Police

Alm Brand
FORSIKRING
Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde
Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Motorhistorisk Samråd
Lisa Mikkelsen
Avlsbrugervej 6
Nexø
3730 Nexø

Dato 10. januar 2018
Side 1 af 1
Kundenr.
9657 2435 38
Policenr.
058 469 831
E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Ny police til Motorhistorisk Samråd
Vi sender her jeres nye police på jeres Erhvervsforsikring, og beder jer læse policen igennem for at
sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Har I spørgsmål?

Med venlig hilsen

Alm. Brand Forsikring A/S
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Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive en mail til servicecenter.erhverv@almbrand.dk eller
ringe til os på telefon 33 30 60 00.
Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8.00 - 16.00.

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Alm Brand
FORSIKRING

Police - Erhvervsforsikring

Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde
Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Forsikringstager
Motorhistorisk Samråd, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum - CVR-nr. 32808719

Dato 10. januar 2018

Forsikringen gælder for

Side 1 af 4

I kraft-/ændringsdato

Policen træder i kraft den 1. januar 2018.
Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police.
Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand
Forsikring A/S.

Virksomhedsoplysninger

Idrætsklub. Veteranklubber under Motorhistorisk Samråd

Forsikringssted

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Forsikringen dækker
Brand
Tyveri
Vand
El-skade
Erhvervsansvar

Omfattede genstande:
Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1
Omfattede genstande:
Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1
Omfattede genstande:
Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1

114.204 kr.
114.204 kr.
628.122 kr.

Maksimal dækningssum pr. år 10 mill. kr.
Antal beskæftigede 4,0, heraf kontoransatte 0,8

Netbankindbrud inkl. CVR
id-sikring

2.500.000 kr.

Selvrisiko
7.691 kr.
Den generelle selvrisiko er på
I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko
El-skade
10 % af skadeserstatningen, min. 3.000 kr., maks. 22.000 kr.
Netbankindbrud inkl. CVR
5.000 kr.
id-sikring

Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og /eller Erhvervsforsikring gælder:
Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings- og
Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrækker vi kun selvrisiko fra den police, der har den højeste
selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive
fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert enkelt forsikringssted.
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114.204 kr.

Generelle oplysninger
-

Alle anførte summer og selvrisici gælder for 2018.

-

Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne.

-

Hovedforfald 1. januar.

-

Policen betales helårligt.

Aftaleperiode
- Forsikringen er tegnet for en 5-årig periode. Aftaleperioden udløber 31. december 2019.
Moms
- Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat,
fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter.
Forsikringsbetingelser
- For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 2501 Erhvervsforsikring.
Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Kundenr.
9657 2435 38
Policenr.
058 469 831
E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Police - Erhvervsforsikring

Alm Brand
FORSIKRING
Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side

Dato 10. januar 2018

Særlige forhold
Særlige forhold der gælder for hele forsikringen
Netbankindbrud inkl. CVR id-sikring
Udvidelse
Netbankforsikring omfatter alle konti tilhørende Forsikringstager og dennes
medlemsklubber under forudsætning af, at øvrige betingelser er opfyldt med hensyn til
virusprogrammer, firewall og alm. IT-sikkerhed.
Erhvervsansvar
Udvidelse
Erhvervsansvar omfatter alle tilsluttede klubber og deres frivillige arbejde. Nystiftede
klubber er omfattet indtil endelig optagelse på førstkommende årsmøde.
Geografisk område, erhvervsansvar: Danmark

Sikredes hæftelse
I tilknytning til forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 1 bemærkes, at
erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker sikredes hæftelsesansvar for underentreprenørers
skadevoldende handlinger eller undladelser.
Det anbefales sikrede at søge dokumentation for at disse har tegnet gyldig ansvarsforsikring.
Kapitel 5 virksomhed
Der er i relation til dækning for forurening fra forsikringsstedet endvidere taget
udgangspunkt i, at virksomheden ikke er 'særligt forurenende', jf. den i henhold til
Miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over særligt forurenende virksomheder.
Såfremt dette forhold ændres eller er ukorrekt skal Alm. Brand straks orienteres med
henblik på tilretning af præmie og vilkår.
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Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Asbest
Forsikringen dækker ikke ansvar for asbestskader.
Hvis produktansvar er tegnet, gælder bestemmelsen tillige for produktansvar.
Brug af kraner og lifte op til 5 m.dækket
Ansvar forvoldt ved sikredes brug af kraner eller lifte udenfor forsikringsstedet er dækket på
de iøvrigt for forsikringen gældende vilkår, når løftehøjden ikke overstiger 5 m.
Bemærk forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 2.2.2 og 2.2.3.
Farlig sport
Der er ved fastsættelse af præmie og vikår i øvrigt lagt til grund, at der ikke i sikredes regi
udføres 'farlig sport', herunder faldskærmsudspring og andre luftfartsrelaterede aktiviteter,
dykning og andre søsportsrelaterede aktiviteter, motorsportsrelaterede aktiviteter, klatring,
bjergbestigning og/eller rapelling, samt aktiviteter, der kan sidestilles hermed.
Skade på benyttede områder
Forsikringen dækker ikke skade på det benyttede område, herunder vejbelægning,
beplantning, indhegning, installationer og bygninger.
Se også forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 2.2.2 og 2.2.3.
Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->
Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Side 2 af 4
Kundenr.
9657 2435 38
Policenr.
058 469 831
E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Police - Erhvervsforsikring

Alm Brand
FORSIKRING
Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side

Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk
Dato 10. januar 2018

Myndighedsgodkendelse
Det er en forudsætning for dækning, at myndighedskrav iagttages og overholdes, herunder,
at der for aktiviteter, hvor politigodkendelse er påkrævet, indhentes en sådan.
Fareafværgelse
Fareafværgelsesomkostninger dækkes i henhold til forsikringsbetingelsernes afsnit 850,
punkt 4.2 og 4.3 med op til 1.000.000 kr. indenfor policens maksimale dækningssum.
Policens generelle selvrisiko gælder pr. fareafværgelsessituation..
Hvis produktansvarsdækning er tegnet, gælder denne bestemmelse både for erhvervs- og
produktansvar.
Sanktionsklausul
Uanset bestemmelserne i denne forsikring gælder følgende klausul:

Hvis produktansvar er tegnet, gælder bestemmelsen tillige for produktansvar.

Særlige forhold der gælder for Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
Brand
Restaurant
Restaurant i idrætsklubben må ikke forefindes.
Tyveri
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Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring
bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil
kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede
konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede
Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre
former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union,
Storbritannien, USA eller enhver stat, hvor selskabet har sit forretningssted eller
hovedkontor.

Sikringsniveau 20
Vedr. tyverisikring - jfr. betingelsernes afsnit 900:
For forsikringsstedet gælder:
Sikringsniveau 20.
Begrænsning af varegrupper:
Varegruppe 1: Må ikke findes på adressen
Varegruppe 2: 15.595 kr.
Varegruppe 3: 93.575 kr.
Varegruppe 4: 187.153 kr.
Varegruppe 5: Må findes i ubegrænset omfang. Dog ikke i større omfang end, at den samlede
sum for tyveri svarer til det, der er opgivet på policen.
Begrænsningen af særligt løsøre: 543.189 kr.
De anførte beløb er det, Alm. Brand maksimalt hæfter med ved en skade (indeks 2018). Hvis
Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->
Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Side 3 af 4
Kundenr.
9657 2435 38
Policenr.
058 469 831
E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Police - Erhvervsforsikring

Alm Brand
FORSIKRING
Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side
de aktuelle værdier overstiger de anførte beløb, skal du kontakte Alm. Brand. Hvis Alm.
Brand ikke får meddelelse, vil erstatningen blive nedsat jfr. betingelsernes afsnit 100 pkt.
2.2.

Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk
Dato 10. januar 2018
Side 4 af 4
Kundenr.
9657 2435 38
Policenr.
058 469 831
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E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Alm Brand
FORSIKRING
Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde
Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Alm. Brand
Erhvervsforsikring

Betingelser
Nr. 2501
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10 Generelle bestemmelser

1

Sikrede

Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande.
For erhvervs- og produktansvarsdækningen se dog afsnit 850, i det omfang dækningerne er
tegnet.
For retshjælpsdækningen se dog afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet.

2

Flytning, risikoforandring og ejerskifte

Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når
2.1

der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen.

2.2

den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i
policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet
transportdækning

2.3

der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller
anvendelse

2.4

der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment

2.5

bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden
belægning

2.6

der installeres fast brændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg

2.7

bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse

2.8

den forsikrede virksomhed skifter ejer

2.9

der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning

2.10

der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold.

Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist.
Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og
til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte.
Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved
risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med
øjeblikkelig virkning.

3

Anmeldelse af skade

Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm.
Brand.
Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet.
Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at
foretage samme foranstaltninger.
Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes,
medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden.
Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen.
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10 Generelle bestemmelser

4

Anden forsikring

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om,
at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler
erstatning i fællesskab.

5

Krigs-, jordskælvs- og atomskade

Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af
5.1

krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige
uroligheder

5.2

jordskælv eller andre naturforstyrrelser

5.3

udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte
er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har
stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

6
6.1

Opkrævning af præmie og afgifter
Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende
opkrævningsgebyr.
Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag,
sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at
forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført
betalingsdag.
Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven
fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker.

6.2

Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen
med præmien.

6.3

Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet
til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen.

6.4

Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er
forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger,
besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af
kundeforholdet.
De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på www.almbrand.dk, ligesom de kan oplyses
ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand.

7

Indeksregulering

Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor
for januar kvartal.
Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer,
medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne.
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7.1

Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag.

7.2

Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar.

Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand
fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

8

Forsikringens varighed og opsigelser

8.1

Forsikring, der er tegnet for en 1-årige periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en
af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en
forsikringsperiodes udløb.

8.2

Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en
af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

8.3

Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel.
Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til
ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

8.4

Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning
af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan
alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie.

9

Besigtigelse

Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.

10

Tvister vedrørende forsikringsaftalen

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

11

Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende
forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer.
Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt.
Foreningens formål er defineret i vedtægten.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale
kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.
I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer
efter forlangende.
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20 Fællesbestemmelser for brand,
tyveri, vand og all risks

1

Geografisk område

De forsikrede genstande er dækket
1.1

på de i policen anførte forsikringssteder

1.2

når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af
forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (basis 2007)
Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af
varegruppe- og sikringsskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og
-værdien jf. afsnit 900.
Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for
forsikringsstedet.
Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages
entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for
forsikringssteder, der er nævnt i policen.
Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger
15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 (basis 2007), ydes kun forholdsmæssig
erstatning.

1.3

Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme
dækning som anført i punkt 1.2 og afsnit 100 punkt 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. og 2.2.4.,
reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer
erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser.
Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte
dækninger for hvert forsikringssted.

2

Forsikringsværdi

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.
2.1

Inventar, maskiner m.v.
Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende
forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved
forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden
fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.

2.2

Færdigvarer af egen tilvirkning.
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på
grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en
forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger,
undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling.

2.3

Halvfabrikata.
Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg
for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med
tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved
færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en
forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt 2.2.

2.4

Varer og andre genstande.
Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på
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grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden
med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder
(dagsværdi).
2.5

Rede penge mv.
Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med de i afsnit 100 punkt 1.2
anførte beløb.

2.6

Kartoteker og forretningsbøger
Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest
med det i afsnit 100, punkt 1.1.1. anførte beløb.

2.7

Originalmodeller og -tegninger
Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest
med de i afsnit 100, punkt 1.1.2. anførte beløb.

3
3.1

Erstatningsregler
Hvordan erstattes en skade
Alm. Brand kan erstatte en skade ved at

3.2

3.1.1

sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden

3.1.2

betale værdiforringelse

3.1.3

overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi
tilsvarende nye genstande)

3.1.4

overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

Moms og andre afgifter
Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med
SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter.
Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand.

4

Underforsikring

Hvis værdien, udregnet efter de i punkt 2 anførte principper, overstiger forsikringssummen,
foreligger der underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt.
Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin
forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig
forsikring.

5

Overdækning

5.1

I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33 1/3 % højere end den, der fremgår
af policen.

5.2

Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er
anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de ngivneforsikringssummer.

5.3

Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved
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5.3.1

forsikringens tegning

5.3.2

ændringer på policen i løbet af forsikringsåret

5.3.3

hvert efterfølgende forsikringsårs start.
For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give
Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder
efter forsikringsårets start.

Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til
forsikringsværdien.

6

Hvordan beregnes erstatningen

Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de
skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper
erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden.
Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den
faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge
af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.
6.1

Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og
hørende til virksomheden gælder, at
6.1.1

erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi
og deres værdi efter skaden

6.1.2

beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra
skadedagen
eller
der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller
genanskaffelse finder sted.
I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien

6.1.3

7

forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af
erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller
genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands
skøn er betryggende sikret.

Redning, bevaring og oprydning

I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere:
7.1

7.2

Inden for forsikringssummen
7.1.1

Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en
forsikringsbegivenhed.

7.1.2

Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig
foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse
skadens omfang.

Ud over forsikringssummen
7.2.1

Rimelige udgifter til redning og bevaring.
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Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for
udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.
7.2.2

Nødvendige udgifter til
l

fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved
skadebekæmpelse

l

oprydning efter en forsikringsbegivenhed

l

bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande, herunder
hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden
særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om
sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen
omfattet forsikringsbegivenhed.
Dækningen ifølge punkt 7.2.2. er begrænset til 20 % af den samlede aftalte
forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst 925.000 kr. (basis
2007) og højst 2.800.000 kr. (basis 2007).
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1

Hvilke genstande er omfattet

Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne:
1.1

Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr
(herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder
råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og
hørende til virksomheden.
Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere
1.1.1

udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og
specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af
forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke).
Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted.

1.1.2

udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og
specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af
forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke).
Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted.

Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden
samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret.
1.2

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt
tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikringsstedet.
Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til
1.2.1

45.000 kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til
sikringsskab godkendt jf. EN 1143-1, klasse 1 (rød klasse) eller tilsvarende kvalitet i
klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog.

1.2.2

5.000 kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks.

Se dog punkt 2.2.4. vedrørende ran og røveri.
Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af
koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet.
1.3

Genstande - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i
skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er
dækket ved selvstændig forsikring.

1.4

Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv
befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig
at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig
forsikring.
De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning
forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte
genstande.

Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller
registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer. Nævnte genstande,
eksklusive virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed,
der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse.
Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en
Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen.
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2
2.1

Hvilke skader er dækket
Branddækning.
Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:
2.1.1

Ildsvåde (brand)
bortset fra
2.1.1.1

skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke
er en følge af ildsvåde (brand).

2.1.1.2 skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i
forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller
lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.
2.1.2

Lynnedslag
Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener),
når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de
forsikrede genstande beror.

2.1.3

Eksplosion
Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der
udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de
reagerende stoffer.

2.1.4

Sprængning
Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og
bageovne.
Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige
stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel.

2.1.5

Pludselig tilsodning
Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning.

2.1.6

Nedstyrtning af luftfartøjer
Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

2.1.7

Tørkogning
Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller
delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke
overstiger 120 kW (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h.

Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.
2.2

Tyveridækning
Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:
2.2.1

Indbrudstyveri.
Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning.
Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige
konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.
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Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst
bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på
voldeligt opbrud.
2.2.1.1 Sikringsniveau
Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand
forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod
indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte
sikringsniveau.
Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnit 900
2.2.1.2 Varegrupper
Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand
forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning
og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i
begrænsede mængder, se policen.
Varegrupperne er beskrevet i afsnit 900.
2.2.1.3 Nedsættelse af erstatning
Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er
overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ifølge denne
forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt.
Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er
overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb.
2.2.2

Istandsættelse efter indbrudstyveri
Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt
påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler.
Bortset fra
2.2.2.1 glasruder eller erstatningsmaterialer herfor.

2.2.3

Simpelt tyveri
af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse
hermed.
Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været
henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst
lokale.
Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.

2.2.4

Ran og røveri
Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge,
pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes
personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark
(eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog
højst 100.000 kr. (indeksreguleres ikke)
Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af
sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der
gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet.
Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig
anvendelse af vold.
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Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens
personale har været delagtig.
2.2.5

Hærværk
2.2.5.1 Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i
forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.
2.2.5.2 Dækningen omfatter med indtil 25.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed
(basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der
foreligger synlige tegn på indbrudstyveri.

2.2.6

Tyveri eller bortkomst af nøgler
Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil 25.000 kr. (basis
2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til
virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under
tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i
virksomheden ansat.
Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er
truffet aftale herom med Alm. Brand.
Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud
inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de)
forsikrede lås(es) værdi overstiger denne.

Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller
vandskadedækningen.
Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.
2.3

Vandskadedækning.
Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning.
Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige
konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.
Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved
2.3.1

Udstrømning af vand
Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg,
der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg
til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier
Bortset fra
2.3.1.1 skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra
tagfladeafvanding
2.3.1.2 skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
2.3.1.3 skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende
varmeforsyning
2.3.1.4 skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner
og akvarier
2.3.1.5 skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder
fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering
2.3.1.6 skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring
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2.3.1.7 skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger.
2.3.2

Voldsomt sky- eller tøbrud
Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og
derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler
bortset fra
2.3.2.1 skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
2.3.2.2 skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem
utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af
forsikringen omfattet skade på bygning.

2.3.3

Storm, skypumpe og snetryk.
Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne
eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en
bygningsforsikring
bortset fra
2.3.3.1 skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering
2.3.3.2 skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld
vedligeholdelse
2.3.3.3 skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

2.3.4

Udstrømning af olie og kølevæske
Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp)
fra olietank, oliefyr, køleskab og køleanlæg
bortset fra
2.3.4.1 skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog
skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende
kølevæske
2.3.4.2 tab af olie og kølevæske
2.3.4.3 skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køleog fryseanlæg.

Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke
vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv.
Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag.
Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt
reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder,
hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen.
Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller
tyveridækningen.
Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

3

Hvordan beregnes erstatningen

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.
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Foruden Generelle bestemmelser afsnit 10.01 gælder dette afsnit

Netbankindbrud
1

Sikrede

Sikrede er forsikringstager nævnt på policen og forsikringstagers datterselskaber, hvor
forsikringstagers erhvervsnetbankaftale omfatter datterselskaber. Ved datterselskaber forstås
datterselskaber, der er 100 % ejet af forsikringstager.
Det er en betingelse for denne dækning af netbank-indbrud, at de omfattede virksomheders årlige
brutto-omsætning ikke overstiger kr. 50 mio.

2

Geografisk område

Der er dækning, uanset hvor i verden netbankindbruddet er konstateret, dog dækkes kun
indestående på danske konti i danske pengeinstitutter.
Hvilke tab er dækket:
Ved netbankindbrud dækkes sikredes direkte økonomiske formuetab på netbankkonti omfattet af
sikredes erhvervsnetbankaftale. Ved netbankindbrud forstås 3.mands uautoriserede elektroniske
adgang til netbankkonti, der er tilknyttet en erhvervsnetbankaftale, via sikredes it-systemer.
Et tab anses for at være konstateret på det tidspunkt, sikrede første gang bliver bekendt med et tab
eller vidende om en handling, der kan føre til et dækningsberettiget tab.
Bortset fra
2.1

underslæb.

2.2

tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse.

2.3

tab konstateret efter dækningens ophør.

2.4

tab konstateret i forsikringstiden, hvis tabet anmeldes mere end 90 dage efter forsikringens
ophør.

2.5

netbankindbrud på konti i udenlandske pengeinstitutter.

2.6

tab sket ved enhver form for afpresning.

3

Sikkerhedsforholdsregler

Som sikkerhedsforholdsregler gælder i henhold til Forsikringsaftaleloven § 51 følgende:
Det er en betingelse for dækning, at
3.1

sikrede har indført og efterlever procedurer for kontrol med betalinger og
betalingsoverførsler af enhver art.

3.2

adgange til sikredes netværk og it-udstyr af enhver art er sikret ved fysiske og logiske
kontroller, hvor systemerne stiller krav til anvendelse og regelmæssig udskiftning af
passwords, og at antallet af forsøg på log-on er begrænset ved logiske kontroller.

3.3

sikrede overholder eksterne sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel
institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt vilkår for brug
erhvervsnetbankaftale.

3.4

der er installeret internetsikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogrammer, der
automatisk opdateres løbende i sikredes computersystemer.

Side 13 af 45

250 Netbankindbrud inklusiv CVR
id-sikring

Tilsidesættelse af betingelserne medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis det kan bevises,
at tabet er lidt som følge af tilsidesættelsen.

4

Hvilke udgifter dækkes

Erstatningen kan maksimalt udgøre den i policen nævnte dækningssum pr. forsikringsbegivenhed
og maksimalt pr. forsikringsår.
Rimelige og nødvendige udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget tab, dog kun
inden for dækningssummen og med maksimalt 10 % af tabet og kun efter aftale med Alm. Brand
Forsikring.
Bortset fra
4.1

sikredes interne omkostninger.

4.2

indirekte tab og følgeudgifter af enhver art, herunder avancetab, driftstab o.l.

4.3

rentetab og omkostninger af enhver art, herunder genetablering, opklaring og
retsforfølgelse samt mistet fortjeneste.

Ethvert dækningsberettiget tab, der er en følge af en enkelt handling eller en række handlinger,
hvori 3.mand er involveret, behandles som et enkelt tab for så vidt angår denne dækning.

5

Anmeldelse af tab

Det er en forudsætning for dækning, at tabet konstateres, eller sikrede bliver vidende om en
begivenhed, der kan føre til et dækningsberettiget tab, i tiden hvor dækningen har været i kraft, dog
senest skriftligt anmeldt 90 dage efter det tidspunkt, hvor tabet er konstateret.
Sikrede skal til Alm. Brand Forsikring
5.1

afgive detaljer om tabet og de omstændigheder, der har eller menes at have bidraget til
tabet, samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom.

5.2

samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af tabet og de til
grund for tabet gældende omstændigheder.

6

Fremmed valuta

Alm. Brand Forsikring betaler til forsikringstager i forbindelse med fremmed valuta et tilsvarende
beløb i DKK baseret på kursen offentliggjort den dag tabet konstateres.

7

Selvrisiko

Erstatningen udbetales med fradrag for selvrisiko anført i policen. Hvis tabets størrelse ikke
overstiger den anførte selvrisiko, deltager Alm. Brand Forsikring ikke i behandlingen af sagen.

8

Rådgivningsservice

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning
omkring forebyggende tiltag i forhold til netbankindbrud, uanset om der er konstateret en skade.
Dette punkt tilsidesætter ikke krav om overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne nævnt i dette
afsnit.
For kontaktoplysninger se pkt. 11. Anmeldelse.
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CVR id-sikring
Sikrede - se afsnittets pkt. 1. Sikrede

9
9.1

Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring
Definition
CVR id-sikring defineres som situationer, hvor virksomhedsoplysninger misbruges uden
samtykke fra forsikringstager, og uberettiget bliver brugt af en anden/andre
person(er)/virksomhed(er) med henblik på udførelse af økonomisk svindel.
Ved virksomhedsoplysninger forstås f.eks. CVR-nummer, underskrift og prokura-fuldmagt,
som er egnet til at identificere virksomheden.
Ved id forstås enhver legitimation som er egnet til at identificere virksomheden f.eks.
CVR-nummer, kontonummer, login-kode, pinkoder og digital signatur.
Økonomisk svindel kan f.eks. være af virksomhedens navn, herunder f.eks. oprettelse af
lån, kreditter og bestilling af varer.

9.2

Dækningsomfang
Alm. Brand CVR id-sikring informerer om, hvordan virksomheden kan forebygge, opdage
og begrænse identitetstyveriet.
9.2.1

Forebygge
Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel
rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til identitetstyveri, herunder
hvordan virksomheden kan beskytte sig mod misbrug af virksomhedsoplysninger,
behandling og opbevaring af kundeinformationer samt dataindbrud, hacking og
netværkssikkerhed.

9.2.2

Opdage
Alm. Brand CVR id-sikring:
Hjælper med information, spørgsmål og telefonisk rådgivning, for at fastslå om
økonomisk svindel har fundet sted som følge af et identitetstyveri.
Hjælper med at kortlægge omfanget af økonomisk svindel, når
virksomhedsoplysninger er blevet misbrugt.
Hjælper med at fremskaffe information om virksomhedens juridiske og
økonomiske status.

9.2.3

Begrænse
Alm. Brand CVR id-sikring:
Hjælper, når der er begået økonomisk svindel i virksomhedens navn.
Hjælper til at iværksætte skadebegrænsende tiltag og forebygge økonomiske tab,
herunder hjælp til afvisning af økonomiske krav samt genopretning af
virksomhedens kreditværdighed.
Juridisk bistand via en af Affinion International ApS udvalgt advokat, i op til 20
timer, når det ikke er muligt for Affinion at afvise krav samt genoprette
kreditværdigheden. Bistanden hertil anvendes kun i de tilfælde, hvor det kræves
for at afvise uretmæssige krav som følge af identitetstyveriet.
Udgifterne til den juridiske bistand er dækket, såfremt definitionen for CVR
id-sikring er opfyldt og på forhånd godkendt af Affinion.
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10

Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring ikke

10.1

Teknisk hjælp udover generel rådgivning.

10.2

Sikredes økonomiske tab eller omkostninger som identitetstyveriet kan medføre.

10.3

Identitetstyveri som følge af lovovertrædelser udført af en eller flere personer ansat i den
sikrede virksomhed inklusiv ejer.

10.4

Hvis sikrede er part af en tvist ved domstolene mod kreditorer, og en retssag derfor er
påbegyndt.

11
11.1

Anmeldelse
En situation, der giver anledning til mistanke om identitetstyveri, eller hvor
uvedkommende kan have fået kendskab til virksomhedsfølsomme oplysninger om den
sikrede virksomhed, skal straks meldes til Alm. Brand CVR id-sikring.
Ring til Alm. Brand CVR id-sikring på telefon 96 10 17 20.
Alm. Brand CVR id-sikring leveres af vores samarbejdspartner Affinion International ApS.
Adresse:
Affinion International ApS
Ragnagade 7, Baghuset 2.sal
2100 København Ø
E-mail: almbrand-cvr@idsikring.dk

12

Afgivelse af fuldmagt

Affinion International ApS varetager og udfører det, der er omfattet af Alm. Brand CVR id-sikring,
hvis sikrede giver fuldmagt til det.
Hvis sikrede ikke ønsker at afgive fuldmagt til, at Affinion International ApS varetager sagen,
hjælper Affinion International ApS kun med rådgivning om, hvad sikrede selv bør gøre for at
opdage og begrænse identitetstyveriet.

13

Sikredes pligt

13.1

Sikrede har pligt til, så snart identitetstyveriet er opdaget, at melde det til Alm. Brand CVR
id-sikring.

13.2

Desuden skal identitetstyveriet anmeldes til politiet, og der skal fremvises dokumentation
for anmeldelsen.

13.3

Hvis sikrede vælger at give fuldmagt iht. punkt 11., skal sikrede stadig fremskaffe
oplysninger og dokumenter, der kan have betydning for sagen.

14

Opsigelse

Alm. Brand CVR id-sikring er en del af dækningen Netbankindbrud, hvorfor der henvises til Afsnit
10.01 Generelle bestemmelser pkt. 8.
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1

Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - elektriske og elektroniske apparater,
komponenter og ledninger, der hører til virksomhedens drift, når disse samtidig er omfattet af
policens branddækning i afsnit 100, herunder:
1.1

Motorer og generatorer med effekter svarende til maksimalt 15 kW pr. enhed.

1.2

Transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til maksimalt 15 kVA pr.
enhed.

1.3

Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, herunder AIA-anlæg,
CNC-anlæg, PLC-anlæg og lignende.

1.4

CAD/CAM-anlæg.

1.5

Administrative It-anlæg (inklusive standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere,
scannere, tastaturer og databærende medier.

1.6

Kontormaskiner (herunder telefax, kopimaskiner, telefon- og samtaleanlæg samt
elektroniske kasseapparater).

1.7

Radio-, audio-, video- og televisionsudstyr.

Bortset fra
1.8

motorer og generatorer med effekter over 15 kW pr. enhed

1.9

transformere, ensrettere og omformere med effekter over 15 kVA pr. enhed

1.10

elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (argon, neon-helium og
lignende)

1.11

radar- og satellitkommunikationsudstyr

1.12

mobilt udstyr af enhver art, herunder mobiltelefoner og bærbare computere

1.13

elektriske og elektroniske anlæg til vindmøller

1.14

elektriske og elektroniske anlæg til brovægte

1.15

håndværktøj

1.16

motorer, generatorer og omformere med et omløbstal større end 12.000 omdrejninger pr.
minut

1.17

genstande, der er forsikret mod el-skader ved anden forsikring som f.eks. It- og
maskinkaskoforsikring

1.18

genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsbranddækning, uanset om
denne indeholder el-skadedækning eller ej.

2

Hvilke skader er dækket

Den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der
ikke er dækket af branddækningen.
Bortset fra
2.1

skade omfattet af garanti
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2.2

skade, som er omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement

2.3

skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk
ødelæggelse

2.4

skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering eller reparation af det
forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede

2.5

skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.

3
3.1

Hvordan beregnes erstatningen
Skaden opgøres og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3, 6 og 7.
Overdækningen i afsnit 20, punkt 5 er ikke gældende.

3.2

Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes
erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

3.3

Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

3.4

Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte højeste forsikringssum (1. risiko).
Underforsikring kan ikke gøres gældende.
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For forsikringen gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de
almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser
ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAFOR og INDUSTRIRÅDET i fællesskab udarbejdede
kommentarer.

1
1.1

2

Sikrede
Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 1, dækker forsikringen
forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Erhvervsansvar

2.1

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under
udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede
som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

2.2

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
2.2.1

tilhørende forsikringstageren

2.2.2

som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden
grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af

2.2.3

som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets
udførelse

2.2.4

forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem
eller ikke præsteres rettidigt

2.2.5

forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer

2.2.6

forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer

2.2.7

forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift, i form af
2.2.7.1 byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de
udføres af sikrede eller andre
2.2.7.2 jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv., som nævnt i punkt 2.2.5. og
sådanne arbejder udført af andre end sikrede.

2.3

Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den
sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-,
overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt
skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige
forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.
Omfattes den forsikrede virksomhed af den i "Lov om erstatning for miljøskader"
indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning
efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning
gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende
punkt. angivne begrænsninger.
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2.4

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af
forsikringen dækket person- eller tingskade.

2.5

Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige
eller private, herunder 'punitive damages'.

3

Produktansvar

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)
3.1

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af
sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning
er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og
af produkter eller ydelser, som er nævnt i policen

3.2

Forsikringen dækker ikke ansvar for:

3.3

3.4

3.2.1

skade på selve produktet eller ydelsen

3.2.2

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af
luftfartøj, og som er medvirkende årsag til enten havari af luftfartøj eller
fremkaldelse af fare herfor

3.2.3

skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til "off-shore"
installationer, og som er medvirkende årsag til enten havari af sådan
installation eller til fremkaldelse af fare herfor

3.2.4

skade på ting tilhørende forsikringstageren

3.2.5

skade på ting, som sikrede har i sin varetægt mv. som anført i punkt 2.2.2.

3.2.6

skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere,
montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker
under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af
dette

3.2.7

skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vandeller nedbrydningsarbejder mv.
som anført i punkt 2.2.5

3.2.8

skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer.

Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen
dækket personeller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv
om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:
3.3.1

Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille,
omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende
foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.

3.3.2

Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog punkt 5.3.

3.3.3

Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder
'punitive damages'.

Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger:
3.4.1

som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller
indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde
forbundet med

3.4.2

som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af
eller foder for
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3.4.3

4

som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller
anden form for behandling af.

Afværgelse af skade

4.1

Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt
har undladt at afværge.

4.2

Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde,
dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og
tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige
foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en
tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.

4.3

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)
For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af punkt 3. omfattet skade,
dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af
foranstaltninger som nævnt i punkt 3.3.1., selv om de foretages med henblik på
afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en
undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som
anført i punkt 4.2., eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke
kan anvendes.

5

Aftaler om ansvar og erstatning

5.1

Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden
erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige
erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikredes almindelige salgs- og leveringsbetingelser,
og har Alm. Brand godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i
øvrigt omfattet skade dog dækket.

5.2

Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen
ikke i det omfang, Alm. Brands regresret herved begrænses, medmindre

5.3

6

5.2.1

fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og Alm.
Brand har godkendt fraskrivelsen

5.2.2

fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med,
hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende.

Har forsikringstageren, i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig
ansvar for formuetab omfattet af punkt 3.3.2., og har Alm. Brand godkendt denne
fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af punkt 3.1. dækket personeller tingskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor.

Geografisk område

6.1

Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område.

6.2

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)
Skade omfattet af punkt 3., som er sket uden for det i policen angivne geografiske område,
dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand,
bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser - er bragt uden for
det i policen angivne geografiske område
6.2.1

enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed
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6.2.2
6.3

7
7.1

8

eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab
hertil.

Anden skade end sådan, som omfattes af punkt 3., sket uden for det i policen angivne
geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller
midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i
udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller
maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for
7.1.1

skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er
tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring
på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke er omfattet af
motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab

7.1.2

skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj

7.1.3

skade forvoldt af sikredes hund

7.1.4

skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af
jagtforsikringen

7.1.5

nuklear skade som defineret i § 1 i Lov om erstatning for atomskader (nukleare
skader).

Forsæt, grov uagtsomhed mv.

8.1

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.

8.2

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af punkt 2 (erhvervsansvar) på ting,
når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

8.3

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af punkt 3.(produktansvar), såfremt

9

8.3.1

skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af
virksomheden

8.3.2

forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan
med forsæt

8.3.3

skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige
oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset
formen for en sådan oplysning.

Forsikringstid

9.1

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.

9.2

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:
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9.2.1

Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af
en skade eller et tab med krav om erstatning.

9.2.2

Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne
påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om.

9.2.3

at der er indtrådt en skade eller et tab eller at der er umiddelbar fare for, at der vil
indtræde en skade eller et tab som kan være forårsaget af sikredes handlinger,
produkter eller ydelser.

9.3

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til Alm.
Brand mere end 3 måneder efter forsikringstidens ophør, dækkes ikke. Selv om et
erstatningskrav, som i henhold til punkt 9.2.2. er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er
anmeldt til Alm. Brand senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis
sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig
henvendelse med krav om erstatning som anført i punkt 9.2.1. og anmelder dette til Alm.
Brand senest 5 år efter forsikringens ophør.

9.4

Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før i den policen angivne dato
(retroaktiv dato).

10

Dækningssummer og selvrisiko

10.1

Policens dækningssummer er den højeste grænse for Alm. Brands forpligtelse for
erstatningskrav, som efter punkt 9. er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.

10.2

Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med
Alm. Brands godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb
henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
10.2.1

ved skade sket uden for Norden kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved
overskrides

10.2.2

ved skade sket i Norden fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides.
Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den
forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det
erstatningsbeløb, Alm. Brand skal betale.

Omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen, dækkes ikke.
Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af

11

10.2.3

erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte

10.2.4

fareafværgelsesudgifter, jf. punkt 4.2.

10.2.5

omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra
tredjemands side.

Serieskader

11.1

Erstatningskrav, som efter punkt 9. er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab
forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed
(serieskadekrav).

11.2

Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf.
punkt 9. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne
polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police

11.3

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen
herom angivne dato (jf. punkt 9.4.), dækker policen ikke disse skader eller tab.
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12

Anmeldelse af forandringer

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 2, gælder følgende:
12.1

Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes
til Alm. Brand, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen
kan fortsætte.

12.2

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)
Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Alm. Brand i skadetilfælde kun på de vilkår og i det
omfang, i hvilket Alm. Brand mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis
forandringen havde været Alm. Brand bekendt. Alm. Brand hæfter dog ikke for skade
omfattet af punkt 3., hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i
policen angivne, punkt 3.1., eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne
dækningsområde, jf. punkt 6.

13

Anmeldelse af skade

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 3, gælder følgende:
13.1

Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden
ophold anmeldes til Alm. Brand.

13.2

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Alm.
Brands samtykke, og Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.

13.3

I det omfang, Alm. Brand har udredet en erstatningsydelse, indtræder Alm. Brand i enhver
henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

14

Andre forsikringer mod samme risiko

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 4, gælder følgende:
14.1

I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være
omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

14.2

Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder
bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende
forsikring med samme forbehold.

15

Overdækning

Alm. Brand yder en overdækning på forsikringen for at sikre, at forsikringstagerne ikke behøver
rette henvendelse ved mindre ændringer.
15.1

For erhvervsansvarsrisikoen gives der en overdækning på op til 2 personer i forhold til det
antal medarbejdere, der er registreret på forsikringen.
Overdækningen er betinget af, at antallet af medarbejdere var korrekt fastsat ved
indtegningen og efterfølgende ved hvert forsikringsårs start.

15.2

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet).
For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 % i forhold til den
omsætning (eksklusive moms), der er registreret på forsikringen.
Overdækningen er betinget af, at omsætningen var korrekt fastsat ved indtegningen og
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efterfølgende ved hvert forsikringsårs start.
15.3

For at overdækningen skal være gældende, er forsikringstager senest 1 måned efter hvert
forsikringsårs start forpligtiget til at give Alm. Brand besked om eventuelle ændringer.
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Sikringsniveau 10
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Installationserklæring
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 20
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en
F&P-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en
F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en
låsebom.
4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1)

Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre
opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
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Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
Cellesikring
Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer,
porte eller lemme.

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

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1)

Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre
opbevares.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder
tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
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Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
Objektsikring
Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1)

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er
F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1)

Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.

2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
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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.

Sikringsniveau 30
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

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

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne.
3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7)

AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
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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.
Cellesikring
Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer,
porte eller lemme.

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

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til
cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre,
vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af
disse).
3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7)

AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
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1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning
af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er
placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde
er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.
Objektsikring
Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1)

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er
F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1)

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

2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret 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
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
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2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 40
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller porte efter SSF 1074 klass 1
(GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med
sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to
låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med to
låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskartalog.
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P- registreret eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en
F&P-registreret hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret
hængelås.
4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne.
3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i
grænsefladerne.
4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7)

Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
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8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af
glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er
mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.
Cellesikring
Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte
efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller
være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

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

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
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Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til
cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre,
vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af
disse).
3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7)

Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af
glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret
mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er
mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller
lignende.
Objektsikring
Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1)

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er
F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
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1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1)

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

2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er
F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074,
klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket
med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med
sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to
låseenheder hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse)
eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed
skal ske ved anvendelse af:
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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 F&P-registreret LÅSEENHED
IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne.
3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i
grænsefladerne.
4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7)

Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af
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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.
Cellesikring
Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte
efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller
være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder,
der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHEDER III (BLÅ klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to
låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede
låseenhed skal ske ved anvendelse af:
a) dobbelt låsecylinder eller
b) tilholderlås.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED
IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til
cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne til cellen.
3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i
grænsefladerne til cellen.
4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
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7)

Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage
bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over
terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i
bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
Objektsikring
Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1)

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er
F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1)

Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.

2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
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4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7)

Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 60
Skalsikring
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med
døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende
eller med porte efter SSF 1074, klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret
tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med
sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to
låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede
låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED
IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
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F&P's Sikringskatalog.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Elektronisk skalovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.

2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne.
3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i
grænsefladerne.
4) Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7)

Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

8) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
10) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Særlige forhold
1)

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate
kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller
betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre
installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder
tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokalalarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
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² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes
et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.
Cellesikring
Mekanisk cellesikring - minimumskrav
1)

Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller
lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller porte efter
SSF 1074, klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være
forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.

2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder,
der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller
tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to
låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD
klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede
låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED
IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en
F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.
F&P's Sikringskatalog.
5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to
punkter.
Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med
tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.
Elektronisk celleovervågning - minimumskrav
1)

Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til
cellen.

2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i
grænsefladerne til cellen.
3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i
grænsefladerne til cellen.
4) Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle - herunder
overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7)

Centraludstyret placeres i det overvågede område.
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8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Særlige forhold
1)

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate
kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller
betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre
installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes
et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.
Objektsikring
Mekanisk objektsikring - minimumskrav
1)

Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og
sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er
F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 1 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's
Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav
1)

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

2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt
fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet
låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag
efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
Elektronisk objektovervågning - minimumskrav
1)

Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede
sikringsenhed.
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2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7)

Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.

8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af
F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf.
AIA-kataloget.
Særlige forhold
1)

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate
kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller
betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af
bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre
installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav
1)

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder
tilkaldes.

2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende
må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift,
fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.
Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal
være F&P-registreret.
Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og
elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan
være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.
¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor
hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
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Varegruppe- og sikringsskema
Varegruppe
Varer til videresalg, udlejning, reparation,
demonstration - samt ved opbevaring på lager
1)

Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt
metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede).
Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.
Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr.

2) Tobaksvarer.

Sikringsniveau
10
Kr.
0

Kr.
1.059

3) Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over 1.000 kr.
Kr.
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, 24.334
og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
Foto- og filmudstyr.
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.
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.

Kr.
72.998

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 reservedele 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 stykværdi over 100 kr.
Tæpper med en m2 pris på over 500 kr.
Ure med stykværdi under 1.000 kr.

Kr.
145.998
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Særligt løsøre
Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle
erhvervsvirksomheder, institutioner og
foreninger
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og
andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr
som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt
paraboler.
Foto- og filmudstyr.
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under
varegruppe 3 og 4).

Sikringsniveau
10

Kr.
Kr.
158.903 423.742

*) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi af varer i policen.
**) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi for særligt løsøre i policen.
Sumgrænserne er i 2007-niveau og indeksreguleres.
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