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100-116.62

Almindelige forsikringsbetingelser
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt vores vedtægter.

100 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring
110 Brandforsikringens omfang
110.10 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion, fremkaldt ved
kemisk proces.
110.11 Undtagelser:
110.12 Skade ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde.
110.13 Skade på genstande, der for at opvarmes, koges,
stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for ild
eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges.
Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener, der ikke medfører brand, på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder
skade på tilhørende isolationsmateriale.
111

EL-skade
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen).
Forsikringen dækker direkte skade som følge af
kortslutning på maskinelt driftsudstyr for administration og salg samt husholdningsmaskiner.
Ved maskinelt driftsudstyr forståes EDB-anlæg,
maskiner og apparater, der tjener til styring af virksomhedens administration, herunder salg, lager og
lignende administrative opgaver.

111.10 Hvilke genstande er ikke omfattet:
Mobiltelefoner incl. tilbehør, der alene anvendes i forbindelse med mobiltelefonerne.
111.11 Hvilke skader dækkes ikke:
Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering,
overbelastning, forkert udført reparation eller skader
sket under reparation.
Skade, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse.
Skade, som er omfattet af en garanti.
111.12 Skaderne opgøres efter reglerne i punkt 172.50
112

Sprængning af dampkedler og autoklaver,
hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af
forskelligt lufttryk i og uden for beholderen.

112.10 Undtagelse:
Skade som følge af tørkogning.
113

Nedstyrtning af luftfartøjer
eller nedfaldende genstande herfra.

113.10 Undtagelse:
Skade forårsaget af medført sprængstoffer.
114

Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt
indrettet anlæg til rumopvarmning.

115

Slukning.

116 Tyveriforsikringens omfang
116.10 lndbrudstyveri
116.11 Forsikringen omfatter kun genstande, som beror i
bygninger (dog ikke skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende).
116.20 Indbrudstyveri foreligger, når tyven:
- har skaffet sig adgang til forsvarlig aflåst bygning,
lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der
forefindes synlige tegn på indbrud.
116.30 Forsikringen dækker tillige hærværk på forsikrede
genstande, som beror i aflåsede bygninger eller
lokaler. Det er en forudsætning for RUNAS erstatningspligt, at hærværket sker i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller røveri.
116.40 Sikringsniveau
116.41 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af
præmien har RUNA forudsat, at de lokaler, hvori det
forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter.
Disse krav er gældende såvel på forsikringsstedet
som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække
i henhold til pkt. 161.32, med mindre andet er anført
i særlige forsikringsbetingelser.
116.42 Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside og beskrevet i forsikringsbetingelsernes
sikringsniveauer.
116.43 Hvis kravene til policens/forsikringens sikringsniveau
ikke er overholdt, nedsættes erstatningen som anført
i pkt. 116.60.
116.50 Risikogruppe
116.51 Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af
præmien har RUNA forudsat, at visse varegrupper,
beregnet til salg, udlejning eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet, eller kun findes i begrænsede mængder.
Disse begrænsninger er gældende såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen
måtte dække i henhold til pkt. 161.32.
116.52 Denne forsikrings risikogruppe er anført på policens
forside og beskrevet i forsikringsbetingelsernes varegruppeskema.
116.53 Overholdes de forudsatte begrænsninger ikke, nedsættes erstatningen som anført i pkt. 116.60.
116.60 Nedsættelse af erstatning
116.61 Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveau eller
varegruppe ikke er overholdt, erstattes 60% af de
beløb, som ville komme til udbetaling, hvis kravene
havde været opfyldt.
116.62 Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller
varegruppe er overholdt, erstattes 40% af de beløb,
som ville komme til udbetaling, hvis kravene havde
været opfyldt.
3
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117-123.13

117
Ran og røveri
117.10 Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark.
117.11 RUNAs erstatningspligt er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst 100.000 kr. (Beløbet indeksreguleres – basisår 2007).
117.20 Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden
anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er
bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer.
117.21 Det er en forudsætning for RUNAs erstatningspligt,
at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet.
117.30 Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af
løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.
117.40 Undtagelse:
Skade hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig.
118

Simpelt tyveri af forretningscykler
RUNAs erstatningspligt ved tyveri af forretningscykler er betinget af, at disse har været henstillet aflåsede og at cyklens stelnr. oplyses, at låsen er godkendt af DVN og at låsebevis medsendes skadesanmeldelsen.

- som omfattes af Brandforsikringen eller Tyveriforsikringen,
119.26 - skade som følge af opstigning af grundvand eller
kloakvand.
120

120.10 Undtagelser:
120.11 Skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage,
drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med
plastfolie eller lignende.
120.12 Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb.
120.13 Skade som følge af nedbør, der trænger igennem
utætheder og åbninger medmindre skaden skyldes
en af de årsager, der er anført under punkt 121.
120.14 Forsikringen omfatter ikke skade på varer, der ikke er
anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst
10 cm over kældergulv.
121

119 Vandskadeforsikringens omfang
119.10 Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande
som følge af vand, der pludseligt strømmer ud fra
bygningsinstallationer, akvarier samt andre beholdere
med et rumindhold på 20 liter og derover.
119.11 RUNAs erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager
omsorg for:
119.12 - at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder
varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse
ikke benyttes,
119.13 - at de under pkt. 119.12 nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte,
119.14 - at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan
fryse,
119.15 - at optøning af frosne rørledninger kun foretages af
autoriserede fagfolk,
119.16 - at røranlæg med dertil hørende installationer holdes
forsvarligt vedlige.
119.20
119.21
119.22
119.23

Forsikringen omfatter ikke skade ved:
- langsom udsivning af vand,
- vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne,
- bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation
eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang
skader kan fordres erstattet hos andre,
119.24 - beskadigelse af varer, der ikke er anbragt på fast,
ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over
kældergulv,
119.25 - under vandskadeforsikringen erstattes ikke skader,

4

Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt
tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler
eller stiger op gennem afløbsledninger.

Storm, herunder skypumpe og eventuel samtidig
forvoldt nedbørsskade, samt snetryk.
Forsikringen omfatter kun løsøre, der beror i bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage, drivhuse eller
konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende), og det er en betingelse, at der på
bygninger kan påvises beskadigelser forvoldt ved
storm, skypumpe eller snetryk og at skaden på
løsøret kan henføres til bygningsbeskadigelsen.

121.20 Undtagelse:
Forsikringen dækker ikke skade ved oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb.
122

Olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra
olietanke, oliefyr, køleskab eller køleanlæg.

122.10 Undtagelser:
122.11 Skade ved langsom udsivning.
122.12 Skade på varer i fryse- og kølerum.
I detailforretninger dækkes dog skade, der skyldes
tilfældigt udstrømmende kølevæske, på varer i fryseog kølerum.
122.13 Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie
og/eller kølevæske.
122.20 Tab af olie og kølevæske erstattes ikke.

123 Forsikringens udvidelser og begrænsninger
123.10 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikringerne dækker
endvidere,
123.11 inden for den angivne forsikringssum:
123.12 - genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed,
123.13 - udgifter, som i anledning af en forsikringsbegiven-
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123.20-143.10

132.10 - hed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, EDBprogrammer og -data samt
igangværende skriftlige arbejder med indtil 15 % af
forsikringssummen, højst 300.000 kr. (Beløbet
indeksreguleres – basisår 2007).
123.20 Ud over den angivne forsikringssum:
- rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.
123.22 Nødvendige udgifter til:
- fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadebekæmpelse,
- oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder
bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande.
Dækningen ydes på 1. risikobasis og er begrænset
til 20% af den aftalte samlede løsøreforsikringssum
for alle positioner, dog min. 667.763 kr. (Beløbet
indeksreguleres – basisår 2007) og max. 2.003.289
kr. (Beløbet indeksreguleres – basisår 2007) pr. forsikringsbegivenhed.
Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning,
oprydning, rensning, fjernelse eller anden særlig
behandling af jord, vand eller luft i det omgivende
miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte
være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet
forsikringsbegivenhed.

124 Transportskadeforsikring
124.10 Forsikringen dækker varer og emballage som beskadiges ved færdsels- eller trafikuheld.
124.11 RUNAs erstatningspligt er begrænset til 10.000 kr.
(Beløbet indeksreguleres – basisår 2007).
124.12 Forsikringen omfatter udelukkende varer og emballage som udbringes af forsikringstagerens personale.
130
Skader, som ikke erstattes
130.10 Forsikringen omfatter ikke andre indirekte tab end
de, som er dækket under driftstabsforsikringen pkt.
200.
132

Generelle undtagelser
Undtaget fra forsikringen er skade se (pkt. 111 - 122)
eller udbredelse af skade:
132.10 - der indtræder som en direkte eller indirekte følge af
jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder,
132.20 - der direkte eller indirekte står i forbindelse med
atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid
eller fredstid,
132.21 - uanset bestemmelsen i pkt. 132.20 dækkes skader,
som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker
i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt
formål og anvendelsen heraf har været forskrifts-

mæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift.

140 Forsikrede og undtagne genstande
141

Løsøre tilhørende forsikringstageren, med mindre
andet er anført i policen.

141.10 Varer - herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer
- emballage, inventar, installationer, indretningsomkostninger - afholdt af forsikringstageren - maskiner
og øvrigt driftsudstyr - herunder værktøj, redskaber
og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige.
141.20 Originalmodeller og -tegninger.
141.21 Erstatningen ydes kun for originalmodeller og –tegninger, som genfremstilles. RUNAs erstatningspligt
er begrænset til 15% af forsikringssummen, højst
300.000 kr. (Beløbet indeksreguleres – basisår 2007).
141.30 Forsikringen omfatter rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter,
som befinder sig på forsikringsstedet, og erstattes
med disses værdi på følgende måde:
141.31 - værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme
erstattes med op til 5.000 kr.,
- værdier, der bliver opbevaret i aflåst F&P registreret
sikringsskab i blå* klasse, erstattes med op til
25.000 kr. (Beløbet indeksreguleres – basisår 2007),
- værdier, der bliver opbevaret i aflåst F&P registreret
sikringsskab, pengeskab eller - boks* i rød* klasse
eller klassificeret værdiopbevaringsenhed*, erstattes med op til 50.000 kr. (Beløbet indeksreguleres –
basisår 2007).
141.32 Forsikringen dækker ikke tyveri af rede penge og
pengerepræsentativer i pengeskab eller -boks*, hvis
nøglerne eller koden har været glemt eller efterladt
på forsikringsstedet.
141.33 Det er en betingelse for ved skade på kasseapparater som følge af skade i forbindelse med indbrudstyveri, udenfor åbningstiden, står med åbne (udtrukne)
pengeskuffer.
141.34 Forsikringen dækker udgifter til istandsættelse af
bygningsbeskadigelser - dog ikke glasruder eller
erstatningsmaterialer herfor, som ved indbrud eller
bevisligt forsøg derpå tilføjes de af forsikringstageren
benyttede lokaler, dog kun i det omfang, beskadigelserne ikke er dækket ved anden forsikring.
142

Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer, der er
registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre disse hører til en virksomhed, der
erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler
sådanne genstande.

143
Løsøre tilhørende trediemand
143.10 Ud over det forsikringstageren tilhørende løsøre
omfatter forsikringen løsøre tilhørende trediemand,
som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at
erstatte eller bærer risikoen for.
5

630352:627679

15/03/07

8:17

Side 6

143.11-172.32

143.11 Dækningen for løsøre tilhørende trediemand gælder
kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden
forsikring.

156

Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt. 151155 nævnte principper, overstiger forsikringssummen, erstattes en skade kun forholdsmæssigt.

143.20 Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte
være tilovers, omfatter forsikringen løsøre tilhørende
trediemand, som forsikringstageren ikke er pligtig at
erstatte eller ikke bærer risikoen for.

157

Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis
underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring.

Endvidere omfatter forsikringen løsøre beroende på
forsikringsstedet, der tilhører forsikringstagerens personale - med undtagelse af rede penge, pengerepræsentativer, cykler og motorkøretøjer (herunder
knallerter).
143.21 Dækning ifølge pkt. 143.20 gælder kun i det omfang,
løsøret ikke er dækket ved anden forsikring.

150 Forsikringsværdi
151

l forsikringsværdien medregnes værdien af alt løsøre,
der er forsikret under policen.

152

Værdien af inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr
opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og
brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

153

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv
har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris,
som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås
umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren
ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have
opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde
fundet sted.

153.10 Værdien af genstande, som forsikringstageren selv
har under tilvirkning med senere salg for øje,
opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne
(herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af
forsikringstagerens generalomkostninger, dels af
avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på
almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som
ovenfor anført.
153.20 Værdien af andre genstande end de i pkt. 153 og
153.10 nævnte opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds
indtræden, med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
154

Rede penge m.v. (pkt. 141.30) medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt. 141.31 anførte
beløb.

155

Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses værdi, dog højst med det i pkt. 141,21 anførte
beløb.

6

160 Forsikringssted
161

Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted.

161.10 Det er en forudsætning for RUNAs erstatningspligt,
at den eller de bygninger, hvori løsøret beror er forsynet med tag, dækket med beton, cementtagsten,
eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.
161.20 Udvidelser:
161.30 Forsikringen dækker med indtil 15% af forsikringssummen, højst 300.000 kr. (Beløbet indeksreguleres
– basisår 2007) tillige løsøre - når dette:
161.31 - på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt. 161.10,
161.32 - beror andetsteds i Danmark,
- dækning efter reglerne om indbrudstyveri (pkt.
116.10) gælder dog ikke for forsikringstagerens
arbejdspladser,
- uden for forsikringsstedet gælder samme sikringskrav og varebegrænsninger, som er gældende på
forsikringsstedet,
161.33 - erstatning ydes kun forholdsmæssigt, såfremt værdien af de genstande, der er forsikret ved pkt.
161.31 overstiger dækningsbeløbet i henhold til
pkt. 161.30.

170 Skadetilfælde
171
Afværgelse af skade
171.10 l skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så
vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, lige
som RUNA er berettiget til at foretage dertil sigtende
foranstaltninger.
172
Skadeopgørelse
172.10 Hvis RUNA forlanger det, skal forsikringstageren
levere RUNA fortegnelse over de skaderamte og ikke
skaderamte genstande.
172.20 l overensstemmelse med de i pkt. 150 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af løsøret før og efter skaden.
172.30 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog:
172.31 - at tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter
skaden,
172.32 - at beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med RUNA, inden 1 år fra skadedagen
skal være istandsat eller genanskaffet (respektive
istandsættelse eller genanskaffelse efter RUNAs
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172.33-213.10

- skøn skal være betryggende sikret), idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien,
172.33 - at forskellen mellem den til nyværdien og den til
dagsværdien svarende del af erstatningen først
udbetales, når de beskadigede genstande er
istandsat eller genanskaffet (respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter RUNAs skøn er betryggende sikret),
172.34 - fradrag af eventuel selvrisikobeløb, jf. særlige forsikringsbetingelser, foretages efter at erstatningsberegning i øvrigt har fundet sted. Herfra dog undtaget pkt. 141.31.
172.40 RUNA er berettiget til at overtage en beskadiget
genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for
inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr; nyværdien),
ligesom RUNA er berettiget til at yde erstatning in
natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden.
172.50 El-skade
I forbindelse med El-skade opgøres skaden til, hvad
det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af den
skaderamte genstand beregnet efter nedenstående
tabel.
Kan genstanden ikke repareres opgøres skaden efter
nedenstående tabel.
Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel:

af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af at forsikringstagerens virksomhed på det på
policens forside anførte forsikringssted rammes af
en skade, der omfattes af brandforsikring eller tyveri/vandskadeforsikring, såfremt tyveri- eller vandskadeforsikring indgår i forsikringen.
B. Endvidere dækker forsikringen nødvendige og
dokumenterede meromkostninger, der direkte
skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som følge af, at løsøret eller de
bygninger hvori løsøret beror, rammes af en skade, der i henhold til brand-, tyveri- eller vandskadedækningen vil medføre erstatningspligt.
211.20 Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i
hvert tilfælde med RUNA.
211.30 Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet,
der skyldes strejke, lockout, brud på maskiner eller
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer – medmindre det er en følge af, at
en under bygningsbrandforsikring etableret restværdiforsikring bliver effektiv gennem betaling af erstatning for fjernelse af anvendelige rester og/eller
opførelse af en ny bygning – udvidelser, offentligt
påbud eller lignende.
212
Dækningsperiode
212.10 Dækningsperioden er det på policens forside anførte
tidsrum, for hvilket RUNA erstatter tab som følge af
en forsikringsbegivenhed.
212.20 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor
en forsikringsbegivenhed konstateres.

Alder
0 - 5 år
5 - 6 år
6 - 7 år
7 - 8 år
8 år 173

% af genanskaffelsesprisen
som tilsvarende ny på skadetidspunktet
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

Forsikring i andet selskab
Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet
selskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden
skal også anmeldes dertil.
Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører,
at RUNA og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning.

200 Driftstabsforsikring
210 Forsikringens omfang
211
Forsikrede tab
211.10 l overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode - jf. pkt. 212:
A. Forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning

212.21 Tab, der - helt eller delvis – er en følge af de første 8
timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen
strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.
212.30 Dækningsperioden ophører så mange måneder
senere, som svarer til det på policens forside angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet
som begyndelsestidspunktet.
212.40 For forsikringer, hvor dækningsperioden er 12 måneder og derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt
i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er
konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes
udskudt, skal forsikringstageren snarest muligt og
inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens
konstatering give RUNA meddelelse om dag og tid
for dækningsperiodens begyndelse, med mindre
anden aftale træffes med RUNA i forbindelse med
skadebehandlingen.
212.41 Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres.
213
Forsikringsinteressen
213.10 Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen (jf. pkt. 213.20). Er forsikringssummen mindre
end forsikringsinteressen, foreligger underforsikring,
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213.20-311

og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte
tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør
af forsikringsinteressen.
213.20 Pos. I.
213.21 For forsikring med en dækningsperiode på 6 eller 12
måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens
forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt. 212.20-212.40),
med fradrag af forventet forbrug i samme periode af:
- indkøbte handelsvarer til videresalg,
- råvarer og halvfabrikata,
- direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til
medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven.
213.22 For forsikring med dækningsperiode på 18 eller 24
måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens
forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt. 212.20-212.40),
med fradrag af forventet forbrug i samme periode af
det under pkt. 213.21 anførte.
213.23 Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl.
merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden
salgsreduktion.

220 Skadetilfælde
221
Begrænsning af driftstab
221.10 Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i
videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder at søge at opretholde sin
omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge
eller begrænse driftstabet.
221.20 Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med forsikringsselskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet (jf. pkt. 223.30).
222
Skadeopgørelse
222.10 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter
dækningsperiodens udløb.
222.20 Pos. l.
222.21 l skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jf. pkt. 213.21 og 213.22).
222.22 Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen; i modsat fald anvendes forsikringssummen.
Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen,
betegnes erstatningsgrundlaget.
223
Erstatningsberegning
223.10 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning,
end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte
tab, der omfattes af forsikringen.
223.20 Pos. l.
223.21 Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skade forårsagede nedgang i
omsætningen i dækningsperioden udgør af den for-
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ventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter
dækningsperiodens begyndelse (jf. pkt. 212.20212.40). Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og
anden salgsreduktion.
223.22 Dersom omsætningen hidrører fra produkter med
varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil.
223.23 Dersom omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende.
223.30 Efter samråd med RUNA erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til pkt. 221, dog kun i
det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og
for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan
blive større end, hvis de under pkt. 221 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget.
223.31 Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for
pkt. 223.30 forholdsmæssigt.
223.40 RUNA erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance – bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en
eventuel vurderingsforretning (jf.pkt 322) – i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med indtil 5% af erstatningsbeløbet, dog maksimalt 100.000 kr. (Beløbet indeksreguleres – basisår
2007).
223.41 Foreligger underforsikring, reducres erstatning for
pkt. 223.40 forholdsmæssigt.
224
Ophør af virksomheden
224.10 Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages,
udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå indtil virksomheden kunne være i drift.
224.11 Af det således udregnede beløb betales kun den del,
der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger,
som bevisligt er afholdt.
224.20 Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre
over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages,
ydes erstatning uden hensyn til pkt. 224.11.

300 Fællesbetingelser
310 Forhold under policens løbetid
311

Præmiens betaling
Præmien fastsættes efter vores gældende tarif.
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
Præmien, inkl. opkrævningsgebyr, stempelafgift til
staten, afgift til stormflods- og stormfaldsfonden eller
andre afgifter pålagt af staten, opkræves via indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med forsikringstager.
Betales præmien ikke rettidigt, sender vi en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspeditionsgebyr.
Betales præmien ikke inden den frist der er anført –
dog mindst 21 dage – ophører dækningen.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne beta-
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312-324.10

- når den forsikrede virksomhed skifter ejer, herunder
overgang til anden selskabsform.
RUNA træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt
og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsættes.

lingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal RUNA
straks underrettes.
312

313

Fornyelse og opsigelse
Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1
måneds skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb.
Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning,
kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved udløb af det andet forsikringsår. l
så fald godtgør forsikringstageren RUNA 20% af den
aktuelle årspræmie.
Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum
end 1 år, og som ikke skriftligt opsiges senest 1
måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et
tilsvarende tidsrum, forudsat at RUNA har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og
senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb.
l modsat fald fornyes sådanne forsikringer kun for 1
år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede
præmierabat bortfalder.
Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere
løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for
RUNA ud over udløbsdagen.
Indeksregulering
Præmien reguleres 1 gang om året på forsikringens
hovedforfaldsdag. Beløbene, der efter forsikringsbetingelserne reguleres, ændres med virkning fra den
1. januar.
Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset for den private sektor, som Danmarks Statistik
hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter et andet af
Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som
angiver den gennemsnitlige lønudvikling.

314

Ændring af præmien eller betingelserne
Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårig forsikringsperiode gælder følgende:
- hvis RUNAs præmietarif eller forsikringsbetingelser
for forsikringer af samme art som nærværende
ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller
forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring
fra førstkommende forfaldsdato,
- hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give RUNA underretning herom
inden 14 dage efter, at han fra RUNA har modtaget
underretning om ændringen, hvorefter forsikringen
ophører pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen.
Indeksregulering efter pkt. 313 er ikke en ændring
af RUNAs præmietarif.

315

Anmeldelsespligt
Forsikringstageren skal straks anmelde til RUNA:
- når den forsikrede virksomhed eller løsøret flyttes til
et andet sted end det i policen angivne,
- når der med forsikringstagerens vidende sker
sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges,
- såfremt der sker ændringer i virksomhedens forretningsområder,
- når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds,

316

Forsikring i andet selskab
Hvis der er tegnet forsikring mod den samme risiko i
et andet forsikringsselskab, skal skaden også anmeldes dertil. Har dette selskab taget forbehold for, at
dækningen ophører eller indskrænkes ved dobbeltforsikring, gælder samme forbehold på denne forsikring.
Denne bestemmelse vedrører kun forholdet selskaberne imellem, der således udbetaler erstatningen i
fællesskab.

320 Forhold i skadetilfælde
321
Skadeanmeldelse
321.10 Sikrede skal efter bedste evne forsøge at afværge en
umiddelbart truende skade eller begrænse omfanget
af en indtruffen skade.
Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til politiet.
Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter
kan få betydning for RUNAs erstatningsforpligtelse,
jf. Forsikringsaftalelovens regler herom.
321.30 Forsikringstageren må ikke uden aftale med RUNA
udbedre en skade eller fjerne beskadigede genstande.
322
Vurdering
322.10 Såvel forsikringstageren som RUNA er berettiget til
at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene,
medens RUNA vælger den anden.
322.11 Vurderingsmændene vælger inden forretningens
foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til,
og inden for grænserne af uoverensstemmelserne,
træffer afgørelse om de punkter, om hvilke, der måtte være uenighed.
322.12 Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af
opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og
Handelsretten.
322.20 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser og
afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af
tabet.
322.30 Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige
mellem parterne.
323
Forsikringssummer efter skade
323.10 Efter en skade forbliver policens forsikringssummer
uforandrede.
324
Opsigelse efter skade
324.10 Forsikringen kan indtil 1 måned efter en skades
afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning,
opsiges af RUNA med 14 dages skriftlig varsel.
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Løsøresummen

Niveau 60

Løsøresummen

Løsøresummen

75.613 kr.

25.206 kr.

12.601 kr.

De anførte beløb er indeksreguleret – basisår 2007

75.613 kr.

151.226 kr.

Niveau 50

Niveau 30

Niveau 40

0 kr.

25.206 kr.

Niveau 20

1.097 kr.

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

151.226 kr.

75.613 kr.

25.206 kr.

Edb-udstyr, herunder pc'ere,
projektorer, flad-skærme, programmel, og andet teknisk
udstyr, der indgår i et computersystem.
TV-, radio- og videoudstyr
samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og
cd-udstyr samt paraboler.
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse.
Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
Våben, ammunition og
sprængstoffer.
Foto- og filmudstyr.
Læder- og skindbeklædning.
Pelse og pelsværk.
Parfumerivarer.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over
1.000 kr.

Tobaksvarer.

Guld, sølv, platin,
palladium samt anden
legering med ædelt
metal, der indeholder
333 o/oo rent guld
eller mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler,
kulturperler (ind- og
uindfattede). Smykkeog juvelerarbejder,
hvor nævnte materialer indgår.
Lomme- og
armbåndsure, med
stykværdi over 1.000
kr.

151.226 kr.

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

151.226 kr.

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

Løsøresummen

438.919 kr.

164.595 kr.

Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt
under varegruppe 3 og 4):
Edb-udstyr, herunder pc'ere,
projektorer, fladskærme,
programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et
computersystem.
Tv-, radio- og videoudstyr
samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-,
dvd- og cd-udstyr samt paraboler.
Foto- og filmudstyr.
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Automobiler, der ikke er indregistreret samt
autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og
navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Brillestel. Solbriller med stykværdi over 100
kr.
Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler.
EL- og motordrevet håndværktøj.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr.
Hårde hvidevarer.
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Tæpper med en m2 pris på over 500 kr.
Antikviteter, dog undtaget møbler med
stykværdi under 10.000 kr.
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk
værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke
er indregistrerede samt reservedele og udstyr
til disse (tv, radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med stykværdi under 1.000 kr.

Sportsudstyr.
Beklædning (læder- og
skindbeklædning hører
til varegruppe 3).
Spiritus.
Cd'er, dvd'er samt
elektroniske spil.
Frimærker (filatelistiske)
og mønter
(numismatiske).
Elektroniske kontormaskiner, (som ikke
hører til varegruppe 3).
Musikinstrumenter og
tilhørende elektronisk
udstyr

75.613 kr.

Tilstedeværelse af særligt
løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger

Varegruppe 5

Varegruppe 4

8:17

0 kr.

Varegruppe 3

Varegruppe 2

Varegruppe 1

15/03/07

Niveau 10

Sikringsniveau

- Sumgrænser for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

- Varegrupper og sumgrænser for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration – samt ved opbevaring på lager.

Forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser

Varegruppeskema
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SIKRINGSNIVEAUER
Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside

Sikringsniveau 10–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer,
porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være
lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning
skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende
jf. F&P's Sikringskatalog.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på
sikringsniveau 10.

Installationserklæring
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Sikringsniveau 20–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i
GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i
GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt
fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med
en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige
varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte
alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

12

Som en større åbning1 betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Side 13

Sikringsniveau 20–S (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i
GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i
GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt
fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med
en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige
varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Side 14

Sikringsniveau 20–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved
anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i GUL
klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1
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Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Side 15

Sikringsniveau 30–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&Pregistreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

2

Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne
kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
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Side 16

Sikringsniveau 30–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&Pregistreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod
oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og
lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

2

Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne
kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind
i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
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Side 17

Sikringsniveau 30–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved
anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i
GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer
med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Side 18

Sikringsniveau 40–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme, der er F&P-registreret i GUL klasse2 eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&Pregistreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

2

Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme – overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn
og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
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Side 19

Sikringsniveau 40–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret
i GUL klasse2 eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog –
eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&Pregistreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod
oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og
lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

2

Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme – overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme
samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter
over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør
eller lignende.
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Side 20

Sikringsniveau 40–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved
anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer
med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1
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Side 21

Sikringsniveau 50–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme, der er F&P-registreret i BLÅ klasse2 eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal
forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ
klasse2 eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed
skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog
eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10.AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

2

Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
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Side 22

Sikringsniveau 50–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret
i BLÅ klasse2 eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog – eller
være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes
med sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ klasse2
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske
ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog
eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning2 af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning2 af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning2 af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt
kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10.AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2 og begge sider er mere end 12 cm.

2

Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
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Side 23

Sikringsniveau 50–O (Objeltsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved
anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

23

630352:627679

15/03/07

8:17

Side 24

Sikringsniveau 60–S (Skalsikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til det forsikrede område
skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der
er F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog – eller være forstærket med sikringsenheder,
der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område
skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registreret i
RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed
skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog
eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
10.Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11.AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Særlige forhold
1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun
giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en
indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares.
Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1
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Side 25

Sikringsniveau 60–C (Cellesikring)
Mekanisk indbrudssikring

Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet
med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&P-registreret
i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog –
eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes
med sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD klasse
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side,
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være
F&P-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske
ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side,
skal aflåses med enten:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog
eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være
aflåst med en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med
minimum en F&P-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning – minimumskrav
1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer,
porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i
celle – herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller
genstande.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10.AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en F&P-registreret hængelås
med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf.
F&P’s Sikringskatalog.

Særlige forhold
1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun
giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en
indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares.
Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1

Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.
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Sikringsniveau 60–O (Objektsikring)
Mekanisk indbrudssikring
Mekanisk objektsikring – minimumskrav
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved
anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret i RØD
klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Mekanisk skalsikring – minimumskrav
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte
eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende
beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk overvågning
Elektronisk objektovervågning – minimumskrav
1. Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området
omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt
kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.
Særlige forhold
1. Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun
giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en
indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares.
Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
Reaktion ved alarm – minimumskrav
1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf.
F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
1
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ORDFORKLARING
Denne ordforklaring indeholder fortolkningen af visse af de
ord, som står i forsikringsbetingelserne, samt definitioner på
nogle brandtekniske udtryk. Endvidere indeholder ordforklaringen definitioner på ord, der anvendes i afsnittet SIKRINGSNIVEAU.
AIA-ANLÆG:
Er et alarmanlæg, der automatisk registrerer indtrængen eller
forsøg herpå og alarmerer om dette.
AIA-FORSKRIFT:
F&P har klassificeret bl.a. låseenheder ud fra deres evne til
at modstå opbrydningsforsøg. Der findes fire F&P registreret
klasser: Gul, grøn, blå og rød klasse, hvor gul betegner det
laveste sikringsniveau og rød det højeste. Information om,
hvilke låse der opfylder de stillede, kan fås hos medlemmer
af Dansk Låsesmede Forening.
ARBEJDSPLADSER:
Arbejdspladser uden for det forsikringssted, der er anført i
policen, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejder.
BRANDFARLIGE VÆSKER:
Væsker med flammepunkter under 100 grader C.
• fareklasse l væsker med flammepunkt under 21 grader C
• fareklasse Il væsker med flammepunkt på 21 grader C og
derover, men under 55 grader C
• fareklasse III væsker med flammepunkt 55 grader C og
derover, men under 100 grader C.
BRANDSIKKERT FRASKILT RUM:
Et rum, som er adskilt fra tilstødende rum eller bygninger
ved bygningskonstruktion, der mindst svarer til BS-bygningsdel 60, med eventuelle åbninger dækket af lukker, der
mindst svarer til BS-døre 60.
BYGNINGSDEL:
Er en til stadighed fastholdt konstruktion, der ikke henhører
under lukke.
Til bygningsdel hører f.eks. mur, væg, gulv og tag.
Til bygningsdel hører også uoplukkelige udstillingsvinduer,
hvis sammenhængende areal overstiger 3 m2.
GENNEMBRYDNING:
Foreligger, når der ved vold mod grænseflade umiddelbart
fremkommer en større åbning.
GRÆNSEFLADER:
Er bygningsdele og lukker der adskiller lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, fra tilstødende lokaler eller fra det fri.
Bygningsdele og lukker der er beliggende mere end 4 m
over terræn, gulv eller anden flade, der kan benyttes som
standplads, betragtes ikke som grænseflade.

Til lukke hører f.eks. dør, gitter, lem, port, skodde og andre
vinduer end de under bygningsdel nævnte.
LYNNEDSLAG:
Skade som følge af lynnedslag, der direkte rammer forsikringsstedet, og hvor der kan konstateres egentlig fysisk
beskadigelse.
OPLUKNING:
Foreligger når bygningsdel eller lukke med vold frigøres,
således at en større åbning fremkommer.
PENGESKAB ELLER –BOKS:
Et jern- eller stålskab, som aflåses med dirke- og borefri lås.
Skabet skal være svejset i alle sammenføjninger og veje
mindst 250 kg.
SNETRYK:
Ved snetryk forstås en væsentlig vægtforøgelse på en bygningsdel som følge af sne på denne.
Skade ved f.eks. sneskred er således ikke at betragtes som
snetryk, og er derfor ikke omfattet af forsikringen.
STORMFLOD:
Skader forårsaget af stormflod.
l henhold til lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod, kan der via Stormflodsrådet, der er nedsat af staten,
under visse forudsætninger ydes erstatning for skader på
fast ejendom og løsøre efter oversvømmelse opstået som
følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm.
l tilfælde af stormflodsskade kan henvendelse rettes til
RUNA.
SPRØJTEMALING OG -LIMNING
SAMT LAKERING:
Påføring af væsker ved forstøvningsproces (med eller uden
luft) samt anden påføring af væske, end påføring ved hjælp
af pensel, malerulle o.lign.
STATIONÆR TRÆBEARBEJDNINGSMASKINE:
Maskiner, der er fast monteret eller opspændt, og som ved
bearbejdning af træ frembringer støv, smuld og spåner.
STØRRE ÅBNING:
Er en åbning, hvis sammenhængende lysningsareal overstiger 0,10 m2.
UDGANGSDØR:
Er et lukke, der benyttes, når de sikrede lokaler forlades.
VÆRDIOPBEVARINGSENHED:
Skab, som er godkendt til tyveribeskyttelse af såvel
penge/pengerepræsentativer som værdigenstande. Det
fremgår altid af en mærkat på indersiden af lågen, hvordan
skabet er blevet testet, og hvilket pointtal skabet har opnået.

LUKKE:
Er en konstruktion, der lukker for en større åbning, og som
ikke udefra kan frigøres fra sin lukkede stilling, uden anvendelse af værktøj eller nøgle.
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