omedelbart och utan dröjsmål anmäla till Länsförsäkringar Skaraborg eller saneringsföretaget om 

skadedjur upptäcks
•  bereda saneringsföretagets personal tillträde för inspektion och utrotningsåtgärder
•  till hyresgäster framhålla att kemisk bekämpning skall ses som ett komplement till noggrann städning.
Om försäkringstagaren inte uppfyllt ovanstående anvisningar svarar denne för de extra kostnader som 
därigenom kan uppkomma för försäkringsbolaget.

21.6  Självrisk
Försäkringen gäller utan avdrag för självrisk.
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