
Namnge vilken/vilka byggnader som uppgifterna gäller och 
markera vilka åtgärder som finns med ett kryss. Uppge också 
ungefär hur mycket av ert försäkrade lösöre som finns i vilken 
byggnad då rabatt ges även för denna. Gör en uppskattning! 
Uppge endast säkerhetsåtgärder som är i funktion. Om uppgiven 
åtgärd saknas  eller inte är i funktion kan ersättningen minskas 
vid skada. Ni ansvarar själva för att avanmäla åtgärder. Avsaknad 
av el eller vatten ger ingen rabatt. Skicka in era uppgifter senast den 
15 november för rabatt på kommande försäkringsår.

5% enklare inbrottslarm som larmar i byggnaden  
och/eller till funktionärers telefon. 

10% inbrottslarm kopplat till larmcentral 
Ange larmcentral:  

5% enklare brandlarm som larmar i byggnaden  
och/eller till funktionärers telefon. 

10% brandlarm kopplat till larmcentral 
Ange larmcentral:

10% elektronisk vattenfelsbrytare som stänger av 
eller stryper vattnet per automatik utifrån givna ramar. 

5% skydd under diskmaskin o slangbrottsventil  
Förhindrar att vatten läcker ut vid brott på slangen till diskm.

5% fast installerad jordfelsbrytare för hela anlägg-
ningen. Skyddar människor vid elfel. 

5% in-/eio-eltest är en grundlig elbesiktning utförd av elek-
triker ansluten till Installatörsföretagen. Testet är godkänt i 
10 år. Bifoga protokoll!

5% överspänningsskydd Används för att skydda  
elektroniska apparater för överspänning vid åskväder.

Fyll i namn på byggnaden där åtgärden finns samt en upp-
skattning av hur mycket av er försäkrade lösegendom som 
förvaras i respektive byggnad >>
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Östra Långgatan 30 A, 432 41 Varberg | 0200-22 99 99 | forsakring@varagardar.se | varagardar.se
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Våra Gårdar-försäkringen 
Östra Långgatan 30 A 
432 41 Varberg  
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