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Särskilt villkor
Allriskförsäkring för nycklar
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

A. Egendomsförsäkring
03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden.

06. Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för nycklar. Med nycklar avses även passerkort eller liknande.

07. Försäkringsform
Försäkringen gäller som förstariskförsäkring*.

08. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är angivet i försäkringsbrevet.
Försäkringsbeloppet för nycklar ska motsvara de kostnader som uppstår till följd av att nyckel förloras.
I beloppet ska ingå samtliga kostnader för nya nycklar och låsändringar eller låsbyte när detta krävs på
grund av förlusten.

10. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för
10.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd förlust av försäkrade nycklar samt för låsändringar
eller låsbyte när detta är skäligen påkallat till följd av sådan skada.
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10.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• genom stöld ur nattparkerat fordon
• som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade borde insett att skada uppenbarligen
skulle komma att inträffa.

41. Skadevärderingsregler
Skadan värderas till och skäliga kostnader för låsändringar eller låsbyte

42. Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet vid varje skadetillfälle om inte annat anges i försäkringsbrevet.

43. Skadeersättningsregler
43.1 Högsta ersättning
Ersättning lämnas högst med försäkringsbeloppet.
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Q. Säkerhetsföreskrifter
01.9 Nyckel, kod eller låskombination
Nyckel, kod eller låskombination till byggnad* och lokal* ska handhas och förvaras med aktsamhet och
omsorg för att så långt som möjligt förhindra att skada inträffar. Den får t ex inte vara märkt eller
placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i lokalen att
den är lättillgänglig för obehörig.
I nyckelskåp, i anslutning till lokal, får endast förvaras sådan nyckel som uteslutande går till allmänt
utrymme - såsom pannrum, soprum, hissmaskinrum eller liknande - vilket är betryggande avskilt från
annan lokal.
I övrigt ska stöld försvåras genom att rimliga säkerhetsåtgärder vidtas med hänsyn till belägenhet och
förhållanden i övrigt.
01.50 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
01.50.5 Har säkerhetsföreskrift inte följts sätts den ersättning som annars skulle lämnats efter avdragen
självrisk* ned med 20 %, dock med lägst 50 % av prisbasbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp.
Nedsättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger.
Ersättning ges dock lägst med det belopp som skulle ha lämnats om enbart Q.01.50.1 hade tillämpats.

R. När skada inträffat
01. Egendomsförsäkring
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01.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt. Dessutom ska den
försäkrade vid förlust av nyckel snarast göra polisanmälan och sända in polisintyg till bolaget.

