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1. Erhvervsløsøreforsikringens hvem - hvad - hvor?

A. Hvad gælder for din forsikring?

En erhvervsløsøreforsikring består af en række forskellige dækninger. Det står på policen, hvilke dækninger 
forsikringen omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.E.

Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse 
forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. 

B. Hvem dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den forsikrede  
virksomhed, der står på policen. 

Særligt om dækning for ansatte  
og ledelse

Løsøre omfattet af 1.F.a og 1.F.b, der tilhører virksomhedens 
ledelse og ansatte, er omfattet, hvis det ikke er omfattet af 
anden forsikring. Ved underforsikring– er ansatte og ledelsens 
løsøre kun omfattet i det omfang, at forsikringssummen 
overstiger forsikringsværdien af virksomhedens løsøre – se 
afsnit 1.H.

C. Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker på den adresse, der er 
anført som forsikringssted på policen.

Forsikringen dækker erhvervsløsøre – se 
afsnit 1.F.a -1.F.c udenfor forsikringsstedet og 
på forsikringsstedet i sekundære bygninger 
under fast tag i Danmark med indtil 15 % af forsikringssum-
men, dog højst 408.700 kr. (Indeks 2021)

D. Hvad omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter altid brand, og du 
kan udvide med andre dækninger, fx for 
vejrligskader og tyveri. I den første del af 
vilkårene står der, hvilke ting forsikringen 
omfatter, og hvordan vi opgør erstatningen. 
I afsnit 1L beskriver vi kravene til 
varebegrænsning og sikring. 

Det står i dækningsskemaerne afsnit 2 til 7, hvilke skader 
forsikringen dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på, og 
om der er særlige regler for erstatning. Til sidst finder du det, 
der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 8. Få et hurtigt 
overblik i indholdsfortegnelsen.

E. Hvilke typer af skader omfatter 
din forsikring?

Forsikringen kan bestå af en række dæk-
ninger. Se på på policen, hvilke dæknin-
ger, der er valgt.

ALTID OMFATTET 

Brand 

TILVALGSDÆKNINGER 

El-skade

Indbrudstyveri, hærværk, ran, røveri, tyveri af cykler

Anden skade, herunder transportdækning og tyveri fra 
bil

Driftstab
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F.Hvilke ting er omfattet af forsikringen?

Forsikringen omfatter løsøre, der bliver anvendt i 
driften, og som tilhører forsikringstageren, eller 
som forsikringstager bærer risikoen for.

LØSØRE ER FØLGENDE TING: 

a. Erhvervsløsøre
Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, 
installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder for-
retningscykler, værktøj og redskaber.

b. Originalmodeller mv.
 Erstatningen ydes kun for originalmodeller og -tegninger, 
som genfremstilles.

c. Penge mv.
Rede penge, pengerepræsentantiver, værdipapirer, manu-
skripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet:

• Værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme, er dæk-
ket med 6.900 kr. (indeks 2021)

• Værdier, der bliver opbevaret i et sikringsskab i blå klasse,
er dækket med op til 34.100 kr. (indeks 2021)

• Værdier, der bliver opbevaret i et sikringsskab i rød klasse,
er dækket med op til 68.200 kr. (indeks 2021).

d. Bygningsdele
Bygningsmæssige indretninger, som den forsikrede virksom-
hed har opsat og betalt.

e. Software
Software og data samt igangværende skriftlige arbejder er 
dækket med indtil 15 % af forsikringssummen, højst 
408.700 kr. (indeks 2021).

G. Hvilke ting er ikke omfattet af 
forsikringen?

Forsikringen omfatter ikke:

a. Registreringspligtige motorkøretøjer,
knallerter, trailere. Påhængsvogne, sø- og
luftfartsfartøjer, herunder droner, medmin-
dre virksomheden reparerer sådanne gen-
stande som sit primære forretningsområde.

b. Ud- og indvendige ruder. Glasdøre og andet bygningsglas
af enhver art

c. Sanitet
d. Genstande, der er omfattet af en sædvanlig

bygningsforsikring
e. Løsøre, der er dækket af en garanti, serviceordning eller

omfattet af købelovens reklamationsret.

H. Hvad er forsikringsværdi?

Når du vælger forsikringssum, skal du udregne forsikrings-
værdien. I forsikringsværdien skal du medreg-
ne alt det løsøre, der er forsikret på policen, 
herunder løsøre, der tilhører tredjemand, se 
afsnit 1.F.

Du skal tage udgangspunkt i nyværdien, dvs. 
genanskaffelsesprisen uden fradrag for alder 
og brug, men med rimeligt fradrag for teknologisk forældelse, 
uhensigtsmæssig konstruktion, nedsat anvendelighed og 
andre omstændigheder. 

Der gælder særlige regler for:

a. Færdigvarer af egen fremstilling
Medregn ting, som virksomheden har fremstillet med henblik 
på salg til:

• Den forventede salgspraksis
• Fradrag for salgsomkostninger
• Fradrag for undgået handelsrisiko
• Fradrag for fordelen ved kontant betaling.

b. Varer under fremstilling
Medregn ting, som virksomheden selv har under fremstilling, 
med henblik på salg til:

• Materialeværdi og direkte produktionsomkostninger
• Tillæg for en forholdsmæssig andel af virksomhedens

generalomkostninger
• Tillæg for avancen ved færdigvarens salg til en pris, der

på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart
før skaden

• Fradrag for undgået handelsrisiko
• Fradrag for fordelen ved kontant betaling.

c. Maksimal dækningssum
De steder i forsikringsvilkårene, hvor der – direkte eller 
indirekte – står en højeste forsikringssum (fx ved originale 
tegninger og penge), skal du højst medtage det maksimale 
beløb, vi erstatter med.

1. Erhvervsløsøreforsikringens hvem - hvad - hvor?
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I. Hvis forsikringsværdien ikke er 
opgjort korrekt?

Vi bruger forsikringsværdien til at beregne prisen på forsik-
ringen. Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan ikke 
overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksre-
gulering.
Det er vigtigt, at du sørger for, at den sum, du har sat virksom-
hedens løsøre til på policen, svarer til løsørets faktiske værdi.

a. Hvis forsikringsværdien er sat for højt?

Selv om der er valgt en højere sum, erstatter vi aldrig med mere 
end den faktiske forsikringsværdi på skadestidspunktet. 

b. Hvis forsikringsværdien er sat for lavt?

Underforsikring
Hvis forsikringsværdien er sat for lavt, er virksomheden un-
derforsikret. Underforsikring er, når værdien af de forsikrede 
ting overstiger forsikringssummen. Det vil sige, at virksomhe-
den har forsikret sine ting for mindre end det, de er værd, og 
derfor ikke har ret til fuld erstatning. 

Er værdien af løsøret fx dobbelt så stor som forsikringssum-
men, medfører det, at selv en mindre skade kun erstattes med 
halvdelen af tabet. 

Fastsat dækningsmaksimum
De steder i forsikringsvilkårene, hvor der specielt - direkte el-
ler indirekte - står en højeste forsikringssum (fx ved originale 
tegninger eller penge), erstatter vi skader inden for de angivne 
summer med fradrag af evt. selvrisiko. Vi gør ikke underfor-
sikring gældende, selv om virksomheden har større værdi end 
det, vi højst erstatter.

Overførsel af forsikringssum 
Hvis en dækning er opdelt i forskellige forsikringssteder med 
hver sin forsikringssum, behandles hvert risikoområde som 
en selvstændig forsikring. Hvis der sker en skade, kan der dog 
overføres eventuel overskydende forsikringssum fra et højere 
prissat område til et lavere prissat område.

J. Hvordan opgør vi erstatningen for 
løsøre? (For driftstab gælder særlige regler)

Erstatningen skal så vidt muligt stille virk-
somheden i samme økonomiske situation 
som før skaden. Vi opgør skaden efter:

• Afsnit 1.F om hvilke ting, der er omfattet
• Principperne for fastsættelse af forsikringsværdi – se

afsnit 1.H. Vi anvender den faktiske forsikringsværdi
umiddelbart før skadestidspunktet

• Reglerne for underforsikring - se afsnit 1.J
• Afsnit 1.L om nedsættelse af erstatning, hvis din virk-

somhed ikke overholder krav til varebegrænsning og
sikringsniveau. Kravene gælder ved skader omfattet af
afsnit 4 tyveri mv.  Der gælder samme sikringskrav for
løsøre, uanset om det befinder sig på forsikringsstedet
eller udenfor.

Nyværdi 
Vi erstatter som udgangspunkt med nyværdi, dvs. genanskaf-
felsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for alder 
og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, 
teknologisk forældelse, uhensigtsmæssig konstruktion og 
andre omstændigheder. Vi erstatter dog ting, der er købt brugt 
med dagsværdi. Se nedenfor.

Forudsætningen for udbetaling af erstatning til nyværdi er, at 
de beskadigede ting sættes i stand eller genanskaffes som nye 
inden 1 år fra skadesdatoen, medmindre andet er aftalt med 
os.

Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til 
nyværdien og den del, der svarer til dagsværdien, bliver først 
udbetalt, når de beskadigede ting er sat i stand eller genan-
skaffet.

Dagsværdi 
Når vi erstatter til dagsværdi, erstatter vi med genanskaf-
felsesprisen umiddelbart før skaden med rimeligt fradrag for 
alder, brug, nedsat anvendelighed, teknologisk forældelse, 
uhensigtsmæssig konstruktion og andre omstændigheder

Særligt om originalmodeller mv.  
Vi erstatter kun originalmodeller mv. – se 1.F.b - når de bliver 
genanskaffet.

Redning og følgeudgifter 
Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting i forbindelse 
med forsvarlige redningsforanstaltninger til at afværge umid-
delbar truende skade på personer eller på andres ting

Rimelige og nødvendige udgifter til at redde, bevare og rydde op.

Dækningen er begrænset til 20 % af den samlede løsøreforsik-
ringssum for alle positioner, vi har aftalt, dog min. 915.100 kr. 
(indeks 2021) og max. 2729.100 kr. (Indeks 2021) pr. forsik-
ringsbegivenhed. Beløbene er udover den aftalte forsikringssum. 

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 forsikrings-
begivenhed, som er omfattet af forsikringenforsikringssum fra 
et højere prissat område til et lavere prissat område.

1. Erhvervsløsøreforsikringens hvem - hvad - hvor?
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1. Erhvervsløsøreforsikringens hvem - hvad - hvor?

K. Hvordan erstatter vi?

Vi kan vælge mellem følgende måder at 
erstatte tabet på:

a. Reparation
Vi betaler, hvad det koster at reparere den
beskadigede ting ved at sætte den i væsentlig samme stand
som før skaden. Ved “væsentlig samme stand” forstås,
at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i
al væsentlighed har samme nytteværdi som før skaden.
Vi giver ikke erstatning for farveforskelle, når udseende
efter beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er
forringet. Tilbyder en reparatør ombytning af beskadigede
ting frem for reparation, kan vi foretage ombytning. Reg-
lerne for erstatningsopgørelse ved genlevering finder ikke
anvendelse - se afsnit c.

b. Godtgøre værdiforringelsen
Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden
skade, minus tingens værdi med skade. Efter omstændig-
hederne kan der blive tale om både reparation og erstat-
ning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation
er blevet mindre værd.

c. Genlevering
Vi kan fremskaffe eller levere nye tilsvarende ting. Vi kan
erstatte genstande, der er købt brugt med tilsvarende
brugte ting. Ønsker sikrede ikke at genanskaffe tilsvarende
ting udbetaler vi kontanterstatning svarende til den pris, vi
skal betale for tingene hos den leverandør, vi anviser.

d. Kontanterstatning
Vi udbetaler kontanterstatning. Se hvordan vi opgør erstat-
ningen i afsnit 1.J.

L. Krav til varebegrænsning og 
sikring ved indbrudstyveri

Vi har forudsat, at visse varer beregnet til videresalg, udlej-
ning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på 
lager ikke må findes på forsikringsstedet eller kun må findes 
i begrænset omfang eller skal opbevares ved visse sikringsni-
veauer. Du kan se nærmere om kravene til varebegrænsning 
og sikring i varegruppeskemaet og oversigten over 
sikringskrav, der findes bagerst i disse vilkår.

For at få fuld erstatning ved indbrud mv., skal disse krav være 
overholdt.
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2. Brand, lynnedslag og eksplosion mv. – altid omfattet

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker:

a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild,
der kan brede sig ved egen kraft

b. Direkte lynnedslag
c. Eksplosion fremkaldt ved kemisk proces
d. Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der

sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt luft-
tryk i og uden for beholderen.

e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele herfra.
f. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indret-

tet anlæg til at opvarme rum.
g. Slukningsskader efter en dækningsberettiget

brandskade
h. Tørkogning af kedler, der udelukkende bliver anvendt til

rumopvarmning af bolig- og kontorbygninger samt ked-
ler til hel eller delvis rumopvarmning, når de har varme-
ydelse på indtil 120 kw (100 Mcal/10 m2 hedeflade).

Forsikringen dækker ikke:

a. Skade, der alene består i svidning, smeltning eller
småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand
(løssluppen flammedannende ild)

b. Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske
fænomener, der ikke medfører brand, på elektrisk eller
elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på
tilhørende isoleringsmateriale

c. Skade på ting, der forsætligt udsættes for ild og varme
d. Skade som følge af tørkogning udover de i 2.1.h nævnte

tilfælde
e. Skade forårsaget af sprængstoffer, der er medført på

luftfartøjer.

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammen-
holde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

a. Erhvervsløsøre – se afsnit  1.F.a – er dækket
b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1.F.b

– er dækket
c. Penge mv. – se afsnit 1.F.c – er dækket
d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit

1.F.d – er dækket
e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K 
gælder.
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3. EL-skade
– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker enhver direkte skade, der opstår 
på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller 
lignende.

Forsikringen dækker ikke anden skade på apparatet i for-
bindelse med el-skaden.

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

Forsikringen dækker skader på forsikrede elektriske ting. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K 
gælder.

Vær opmærksom på, at vi har mulighed for at foretage 
ombytning af beskadigede ting.
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4. Indbrudstyveri, hærværk, ran, røveri og tyveri af cykler
– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker:

a. Indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra
forsvarligt aflåst bygning eller lokale, hvor voldeligt
opbrud kan konstateres.

b. Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller
røveri.

c. Ran. Ved ran forstås tyveri af ting i sikredes umiddel-
bare nærhed, når sikrede eller andre:
• Har set gerningsmanden tage det stjålne eller
• Har set gerningsmanden være i besiddelse af det

stjålne eller
• Har bemærket særlige omstændigheder omkring

tyveriet og straks i forbindelse med ovenstående har
undersøgt tingenes tilstand og bekræftet tyveriet.

d. Røveri. Ved røveri forstås tyveri af forsikrede ting sket
under brug eller trussel om øjeblikkelig brug af vold

e. Tyveri af cykler er dækket, hvis det er er forsynet med
DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendt lås. Der skal
foreligge låsebevis med cyklens stelnummer og det skal
stå på låsebevis, at låsen er godkendt.

Forsikringen dækker ikke:

a. Fuldt ud ved indbrudstyveri fra bygninger eller lokaler,
hvor sikringskrav – se afsnit 1.I – ikke er overholdt.
Erstatningen nedsættes efter afsnit 4.4.

b. Fuldt ud, hvis varegruppekrav ikke er overholdt. Erstat-
ningen nedsættes efter afsnit 4.4.

c. Indbrudstyveri fra bygninger, der ikke er forsynet med
fast tag.

d. Røveri og ran, hvis et medlem af forsikringstagers perso-
nale har begået eller medvirket til det strafbare forhold.

e. Hvis en af følgende sikkerhedsforskrifter er overtrådt:
• Nøgle og kode til pengeboks må ikke opbevares eller

efterlades på forsikringsstedet
• Kasseapparater skal efter åbningstid efterlades tømt

og med udtrukne skuffer.

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammen-
holde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket
b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1 F.b

– er dækket
c. Penge mv. – se afsnit 1.F.c – er dækket
d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit

1.F.d – er ikke dækket. Dog ikke glasruder
eller erstatningsmaterialer for glasruder.

e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

De almindelige regler for fastsættelse af erstatning i afsnit 
1.H-1.K gælder.

Derudover gælder følgende særlige regler:

Hvis kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe 
ikke er overholdt, nedsætter vi erstatningen til 60% af det 
beløb, vi ellers skulle betale.

Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller 
varegruppe er overholdt, nedsætter vi erstatningen til 40% 
af det beløb, vi ellers skulle betale.

Ved ran og røveri udbetaler vi højest 15 % af forsikrings-
summen og højest 136.400 kr. i alt (indeks 2021).

Der er en selvrisiko på 2.340 på enhver skade (indeks 
2021).
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5. Anden skade
– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker anden skade. Anden skade er fysisk 
skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, 
herunder, men ikke begrænset til: 

a. Stormskader på 17,2 m pr. sek. og derover
b. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud,

når vandet ikke kan få normalt afløb og det kommer
op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbs-
ledninger. Det er en forudsætning for denne dækning
at ubenyttede toiletter og afløb er afblændet. Voldsomt
sky- og tøbrud er meget nedbør over kortere tid, så
vandmængden ikke kan få naturligt afløb gennem nor-
malt konstrueret og utilstoppet kloakafløb. Det vil sige
vand fra terræn, tag eller altan, der trænger gennem
naturlige åbninger i bygningerne, som fx døre og lyskas-
ser, eller stiger op gennem afløbsledningerne.

c. Pludseligt udefra kommende skader på de forsikrede
ting

d. Påkørsel
e. Skade på ting, der vælter eller falder ned
f. Skade på ting udenfor bygningen, dog kun på forsik-

ringsstedet.  Vi erstatter med indtil 15 % af forsikrings-
summen, dog højst 408.700 kr. (Indeks 2021).

Forsikringen dækker ikke:

a. Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene.
b. Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg)

under andre dækninger
c. Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion,

fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt
slid

d. Skade der skyldes underdimensionerede afløb
e. Skade sket i forbindelse med byggearbejder
f. Skade, som følge af frostsprængninger i lokaler som

sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig
svigtende i varmeforsyning

g. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord
eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddel-
bart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud

h. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloak-
vand eller vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre
skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse
på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud

i. Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra
beholdere og anlæg med et rumindhold på 20 liter eller
derunder

j. Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem
utætheder – revner, sprækker, åbninger og lig-
nende, medmindre det skyldes en forsikringsdækket
bygningsskade.

k. Skade, som følge af vindpåvirkning på under 17,2 m pr.
sek. (konstant eller i stød)

l. Vandskade på løsøre, tv-installationer og øvrige instal-
lationer inkl. kabelføringer i kældre, når de ikke er
anbragt mindst 10 cm over kældergulv

m. Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira
n. Skade på varer til videresalg eller eget forbrug i køle- 

eller fryseskab, montre, diske, kølerum/fryserum som
følge af uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis
kølemedium ødelægger disse

o. Skade der skyldes almindeligt brug.

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammen-
holde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket
b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1 F.b

– er dækket
c. Penge mv. er dækket. Dog kun for  skader omfattet af

1.F.a og 1.F.b.
d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d

– er dækket
e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K 
gælder.

Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Ved enhver skybrudskade er der en selvrisiko

på 5.000 kr.
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6. Transportdækning og tyveri fra bil
– del af tilvalget anden skade og er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker direkte, fysisk skade på forsikrede 
ting og tab sket i forsikringstiden som følge af en udefra-
kommende begivenhed.

Forsikringen dækker endvidere tyveri fra bilens baga-
gerum. Bilen skal være låst, når den forlades. Det er en 
forudsætning for dækning for tyveri, at der er synlige tegn 
på voldeligt opbrud. De forsikrede ting skal være anbragt, 
så de ikke er synlige udefra

Forsikringen dækker ikke:

a. Skader, hvis de forsikrede ting transporteres af
fragtmand.

b. Hvis de forsikrede ting bliver forlagt eller glemt
c. Skade, der skyldes utilstrækkelig eller mangelfuld

emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet.
d. Kørselsuheld, hvor føreren er selvforskyldt beruset.

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammen-
holde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket dog kun
varer og emballage.

b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1 F.b – er
dækket

c. Penge mv. er ikke dækket.
d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d – er ikke

dækket.

De almindelige regler for erstatning 
i afsnit 1.H. - 1. K gælder.

Erstatningen for varer og emballage kan højst udgøre kr. 
13.700 (indeks 2021).

Ved tyveriskader er der en selvrisiko på 1.000 kr. 
Er der aftalt en højere rabatgivende selvrisiko  
gælder den.

Ved tyveri fra bil, der er efterladt i mere end 12 timer dæk-
ker vi højst med kr. 13.700 (indeks 2021).



Erhvervsløsøreforsikring - LB Forsikring A/S12

7. Driftstab
– tilvalg kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker: 

a. Tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydel-
ser (driftstab) som direkte følge af en forsikringsdækket
skade på forsikringsstedet.

b. Nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der
direkte skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller
delvis uanvendelige som følge af en forsikringsdækket
skade. Der er dækning for en tabsperiode, der skyldes
forhold, der udløser erstatning på en bygningsforsik-
ring, selv om der ikke sker skade på løsøret. Det er en
betingelse, at den pågældende skades type ville være
dækket på løsøreforsikringen.

Forsikringen dækker ikke:

Meromkostninger, der skyldes strejke og lockout.  

3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning:

Dækningsperioden begynder, når den skade, der udløser 
driftstab indtræder. 

Dækningsperioden ophører efter det på policen oplyste 
antal måneder på det klokkeslæt, hvor dækningsperioden 
begyndte.

Hvis dækningsperioden er 12 måneder og derover, kan I 
vælge udskyde dækningsperiodens start i indtil 6 måne-
der efter, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Ønsker 
I at udskyde dækningsperioden, skal vi have besked om 
dækningsperiodens begyndelse snarest muligt og senest 1 
måned efter forsikringsbegivenheden.

I har pligt til at begrænse jeres tab og til at samarbejde med 
os om dette. Det betyder bl.a., at I skal opretholde driften, 
så vidt det er muligt.

Erstatningen kan ikke overstige det faktisk lidte tab og den 
aftalte sum.

Summen skal svare til den forventede omsætning. Ved 
den forventede omsætning forstås faktureret omsætning 
ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden 
salgsreduktion de første 12 måneder fra dækningsperiode 
begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i 
samme periode af:

• indkøbte varer til videresalg
• råvarer og halvfabrikata
• løn inkl. lønafhængige omkostninger til

medarbejdere, dog ikke lærlinge og funktionærer.

Hvis dækningsperioden er 24 måneder, er det dog ikke de 
12 måneder, men de første 24 måneder, der danner grund-
lag for fastsættelse af sum.

Forsikringssummen skal svare til interessen. 
Hvis forsikringssummen er sat for lavt, er der tale om 
underforsikring og sker der en forholdsmæssig nedsættelse 
af erstatningen. 

Kortvarig standsning:
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. 
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8. Varegruppeskema

Sikringsniveau

10 20 30 40 50 60

VAREGRUPPE 1 
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).Smykke- og juvelerarbejder, hvor 
ovennævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 1.000 kr.

0 0 32.864 98.584 197.171 *)

VAREGRUPPE 2 
Tobaksvarer

1.430 16.430 32.864 98.584 *) *)

VAREGRUPPE 3 
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.
Foto- og filmudstyr
It-udstyr, herunder pc’ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet 
teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Læder- og skindbeklædning
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse
Parfumerivarer
Pelse og pelsværk
Satellitudstyr herunder navigationsudstyr
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. 
forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler
Våben, ammunition og sprængstoffer

32.864 98.584 197.171 *) *) *)

VAREGRUPPE 4 
Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3)
Cd’er, dvd’er samt elektroniske spil
Elektroniske kontormaskiner (som ikke hører til varegruppe 3)
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske)
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Spiritus
Sportsudstyr

98.584 197.171 *) *) *) *)

VAREGRUPPE 5 
Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr.
Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr
(tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr.
Brillestel
Cykler samt reservedele og udstyr til cykler
El-og motordrevet håndværktøj.
Fodtøj
Hårde hvidevarer
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter der ikke er indregistrerede samt reserve-
dele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Møbler med en stykpris over 1.000 kr.
Skibs-og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3)
Solbriller med en stykværdi over 100 kr.
Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.
Ure med en stykværdi under 1.000 kr.
Solceller som lagervare

197.171 *) *) *) *) *)

VAREGRUPPE 6 
Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, til internt brug i virksomheden
Foto- og filmudstyr
It-udstyr herunder pc’er, projektorer, fladskærme, programmel og andet 
teknisk udstyr, der indgår i et computersystem
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr
Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. 
forstærkere, receivere, mp3-, dvd-og cd-udstyr samt paraboler

214.600 572.268 *) *) *) *)

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sum
grænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2020 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014.
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 10 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 10-S (Skalsikring), 10-C (Cellesikring) og 10O (Objektsikring) – minimumskrav

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

SKALSIKRING

Sikringsniveau 10-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installationserklæring

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 20O (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 20-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

Mekanisk skalsikring    

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 Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I 
(GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED 
I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, 
fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en 
låsebom.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning

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 Forsikring & Pension 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 den-

nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 20O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 20-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer der - som sikredes stedfortræder - udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

Mekanisk cellesikring

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 Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I 
(GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED 
I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, 
fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en 
låsebom.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning

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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 20O (Objektsikring) – minimumskrav

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselska-
bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved 
anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1143, grade 0 (GUL klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning

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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 20-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 30O (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 30-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

Mekanisk skalsikring 

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 en For-
sikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller 
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring 

& Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 

aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret 
hængelås eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning 

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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 30O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 30-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring 

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 en For-
sikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller 
tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring 

& Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 

aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukk e-
beslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning 

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 overvåg-
ning 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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 30O (Objektsikring) – minimumskrav

Mekanisk objektsikring 

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselska-
bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved 
anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1143, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning 

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede 
sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med 
forskellige dækningsområder.

2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centralud-
styret skal placeres i det overvågede område.

3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret 
i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 30-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installations-erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 40O (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 40-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller 
lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 
1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, 
klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.
dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klas-
sificeret tilsvarende.

2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, 
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en 
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring 

& Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 

aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret 
hængelås eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter

Elektronisk skalovervågning 

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 bevæge-
lige 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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 40O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 40-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring 

1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet 
med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med 
porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikrings-
enheder, 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 en 
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal 
aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring 

& Pension-registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 

aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.

4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk celleovervågning 

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 overvåg-
ning 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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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
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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 40O (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 40-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring 

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselska-
bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved 
anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk.

 

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning 

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 Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 50O (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 50-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

1) Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer eller 
lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 
1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, 
klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.
dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klas-
sificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal 
forstærkes med  en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, 
kap. 6.

3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, 
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en 
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den 
Forsikring & Pension-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 en For-

sikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller

b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk.

5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukke-
beslag i mindst to punkter.

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 bevæge-
lige 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 identifika-tion til godkendt 
kontrolcentral.

9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassifice-
ret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

•  Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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.



Erhvervsløsøreforsikring - LB Forsikring A/S25

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 50O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

 Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet 
med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med 
porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikrings-
enheder, der er klassificeret tilsvarende.

2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes 
med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, 
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en 
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den 
Forsikring & Pension-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 en For-

sikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller

b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk.

5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

 Elektronisk celleovervågning 

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 grænse-fladerne 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 klassifice-
ret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 50O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING (FORTSAT)

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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 
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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 50O (Objektsikring) – minimumskrav

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 50-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk objektsikring
1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselska-

bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved 
anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk objektovervågning 

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 klassifice-
ret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension 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 den-
nes stedfortræder tilkaldes. 

2.  Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

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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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 60O (Objektsikring) – minimumskrav

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 i grænsefladerne til det forsikrede område 
skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er 
Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller til-
svarende eller med porte efter SSF 1074, klass 32 (RØD klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være for-
stærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område 
skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD 
klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/Sikrings-
kataloget, kap. 6.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, 
skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en 
Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den 
Forsikring & Pension-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 en For-

sikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) 
eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller

b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være 
aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås 
efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. 
www.sikringsguiden.dk.

5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med luk-
kebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning 

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 grænse-fladerne.

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 klassifice-
ret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende 
i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. 
AIA-kataloget.

Særlige forhold

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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg.

SKALSIKRING

Sikringsniveau 60-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 60O (Objektsikring) – minimumskrav

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

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) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 60O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

Mekanisk cellesikring 

1. Større åbninger1 i grænsefladerne til cellen skal være forsynet 
med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-
registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte 
efter SSF 1074, klass 32 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.
sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, 
der er klassificeret tilsvarende.

2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes 
med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.

3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal 
aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsik-
ring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller til-
svarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring 
& Pension-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 en Forsikring 

& Pension-registreret låseenhed IV (BLÅ klasse) eller tilsva-
rende jf. www.sikringsguiden.dk eller

b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst 
med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter 
EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.
sikringsguiden.dk eller

c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med 
minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter 
EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.
sikringsguiden.dk.

5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukke-
beslag i mindst to punkter.

Elektronisk celleovervågning 

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 grænse-fladerne til celle.

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 ty-vetækkelige 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 klassifice-
ret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende 
i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. 
AIA-kataloget.

Særlige forhold

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 instal-
lationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 60O (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING (FORTSAT)

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarm-afgivelse til lokal alarm-
frakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. 
Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra 
AIA-anlæg

.

Mekanisk skalsikring 

1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhol-
derlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-regi-
streret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 
3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

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) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.
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9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)
Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 60O (Objektsikring) – minimumskrav

• Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en 

Forsikring & Pension-registreret installatør.
• AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
• Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
• Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sik-

ringsniveau. Denne dokumentation kan være installations-erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
• Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselska-
bernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anven-
delse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede 
efter EN 1143, grade I (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.
sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring
1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte 
eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være luk-
kede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der 
anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholder-
lås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret 
hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN 
klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

1. Overvågningen skal omfatte rumover-vågning 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 identifika-tion til godkendt 
kontrolcentral.

7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret 
i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende 
i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. 
AIA-kataloget.

Særlige forhold

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 den-
nes stedfortræder tilkaldes.

2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfra-
kobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring 
& Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

OBJEKTSIKRING 

Sikringsniveau 60-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning

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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4. Generelt for alle dækninger

A. HVIS SKADEN SKER 

Anmeldelse 

Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt. Du kan 
anmelde skaden på vores hjemmeside eller ringe til os. Tyveri, 
røveri, overfald og hærværk skal også straks anmeldes til poli-
tiet. Tyveri af cykel skal anmeldes på borger.dk.  

Krav til dokumentation 
For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller 
sandsynliggøre, at der er sket en skade, der er dækket af for-
sikringen. Sikrede skal dokumentere tabets størrelse, herunder 
at alder, ægthed og genanskaffelsespriserne er som anført i 
skadeanmeldelsen. Det kan fx gøres ved, at du sammen med 
anmeldelsen sender kvitteringer/regninger for købet, købekon-
trakt, fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse 
bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere ting 
og i mindst 5 år for mere langvarige driftsmidler. Sikrede kan 
som regel få dokumentation for genanskaffelsespriserne hos en 
forhandler. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre 
sit krav, risikerer sikrede, at vi kan afvise kravet eller fastsætte 
erstatningen efter et skøn.  

Nedsættelse eller bortfald af erstatning 
Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder 
kravene, kan det få betydning for sikredes ret til erstatning efter 
forsikringsaftaleloven. 

 
B. SELVRISIKO 

Selvrisikoen er den del af erstatningen, som sikrede selv skal 
betale efter en skade. Når vi gør en skade op, udregner vi først 
erstatning efter afsnit 1.K. Herefter fratrækker vi selvrisiko af 
det beløb, sikrede har krav på efter afsnit 1.K 

C. HVIS EN ANDEN FORSIKRING 
OGSÅ DÆKKER SKADEN 

Er der forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har 
dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort 
eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab, 
gælder samme forbehold for forsikringen i LB Forsikring. Det vil 
sige, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

D. KRIGS-, JORDSKÆLVS-, ATOM- 
OG TERRORSKADER 

Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte 
følge af: 

• Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige 
uroligheder

• terror
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer 
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dæk-

ker vi skader ved kernereaktioner brugt til sædvanligt indu-

strielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis brugen 
har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse 
med reaktor- eller acceleratordrift. Forsikringen dækker dog 
i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den 
nævnte karakter sker i et land, mens en sikret opholder sig 
der på rejse uden for Danmark. 

E. ÆNDRINGER I RISIKOEN 

I skal oplyse os om ændringer i forhold til policen, så vi kan 
tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte og i givet fald på 
hvilke vilkår og til hvilken pris. Det gælder, hvis: 

• Virksomheden flytter til en anden adresse (nyt 
forsikringssted) 

• De bygninger virksomheden drives fra får nyt tag, 
• Forsikringsværdien overstiger forsikringssummen på policen 
• Løsøre opmagasineres 
• Varegrupper eller sikringsniveau ændrer sig

Giver virksomheden ikke besked om ændringer i disse for-
hold, kan retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter 
forsikringsaftaleloven. 

 

F. BETALING 

Virksomheden betaler første gang, når forsikringen træder i 
kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage.  
 
Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbetalingskort. 
Vi sender en opkrævning til den adresse, der fremgår af CVR-
registeret, medmindre andet er aftalt. Hvis anden opkrævnings-
adresse er aftalt, eller virksomhedens adresse ikke er offentlig 
tilgængelig, skal virksomheden selv straks underrette os om 
ændringer i opkrævningsadresse.  
 
Sammen med betalingen opkræver vi et betalingsgebyr, der 
dækker vores ekspeditionsomkostninger ved betalingen. Vi 
opkræver også eventuelle afgifter til staten.  
 
Betaler virksomheden ikke til tiden, sender vi en påmindelse 
om betaling og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. 
Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspedi-
tionsomkostninger i forbindelse med rykkeren. 
 

G. GEBYRER 

LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser 
og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for 
at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger ved den 
ekspedition, I betaler gebyr for.  
 
Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på selska-
bets hjemmeside. Vi gennemfører først forhøjelser en måned 
efter offentliggørelsen på hjemmesiden.  
 
Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for 
disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser samtidig med, 
at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores 
hjemmeside. 

10. Generelt for alle dækninger
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4. Generelt for alle dækninger
H. INDEKSREGULERING 

Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer, her-
under erstatningsmaksimum og minimumsbeløb efter Dan-
marks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring 
regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt 
med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgå-
ende kalenderår. Vi regulerer i forhold til det indeksår, der står 
i policen eller vilkårene. Forsikringssummen reguleres dog på 
baggrund af indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før 
forsikringen trådte i kraft.  
 
Hvis vi indeksregulerer et beløb, står det enten særskilt i poli-
cen eller i vilkårene ved, at vi angiver beløbet og det årstal, der 
er indeks 100 i parentes.  
 
Indeksering sker på fornyelsesdagen.  
 
Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt 
offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den 
gennemsnitlige lønudvikling.  

I. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING 
ÆNDRE VILKÅR OG PRISER 

LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre  
i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisici i 
følgende tilfælde:

• Ved stigende udgifter til at udbetale erstatninger fx pga. 
stigende priser hos leverandører (udover indeks) eller ved 
øget skadesfrekvens/skadesudgifter 

• Ved ændringer i lovgivning, regulering eller praksis 
• Ved produktændringer 
• For at skabe incitament til at skadesforebygge 

Vi varsler væsentlige ændringer, der medfører en forringelse 
af pris eller vilkår med det varsel, der gælder for opsigelse til 
fornyelsesdagen (hovedforfald), og vi giver dig samtidig besked 
om, hvordan I kan opsige din forsikring, hvis du ikke ønsker at 
fortsætte den. Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan 
ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved opsigelse 
efter skade. Se opsigelsesvarsler i næste afsnit.  
 
Vi kan uden at varsle foretage ikke-væsentlige ændringer, 
herunder ændringer, der sker i henhold til ændret lovgiv 
lovgivning, prisstigninger på mindre end 5% udover indeks 
og ændringer, der skyldes ændret lovgivning, opdatering af 
indekstal, sproglige opdateringer og gennemføre ændringer, når 
det er aftalt i vilkår eller police.  

De nyeste vilkår er altid tilgængelige på vores hjemmeside.  

J. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE 
Opsigelse til fornyelsesdagen 
Forsikringen er købt for den periode, der fremgår af policen 
og fortsætter, indtil en af parterne opsiger den med mindst 1 
måneds skriftligvarsel til fornyelsesdagen. Hvis løbetiden er 
mere end et år, skriver vi til dig 3 måneder før forsikringen 
udløber for at gøre opmærksom på, at den fortsætter, hvis man 
ikke foretager sig noget. 

Opsigelse efter skade 
Efter enhver anmeldt skade har både I og vi ret til at opsige for-
sikringen skriftligt med 14 dages varsel. Opsigelse kan ske indtil 
30 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist. LB 
Forsikring kan inden for samme frist ændre vilkår og pris. 

Ophør ved ejerskifte
Hvis virksomheden bliver solgt, ophører forsikringen. Ny ejer er 
dog dækket i 3 uger, dog kun indtil anden forsikring er købt.  

K. GENEREL INFORMATION 

Om LB Forsikring LB Forsikring et medlemsejet dansk forsik-
ringsaktieselskab der sælger skadesforsikringer i Danmark. 
LB Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet. LB Forsikring 
markedsfører sig under de fire forsikringsgrupper: Lærer-
standens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring 
og LB Forsikring til PFA. LB Forsikring driver virksomhed fra 
adressen: Amerika Plads 15, DK- 2100 København Ø CVR-nr.: 
16500836 FT-nr.: 53040 I kan finde flere oplysninger på lbfor-
sikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller 
lbforsikring-pfa.dk..

1. Kommunikation 

Vi indgår aftaler og kommunikerer på dansk. I modtager breve 
og dokumenter fra os digitalt, også selvom du i aftaledokumen-
ter, vilkår m.v. kan læse, at vi bruger ord som ”skriftligt”, ”brev” 
osv. Vi kan altid sende dette og anden post til e-Boks, hvis vi 
vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt. Når man får digitale 
breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når du 
får almindelig post. Det betyder, at man skal åbne og kontrol-
lere det, der sendes digitalt på samme måde som almindelig 
post. Hvis i ikke ønsker at få oplysninger, breve og dokumenter 
digitalt, kan I aftale det med os.

2. Medlemsinformation og nyhedsbreve 

Som en del af vores medlemsservice holder vi jer orienteret om 
ændringer for de forsikringer, som du har. 

3. Behovsafdækning 

Ved køb af forsikringer LB Forsikring foretager en gennemgang 
af virksomhedens krav og behov for forsikringsdækning, når 
du køber en forsikring hos os, og anbefaler standardpakker ud 
fra denne behovsafdækning. I nogle tilfælde vil en behovsaf-
dækning føre til, at vi anbefaler ekstra tilvalg. Valg af selvrisiko, 
summer og lignende indgår som en del af behovsafdækningen. 
LB Forsikring yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af 
forsikringer.

4. Aflønning

LB Forsikrings medarbejdere modtager fast løn. LB Forsikring 
udbetaler bonus til medarbejdere, men den er ikke baseret på, 
at medarbejderne skal nå bestemte salgsmål. 

5. Behandling af personoplysninger 

I forbindelse med køb af forsikring indsamler, registrerer og 
videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan se på 
lbforsikring.dk/personoplysninger til enhver tid få nærmere 
information om, hvordan vi behandler personoplysninger.
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6. NemKonto 
Vi bruger hovedsageligt virksomhedens NemKonto, når vi udbe-
taler penge til jer medmindre andet er aftalt.

L. KLAGEMULIGHEDER

Er man uenig i LB Forsikrings afgørelse eller utilfreds med den 
måde, som vi har behandlet din sag på, kan man kontakte den 
afdeling, der har behandlet sagen, og bede om, at en ny medar-
bejder ser på sagen. Giver det ikke resultat, har man mulighed 
for at klage.  

LB Forsikrings klageansvarlige 
Man kan klage til den klageansvarlige ved at maile til klage@
lb.dk eller skrive til: 

LB Forsikring,  
Att.: Den klageansvarlige  
Amerika Plads 15 DK-2100 København Ø.  
 
Klagen skal indeholde følgende oplysninger: 

1. Skadenummer/policenummer 

2. Navn og adresse 

3. En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds  
     med vores afgørelse.

Vi vil herefter se på sagen igen. Du kan se de forventede sagsbe-
handlingstider på hjemmesiden. 
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