

            
 

VÄSENTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
1. FÖRSÄKRAD VERKSAMHET
Denna information är särskilt viktig för ansvarsförsäkringens giltighet. Kontrollera att verksamhetsbeskrivningen på 
försäkringsbrevet för ansvarsförsäkringen under rubriken försäkrad verksamhet är adekvat och heltäckande.
Viktigt också att rätt juridisk person är försäkrad med rätt organisationsnummer!
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Iakttagande och efterlevnad av de säkerhetsföreskrifter som stipulerats av försäkringsbolagen är väsentliga för 
försäkringens giltighet. Vid brott mot säkerhetsföreskrifterna kan försäkringsersättningen sättas ned eller t.o.m. helt 
bortfalla. Säkerhetsföreskrifterna är av två slag: 
A. Särskilda säkerhetsföreskrifter på försäkringsbrevet 
B. Generella säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoren 
3. SKYDDSKRAV - INBROTTSFÖRSÄKRING
Uppfyllande av inbrottsförsäkringens skyddskrav är en förutsättning för att försäkringsersättning överhuvudtaget 
skall utgå vid en inbrottsskada. Studera därför omsorgsfullt bilagda broschyrer eller villkorstext som beskriver vad 
som gäller i olika situationer. Vid minsta tveksamhet bör vi omedelbart kontaktas. 



         


4. FÖRSÄKRINGSTAGARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Vid försäkringsavtalets ingående är det viktigt att vi erhåller korrekta uppgifter t.ex. när det gäller: 
*lönesummor 
*omsättning 
*försäkringsbelopp 
*försäkringsställen och deras belägenhet 
*byggnaders beskaffenhet 
Felaktiga uppgifter kan medföra nedsatt eller utebliven försäkringsersättning vid skada. 
5. FAREÖKNING/FÖRÄNDRAD VERKSAMHET UNDER FÖRSÄKRINGSTIDEN
Det är mycket viktigt att fortlöpande under försäkringstiden rapportera alla förändringar av verksamheten till oss. 
Även sådant som anses som s.k. fareökning skall omgående anmälas. Som exempel på förändringar som måste 
rapporteras kan nämnas: 
*förvärv av nya bolag 
*export till nya marknader (särskilt USA och Kanada) 
*nya försäkringsställen 
*nyinvesteringar 
*andra förändringar av någon betydelse 
Som fareökning anses bl.a.: 
*flyttning av försäkrad egendom till annan plats 
*ej obetydlig omsättningshöjning 
*försäkrad byggnad byggs om och blir därmed mera eldfarlig 
*förändringar som innebär att en uppgift i försäkringsbrevet blir oriktig 
*andra omständigheter som kan innebära en fareökning 
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Meddela genast oss alla fareökningar/förändringar. Utebliven rapportering kan medföra nedsättning eller bortfall av 
försäkringsersättning vid skada. 
6. SKADEANMÄLAN
Observera att skriftlig skadeanmälan och ersättningsanspråk skall sändas in till oss med kopia till så snart som 
möjligt och senast 6 månader efter att skada skett. I annat fall riskerar man att bli utan ersättning.
7. PREMIEBETALNING 
Sist men inte minst, försäkringen gäller endast under förutsättning att premien betalas inom föreskriven tid
. Vid nyteckning skall premien vara försäkringsbolaget tillhanda senast datumet angivet på betalningsavin. Vid 
för sent betald premie saknas försäkringsskydd och gäller först dagen efter det att försäkringsbolaget fått premien 
tillhanda
.

	           "3


