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Inbrottsförsäkring – Larmklass 2 Tillägg för Larmöverföring 
 
8. Säkerhetsföreskrifter 
Utöver de säkerhetsföreskrifter som anges i detta försäkringsavtal (dvs. i försäkringsbrevet och i de 
allmänna och särskilda villkoren) gäller följande. 
 
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift 
Med säkerhetsföreskrift avses i detta försäkringsvillkor en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt 
eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. 
 
8.2 Vilka som ska följasäkerhetsföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot Försäkringsgivaren för att säkerhetsföreskrifterna följs av 
– den försäkrades företagsledning 
– övriga anställda hos den försäkrade 
– annan som har att tillse att föreskriften följs. 
Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna föreskrifter medför det normalt ett avdrag 
från skadeersättningen.  
Se 8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts. 
 
8.3 Larmöverföring 
Med tillägg till vad som anges i särskilt försäkringsvillkorför inbrottslarm, L92:1, gäller att överföring 
av inbrottslarm till larmmottagningscentral ska ske 
– med övervakad ledning genom fast telenät(Multicom), eller 
– genom att inbrottslarmanläggningens larmsändare kompletteras med en mobiltelefon. 
 
8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts 
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30 %, dock lägst 40 000 kr och högst 400 000 kr, 
från den ersättning som annars hade betalats.  
Sådant avdrag görs även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt föreskriften. 
Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra 
omständigheter. 
Avdraget kan minskas eller helt tas bort om 
– det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning betalas då för den 
   skada som kan antas skulle ha inträffat även om föreskriften följts 
– ingen av dem som anges i 8.2 varit försumlig 
– särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. 
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