RÅTE OG SKADEDYR HUS
Vilkår PPK40502 gjelder fra 01.01.2019. Avløser vilkår av 01.01.2017.

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. BYGNINGER

Dekningen omfatter den eller de boliger som er nevnt i
forsikringsbeviset. Andre frittliggende bygninger på
eiendommen er omfattet hvis de er fullverdiforsikret.

1.2. PRISSTIGNING

Dekningen omfatter merutgifter som følge av prisstigning,
begrenset til 24 måneder. Se punkt 3.4.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
2.1. SKADE PÅ BYGNING

Følgende er dekket
Skade (nedbrytning) på bygning som følge av:
l
l

råtesopper
insekter.

Unntak
l
råteskade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak og
alt annet utvendig treverk
l
utgifter som følge av utvikling av blåved, svertesopp eller
muggsopp eller annet som er skjemmende for
utseendet.

2.2. UTGIFTER TIL BEKJEMPELSE AV SKADEINSEKTER
Følgende er dekket

Utgifter til bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet
borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre
skadeinsekter.
Med bekjempelse menes alle relevante tiltak som skal
redusere eller utrydde forekomst av skadedyr. Norsk
Hussopp Forsikring avgjør om avdekning eller
tilkomstarbeider er nødvendig for bekjempelsen.
Bekjempelsestiltak skal utføres av autoriserte
skadedyrbekjempere og rekvireres av Norsk Hussopp
Forsikring.
Der bekjempelse kun gir en reduksjon av antall individer som
følge av biologiske, tekniske eller andre forhold, eller der
tiltak ikke oppnår en varig effekt, dekker forsikringen en
innledende kartlegging av omfanget og deretter to runder
med bekjempelse hvor kartlegging blir gjort fortløpende.
Det gis én materiellpakke og fri veiledning på servicetelefon
i inntil ett år etter skademelding når avtalen er aktiv.
Unntak
l
fjerning av døde skadeinsekter eller deres
etterlatenskaper inne i konstruksjonen etter bekjempelse
l
kostnader ved åpning av konstruksjoner for å påvise
angrep av skadeinsekter.

2.3. UTGIFTER TIL BEKJEMPELSE AV MUS OG ROTTER
Følgende er dekket

Utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning
etter påvist aktivitet.
Bekjempelsen foretas uten avdekning eller tilkomstarbeider,
det vil si uten at tak, gulv og vegger åpnes. Norsk Hussopp
Forsikring avgjør om avdekning er nødvendig for
bekjempelsen.
Bekjempelsestiltak skal utføres av autoriserte
skadedyrbekjempere og rekvireres av Norsk Hussopp
Forsikring.
Unntak
Kostnader ved åpning av konstruksjoner for å påvise
skadedyrangrep.

2.4. GENERELLE UNNTAK
Generelle unntak

Bekjempelse av aktivitet som har startet eller den del av
skade som startet sin utvikling før forsikringsavtalen
begynte å løpe, og heller ikke for bekjempelse av aktivitet
eller den del av skade som har utviklet seg etter at
forsikringen er opphørt selv om aktiviteten eller skaden
startet sin utvikling i forsikringstiden.
Norsk Hussopp Forsikring dekker ikke utgifter til generell
kontroll, vedlikehold og forbedringer, samt behandling av
forebyggende karakter.
Bekjempelsestiltak og skade i lokaler som brukes i
ervervsmessige sammenhenger er ikke omfattet.
Følgeskader eller indirekte tap, som fraflytting, tapte
leieinntekter, skade på person eller løsøre, svekket evne til å
oppfylle forpliktelser, markedsmessige reaksjoner og
lignende er ikke omfattet.
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3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.
Skademelding
Skade skal meldes til Norsk Hussopp Forsikring uten
ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til erstatning hvis
kravet ikke er meldt til Norsk Hussopp Forsikring innen ett år
etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet. Se forsikringsavtaleloven paragraf 8-5.

3.1. OPPGJØRSMÅTER
Ved oppgjøret kan Norsk Hussopp Forsikring avgjøre om
skaden skal erstattes ved:
l
kontantoppgjør
l
reparasjon
l
gjenoppføring
l
bekjempelsestiltak.
Størrelsen på et kontantoppgjør kan ikke overstige det
beløpet som Norsk Hussopp Forsikring hadde måttet betale
for reparasjon eller gjenoppføring.

3.2. EGENANDEL

Ved skadeoppgjør trekkes en egenandel på 4.000 kroner for
hver bygningsskade.
Ved bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter er
egenandelen 2.000 kroner for hvert skadetilfelle.
Dette gjelder hvis ikke annen egenandel står i
forsikringsbeviset.

3.3. SKADE- OG VERDIANSETTELSE

Utgangspunktet ved erstatningsberegningen er at
bygningen skal føres tilbake til samme eller vesentlig
samme stand som umiddelbart før skaden. Ved beregningen
legges kostnadene til reparasjon eller gjenoppføring
(gjenoppføringspris) til grunn, ut i fra prisene på
skadedagen.
Ved beregning av erstatningen skal det gjøres fradrag for
gjenverdier.
Erstatningen kan ikke settes høyere enn prisen for
gjenoppføring umiddelbart før skaden inntraff, fratrukket
verdien av bygningen etter skaden.
Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle
etter dagens byggeskikk, erstattes ikke.
Kostnader sikrede pådrar seg til skadeundersøkelse,
behandling eller reparasjon uten på forhånd å ha innhentet
samtykke fra Norsk Hussopp Forsikring, erstattes ikke.
Nedsettelse av erstatningen med hjemmel i lov eller vilkår
fastsettes med utgangspunkt i skade- og verdiansettelsen
etter dette punktet.

3.4. PRISSTIGNING

Prisstigning erstattes for den tid det normalt vil ta å
reparere eller gjenoppføre bygningen, begrenset til 24
måneder. Prisstigningen beregnes i forhold til prisnivået på
skadedagen og den gjennomsnittlige endring i Statistisk
Sentralbyrås byggekostnadsindeks.

3.5. SKJØNN

Fastsettelse av skadebeløp og gjenoppføringskostnad
avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller Norsk Hussopp
Forsikring krever det. Se Generelle vilkår, PGE91000.
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