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SKADEDYRSSANERINGSFORSIKRING (S-266)

Utvidet dekning – Skadedyrssanering, Bygning (2010)

1. Dekningsbeskrivelse:
For privatboliger og fritidshus beliggende i Norge, Sverige, Danmark eller Finland, oppgitt som forsikringsstedet i forsikringsbeviset, er 
forsikringen utvidet som følger:

Selskapet erstatter kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere. Forsikringen omfatter også brunmidd, 
fuglemidd, edderkopper, skrukketroll, skolopendere og tusenbein.

Nødvendige bekjempelsestiltak utføres/ledes av Selskapet.

Forsikringen gir også tilgang til rådgivning fra skadedyrspesialist ved telefon, brev, e-post og lignende.

Sikkerhetsforskrift – 

Tiltak mot fremtidige skadedyrangrep eller økt omfang av eksisterende angrep: 

Forsikringstaker skal etterkomme krav til forebyggende tiltak eller inspeksjoner, som avtalt med Selskapet, for å hindre eller 
begrense skadedyrenes livsvilkår, adkomstmuligheter, smitteveier eller spredningsmuligheter.

2. Begrensninger
Denne utvidete forsikringen dekker ikke:

- Bekjempelse av insekter som ikke defineres som skadeinsekter. Med dette menes: Insekter som har forvillet seg inn eller ikke 
kan leve eller formere seg innendørs, og som dermed vil dø ut av seg selv, og som heller ikke gjør skade på bygning eller innbo.

- Bekjempelse av fugl, flaggermus eller andre pattedyr, bortsett fra gnagere.

- Bekjempelse av insekter i trevirke dersom:
- Insektene bare kan leve i råteskadet virke, som for eksempel råteborebille. Insektene bare kan leve mellom barken og veden, 

som for eksempel barkbiller, blåbukk og myk borebille.

- Fjerning av døde skadedyr eller deres etterlatenskaper, herunder skadedyr døde etter bekjempelse.

- At innbo og løsøre må fraktes vekk for behandling utenfor forsikringsstedet. Forsikringstaker må selv besørge pakking og 
transport for egen regning.

- At Selskapet ikke kan komme fram til forsikringsstedet med bil. For forsikringsobjekter uten veiforbindelse for bil må 
forsikringstaker bekoste ekstra transport og reisetid ved inspeksjon og bekjempelse.

- Bekjempelse utført av andre dersom dette ikke er skriftlig avtalt med Selskapet på forhånd.

- Åpning av konstruksjoner og lignende, for å påvise skadedyrangrep i bygningen.

- Skader på bygning eller innbo, som følge av skadedyrangrepet.

- Åpning av gulv, vegger eller tak, eller andre bygningstekniske inngrep som utføres som ledd i bekjempelsen.

- Bekjempelse av skadedyrangrep i varepartier, på levende planter eller i utendørs anlegg.

- Vedlikehold, utbedringer, sikring mot skadedyr eller andre tiltak som er nødvendig for å hindre nye eller begrense eksisterende 
angrep av skadedyr.

- Følgeskader eller indirekte tap, som tapte leieinntekter, skader på person eller løsøre, svekket evne til å oppfylle forpliktelser, 
markedsmessige reaksjoner og lignende.

Erstatningen er under enhver omstendighet begrenset til bygningens forsikringssum eller fullverdi beregningsgrunnlag

Forsikringen gjelder ikke dersom deler av boligen benyttes som næringslokaler og de aktuelle skadedyr kan ha sin årsak i 
næringsvirksomheten eller er vanlig i denne type næringsvirksomhet, (B&B, catering, restaurantvirksomhet, dyrepensjonat o.l.).



3. Andre bestemmelser
Ved skadedyrangrep, eller mistanke om dette, skal Selskapets kontaktes før tiltak iverksettes.

Det er ingen egenandel på telefonhenvendelser, artsbestemmelse av insekter sendt Selskapet eller dersom problemet løses ved hjelp 
av midler og utstyr sendt forsikringstaker fra Selskapet.

For inspeksjoner/bekjempelse utført på forsikringsstedet betaler forsikringstaker en egenandel som for villa/hus er kr 500 og 
fritidsbolig kr 1 000. Dersom det er tegnet superforsikring halveres egenandelen.


