Sanering 2017
Särskilt villkor  Gäller från 2017-01-01
Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med saneringsförsäkring för försäkrat bostads- eller
kontorshus.
Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2015.

2. Egendomsförsäkring
2.8 Försäkrade skadehändelser
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.8 Försäkrade skadehändelser, gäller för saneringsförsäkringen
följande.

2.8.12 Saneringsförsäkring
För saneringsförsäkring svarar Anticimex Försäkring AB, Box 47025, 100 74 Stockholm, om inte annat särskilt
anges i försäkringsbrevet.
Vad gäller försäkringen för
Bolaget åtar sig att för hus som anges i försäkringsbrevet vidta åtgärder i enlighet med myndigheternas
föreskrifter.
Åtagandet avser bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsänger,
fläskänger, fläskstjärtar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror och andra bostadsinsekter som
kan utgöra olägenhet för människors hälsa och miljö samt getingbon, råttor och möss inom byggnad som
omfattas av saneringsförsäkringen.
Saneringsförsäkringen gäller för sanering under normal arbetstid (dagtid) och förutsätter att försäkringstagaren
låter vår personal få tillträde till huset.
Vi förbinder oss såvitt möjligt att inte använda behandlingsmetoder som gör det nödvändigt att utrymma
byggnaden.
Undantag
Saneringsförsäkringen gäller inte för
 sanering av lösöre*,
 sanering av lokal som används för livsmedelshanterande verksamhet,
 sanering av lokal som används till hotell, vandrarhem eller motsvarande
 bostäder som uthyres till hyresgäst som är juridisk person eller myndighet, och av sådan hyresgäst vidare
uthyrs eller upplåts till annan/andra
 bostadshyresrätts- och bostadsrättslägenheter vilka utgör tillfälligt boende med begränsad besittningsrätt
 byggtekniska åtgärder, exempelvis upptagning av väggar och golv,
 sanering i avloppssystem
 direkt eller indirekt skada på egendom,
 rengöring/städning efter utförd sanering, tex borttagning av avdödade insekter, råttor eller möss
 sanering om du vid den tidpunkt då avtalet började gälla, kände till eller bort känna till, att huset inte var
fritt från sådana insekter som saneringsförsäkringen gäller för.
Självrisk
Saneringsförsäkringen gäller utan självrisk.
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Särskilda säkerhetsföreskrifter
Utöver bestämmelserna i avsnitt 2.9 Säkerhetsföreskrifter gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter.
När angrepp upptäcks ska försäkringstagaren omedelbart underrätta bolaget samt
 bereda saneringspersonal tillträde,
 undanskaffa lösöre*, som kan hindra eller försvåra arbetet samt
 hålla skadeplatsen tillgänglig med stegar eller liknande utrustning när så krävs.
Har särskild säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med den merkostnad som uppstått till följd av att
säkerhetsföreskriften inte följts.

6. Definitioner
Med tillägg till allmänna villkoren gäller följande definitioner

Lösöre
Med lösöre avses lösa och flyttbara saker som
 möbler och husgeråd,
 hemelektronik med tillbehör,
 kläder, böcker och andra personliga tillhörigheter.
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