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J349:3 Låsbyte i samband med 
nyckelförlust
Försäkringsvillkoren gäller från 1 september 2017

1. Vem försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen ersätter skäliga kostnader för ändring av lås eller byte av låscylinder om det be-
hövs i fastigheter i samband med att huvudnyckel eller annan nyckel förkommit. Detta gäller 
under förutsättning att försäkringstagaren eller dennes anställda enligt lag eller skriftligt avtal 
är skyldig att svara för sådan kostnad. 

5. Vad försäkringen inte gäller för
Ersättning lämnas inte om
•	 nyckeln förkommit under andra omständigheter än stöld i samband med inbrott, såvida det 

inte finns särskilda skäl att misstänka att den kan komma att obehörigen användas
•	 låsbyte beordras utan vårt godkännande.

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Försäkringen kan lämna ersättning upp till 10 prisbasbelopp om inget annat anges i försäk-
ringsbrevet.

7. Självrisk
Självrisken är ett prisbasbelopp vid varje skada om inget annat anges i försäkringsbrevet.

8. Säkerhetsföreskrifter

8.1 Säkerhetsföreskrifter för huvudnyckel
Huvudnyckeln ska handhas och förvaras på ett betryggande sätt och får endast utlämnas till 
särskilt utsedd person som ska kvittera vid utlämnandet.

När huvudnyckeln inte är utlämnad ska den förvaras inlåst i av oss godkänt värdeskåp. Nyckel 
till sådant värdeskåp får inte förvaras i försäkringslokalen utanför normal arbetstid. Samtliga 
lokaler som direkt ansluter till varandra och som disponeras av försäkringstagaren anses som 
en och samma försäkringslokal.

8.2 Säkerhetsföreskrifter för annan nyckel
Nyckel får inte 
•	 vara märkt med namn eller adress eller på annat sätt vara lätt identifierbar
•	 förvaras i bil, olåst värdeskåp eller i särskilt nyckelskåp.

S
94

46
 1

7-
09



Villkor J349:3
Låsbyte i samband med nyckelförlust

2

8.3 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas kan avdrag göras på annars utgående sammanlagd  
ersättning. Avdraget kan vid allvarlig försummelse bli så stort att ingen ersättning lämnas.  
Avdraget får dock inte vara större än vad som följer av X. Allmänna avtalsbestämmelser 4.6.1

X. Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302 eller enligt  
X. Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.


