Skadedyrforsikring
Faktaark for forsikringsprodukt
Selskap: Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig
Produktark for: Boligselskap, borettslag og sameier
Gjeldende fra 1.1.2022
Dette arket inneholder en forenklet fremstilling av vilkårene. Se forsikringsavtalen for fullstendige vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Bygningsforsikring som dekker kostnadene ved bekjempelse av rotter, mus og skadeinsekter. I tillegg dekkes skader
som skyldes treødeleggende insekter.
Egenandel ved bygningsskade eller bekjempelse i inntil 2 boenheter: kr 4 000
Egenandel ved bygningsskade eller bekjempelse i 3 eller flere boenheter: kr 10 000

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Skader forårsaket av stokkmaur, husbukk og
stripet borebille
Bekjempelse av skadeinsekter

Oppgradering etter skade
Kostnader for å påvise aktivitet/skader
Kostnader til vedlikehold og forebygging
Utbedring av skadeårsak

Bekjempelse av mus og rotter
Erstatningsbeløp per skadetilfelle er
maksimalt kr 2 000 000
£

£

Er det noen begrensninger i dekningen?
Den del av skade som har utviklet seg før
forsikringsavtalen begynte å løpe eller etter den er
avsluttet dekkes ikke
Bekjempelse av aktivitet som startet før forsikringsavtalen begynte å løpe dekkes ikke
Bekjempelse etter at forsikringen er avsluttet
dekkes ikke £

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er avtalt og nevnt i forsikringsbeviset

Hva er mitt ansvar?
• Etterse, vedlikeholde og utbedre feil og mangler på forsikret bygning.
• Følge eventuelle pålegg som gis om vedlikehold og utbedring fra forsikringsselskapet.
• Utbedring av mangler i forhold til offentlige forskrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk.
• I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser
kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.
kr.

Når og hvordan betaler jeg?
kr.

Du får tilsendt faktura årlig til registrert adresse. Forsikringen må betales innen betalingsfristen som fremkommer
av betalingsvarselet du mottar.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra datoen oppgitt i forsikringsbeviset og fornyes automatisk for ett år av gangen. Forsikringen
avsluttes ved oppsigelse.

£

Hvordan kan jeg si opp forsikringen?
Forsikringen kan sies opp ved å kontakte Norsk Hussopp Forsikring på telefon 22 28 31 50 eller
e-post: post@hussoppen.no.

£

Norsk Hussopp Forsikring, Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO

