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Försäkringsgivare - Hübener VersicherungsAktiengesellschaft Ballindamm 37, 20095
Hamburg, Tyskland
Försäkringsförmedlare: Insurify AB, org. nr
556750-4328. Adress: Högalidsgatan 41,
11730 Stockholm, Sverige.

Säkerhetsföreskrifter Brand
Av försäkringsvillkoren framgår utförliga
säkerhetsföreskrifter för brand, dessa berör i
huvudsak följande punkter;
- lagstadgade säkerhetsföreskrifter
avseende brandfarliga och explosiva
varor.
- särskilda säkerhetsföreskrifter vid så
kallade ”heta arbeten” (arbete som
medför uppvärmning eller gnistbildning
vid till exempel svetsning eller
takläggning).
- särskild säkerhetsföreskrift vid
utomhusförvaring av brännbart material

Denna information utgör för- och
efterköpsinformation tillsammans med
dokumentet villkorssammanfattning. I
villkorssammanfattningen kan du bland annat
läsa mer om de viktigaste momenten som
ingår i försäkringen och tilläggsförsäkringar.

Aktsamhetskrav
För att du skall kunna få full ersättning vid
skada måste du följa våra aktsamhetskrav.
Det gäller såväl de generella
aktsamhetskraven som de aktsamhetskrav
som finns i det fullständiga
försäkringsvillkoret och som avser specifika
försäkringsmoment. Vi rekommenderar att du
läser igenom villkoren så att du vet vilka krav
som ställs på dig som försäkringstagare.

Säkerhetsföreskrifter Inbrott

Generellt gäller att du måste hantera din
egendom på ett sätt som minimerar risken
för förlust eller skada. Du skall ta hand om
egendomen på ett efter omständigheterna
tillfredsställande sätt så att du inte drabbas av
skada. Du måste alltid följa tillverkares,
transportörers, leverantörers eller
installatörers anvisningar och följa
bestämmelserna i lagar, förordningar och
föreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter Transport

För inbrottsförsäkring gäller
säkerhetsföreskrifter för hur inbrottsskyddet
ska vara utfört. Föreskrifterna är indelade i
olika skyddsklasser, 1, 2 och 3, i det här fallet
gäller skyddsklass 1 om inte annat framgår av
försäkringshandlingarna. Kraven för
respektive skyddsklass finns beskrivna i
försäkringsvillkoren men följer i stort SSF 200.

Egendom ska vid kortare uppehåll förvaras i
låst fordon. Öppningsbara fönster ska vara
stängda. Maskinerier som datorer, kameror
och mobiltelefoner ska förvaras i insynsskyddat utrymme.

Säkerhetsföreskrifter Ansvar
Dokumentation i form av
konstruktionsritningar, tillverkningsplaner,
recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal,
garantier och liknande handlingar ska
förvaras på sådant sätt att de på
Försäkringsgivarens begäran kan uppvisas
vid inträffad skada.
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Om du inte följer
säkerhetsföreskrifterna och
aktsamhetskraven

Gemensamt
skadeanmälningsregister
Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR)
registrera anmälda skador i anledning av
denna försäkring.

Följer du inte föreskrifterna riskerar du att få
nedsatt ersättning. Större avvikelser från
aktsamhetskraven och säkerhetsföreskrifterna kan leda till att ersättningen
helt uteblir.

Förmedlingsinformation

Om du lämnar felaktiga uppgifter
Felaktigt lämnade uppgifter vid
försäkringens tecknande kan leda till att du
betalar ett felaktigt pris eller meddelas
försäkring som vi normalt inte erbjuder. Om
den felaktiga uppgiften är relevant, men av
mindre betydelse, kan din ersättning sättas
ned. Om den felaktiga uppgiften lämnades
med uppsåt, oaktsamhet som inte är ringa
eller om risken väsentligt påverkas kan
nedsättningen bli större eller ersättningen
helt utebli.

Om förmedlaren
Insurify AB org. nr 556750-4328.
Adress: Högalidsgatan 41, 11730 Stockholm.
Ansvarig tillsynsmyndighet för förmedlaren
är Finansinspektionen.
Finansinspektionen
Box 7821
Besöksadress: Brunnsgatan 3 103 97
Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.finansinspektionen.se

Om du i samband med skadereglering
uppsåtligen eller genom oaktsamhet som
inte är ringa felaktigt uppgivit, förtigit eller
dolt något som har betydelse för
bedömningen av ersättningen, kan
ersättningen minskas eller helt utebli
beroende på vad som är skäligt efter
omständigheterna.

Insurify AB är registrerat som
försäkringsförmedlare i Bolagsverkets
näringslivsregister. Registreringen kan
kontrolleras hos Bolagsverket.

Ändrade uppgifter under
försäkringstiden

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21 Telefon:
060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Du är skyldig att meddela förändringar i
risken under pågående försäkringsperiod.
Om du inte inom skälig tid meddelar
förändringar kan din ersättning minskas eller
helt utebli enligt reglerna för nedsättning på
grund av felaktiga uppgifter.
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Insurify AB får ersättning genom provision
från försäkringsgivaren Hübener
Versicherungs- Aktiengesellschaft.
När Insurify förmedlar försäkringar får vi
ersättning från försäkringsgivaren, all
ersättning beräknas som en andel av
försäkringspremien.
Ersättningen som Insurify erhåller från
försäkringsgivaren ska täcka kostnader för
försäljning, marknadsföring, administration,
logistik, skadereglering och distribution samt
kundservice.

Klagomål och tvist
Om du har några synpunkter på
försäkringsförmedlingen är du välkommen
att kontakta Insurify ABs klagomålsansvarige,
telefonnummer 08 - 612 14 70 eller e-post
info@insurify.se.

Ansvar
Vi innehar obligatorisk ansvarsförsäkring för
försäkringsförmedlare. Försäkringsgivare är
Länsförsäkringar.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Hübener VersicherungsAktiengesellschaft.Ballindamm 37, 20095
Hamburg, Tyskland.
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