Råte- og skadedyrforsikring
Beregnet for eneboliger, hytter, rekkehus og boliger i sameie etc.
Forsikringen dekker kostnadene ved utbedring av råte- og insektskader, samt
bekjempelse av skadedyr og skadeinsekter. Forsikringen gjelder både
hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset.

Bli kvitt ubudne gjester
Vi hjelper med å
bekjempe skadedyrene.

Økt trygghet for familien
Du kan være trygg på at
skadesaken er i de beste
hender.

Råte- og insektskader
kan bli dyrt
Vi dekker kostnadene ved
utbedring av skader.

Dekkes ikke av standard
forsikring

Både nye og eldre
bygninger er utsatt
Skader oppstår både
i nye og eldre bygninger.

Økt sikkerhet
Vi dekker skadeutvikling
i avtaletiden. Fordi
mange skader utvikles
over flere år gir lang
forsikringstid bedre
sikkerhet.

Vær forberedt hvis noe
skulle skje. Har du
forsikringene du trenger?

FORSIKRINGEN OMFATTER

Skader etter ekte hussopp og andre råtesopper
Skader forårsaket av insekter
Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
Bekjempelse av mus og rotter
Ubegrenset erstatningsbeløp
Følgende inngår ikke i forsikringen:
• Skader eller aktivitet som har utviklet seg før
forsikringen ble tegnet
• Svertesopp, muggsopp
• Kostnader til vedlikehold og forebygging
• Fuktskader
• Kostnader for å påvise angrep og skader
• Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold
som kun er skjemmende for utseende

Beregnet for:
• Enebolig
• Selveiet halvpart av vertikaldelt tomannsbolig
• Horisontaldelt tomannsbolig (må tegnes for hele
bygget)
• Selveiet rekkehus
• Rekkehus, kjedehus og andre boliger i sameie,
borettslag etc.
• Hytte og fritidshus

Besøk gjerne våre nettsider hussoppen.no for å melde skade og for mer informasjon.

Norsk Hussopp Forsikring – Spesialistene på forsikring av råteskader og skadedyr
FOKUS

Vi har fokus på kundene
og deres hjem. Engasjerte og
kompetente medarbeidere
som jobber for en god opplevelse
ved skade.

TRYGGHET

Vi tilbyr økonomisk
trygghet når uhellet er
ute, og trygghet i forhold
til at skadesaken er
i de beste hender.

Dette arket inneholder en forenklet fremstilling av vilkårene.

KOMPETANSE

Vi har gjennom over 75 år
opparbeidet en unik kompetanse
og er eksperter på forsikring
innen vår nisje.

