Codan Forsikring A/S
Spotorno Alle 10
2630 Taastrup
Tlf. 33 55 40 54
Fax 33 55 40 39
Internet: www.codan.dk
E-mail: codan@codan.dk

E/F Feriepark Gedser
v/ Kasserer Anne-Marie Sejer
Viemosevej 84
2610 Rødovre

8. januar 2013
333
Kundenr. 53149847

Vi sender Dem hermed Deres nye Codan Kombi Erhverv police.
Vi beder Dem gennemlæse policen og kontrollere, at den svarer til
Deres forventninger, så vi kan være sikre på, at De har fået netop den
forsikring, De ønsker.
I modsat fald hører vi gerne fra Dem.
De er velkommen til at kontakte Rasmus Borre Jørgensen på telefon
33 55 40 54, hvis De har spørgsmål.
Venlig hilsen
Codan Forsikring A/S

PS: De kan altid komme i kontakt med Codan. Ring på telefon
33 55 55 55. Vi svarer hele døgnet.

Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,
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Police
Udskrevet: 8. januar 2013

Codan Kombi Erhverv

E/F Feriepark Gedser
v/ Kasserer Anne-Marie Sejer
Viemosevej 84
2610 Rødovre

Policenr.: 663 467 171 2

Forsikringstager:
Panumsvej 17
2500 Valby

Forsikringen omfatter:

Dækningsoversigt

Dækket

I kraft

Basisdækninger:
- Løsøre inklusive tyveri
- Driftstab/Meromkostninger
- Ansvar Erhverv
- Arbejdsskade

Ja
Nej
Nej
Nej

01.01.2013

Tilvalgsdækninger:
- Løsøre
- Arbejdsskade

Ja
Nej

01.01.2013

Dækningerne er nærmere specificeret på de efterfølgende
sider.
Policens ikrafttrædelsesdato:

1. januar 2013

Præmie:

22.687,00 kr. pr. år.

Indeksregulering:

Præmien er beregnet på grundlag af summarisk lønindeks
172,31 og indeksreguleres en gang om året.

Forfald:

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.
Præmieforfaldsdatoen er 1. januar.
Hovedforfald for policen er 1. januar.

Øvrige forhold for policen:

Forsikringen er tegnet for en 5-årig periode, hvilket der er
ydet rabat for. Forsikringen kan tidligst opsiges af Dem pr.
1. januar 2018.

Forsikringsbetingelser:

KE4-F.

Råd og vejledning:

Ved større skader, der kræver øjeblikkelig hjælp, kan De
altid komme i kontakt med Codan på telefonnummer
33 55 55 55. Vi svarer hele døgnet.
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Police
Udskrevet: 8. januar 2013
Virksomhedens art:

Ejerforening

Forsikringssted:

Vestre Strand 1 - 59, 4874 Gedser.

Antal beskæftigede:

Kontor:
Øvrige:

Basisdækningen omfatter:

Dækninger
Løsøre
- Brand
- Tyveri
- Vand

0,000
0,000
Forsikringssummer

Selvrisiko

7.400.000 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.

Forsikringssummerne og selvrisici er specificeret på de
efterfølgende sider, og i forsikringsbetingelserne.

Tilvalgsdækningen omfatter:

Dækninger
Løsøre:
Hærværksdækning

Forsikringssummer

Selvrisiko

200.000 kr.

2.000 kr.

Forsikringssummerne og selvrisici er nærmere specificeret på de efterfølgende sider og i forsikringsbetingelserne.
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Police
Udskrevet: 8. januar 2013

Særlige forsikringsbetingelser
LØSØRE
Brand
Klausul 9135 - Selvrisikobestemmelser vedrørende varmt arbejde
Når der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde, gælder for brandskader en særlig selvrisiko på
10% af skaden, dog mindst 10.000 kr. og højst 100.000 kr.
Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring,
opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse
med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.
I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde på skadestidspunktet, skal sikrede bevise, at skaden ikke er sket som følge af dette arbejde.
Den anførte selvrisiko vedrørende varmt arbejde er ud over den i forvejen gældende selvrisiko, og indgår ikke i en for forsikringen eventuel maksimering af den samlede årlige selvrisiko.
Bortfald af selvrisiko
Der skal ikke betales selvrisiko, hvis
1) sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder,
brandvagten og den udførende håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde
påbegyndes. Aftaleblanket skal ikke udfyldes når varmt arbejde udføres af egne medarbejdere som led
i virksomhedens daglige aktiviteter og produktion.
2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at
have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt
Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
Tyveri
Klausul 218 - Spiritus/cigaretter
Det er en betingelse for tyveridækningen, at der ikke forefindes spiritus, cigaretter og andre tobaksvarer.
Klausul 216 - Automater med indhold
Tyveridækningen omfatter ikke automater og/eller indholdet i automaterne.
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Police
Udskrevet: 8. januar 2013
Forsikringssted:
Celle
nr.

Vestre Strand 1 - 59, 4874 Gedser.

Varegruppe 1-5 (VG):

Varer til videresalg, udlejning, reparation,
Sikringsdemonstration samt ved opbevaring på lager niveau

Varegruppe 6 (VG):

Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr
i virksomheden

Sum

Maksimalværdier pr. celle
VG 1
001

Intet

VG 2
1.267 kr.

VG 3
29.105 kr.

VG 4

VG 5

VG 6

87.308 kr. 174.616 kr. 190.052 kr.

10S

Løsøresum i alt:

7.400.000 kr.
7.400.000 kr.

Sikringsniveau og de enkelte varegrupper er beskrevet i forsikringsbetingelserne for Løsøredækningen.
Celle 001: Løsøre i husene

Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638,

Side 4
6634671712 53149847
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Forord
Med en Codan Kombi Erhverv følger
flere fordele

Hvad indeholder en Codan Kombi Erhverv?

1. Kun een police

4. Basis- og tilvalgsdækninger

Med Codan Kombi Erhverv har De samlet Deres
erhvervsforsikringer på een police.

Codan Kombi Erhverv består af en basisdækning
og en række tilvalgsdækninger.

Det gør det lettere for Dem at overskue Deres
forsikringsdækning.

Af policen fremgår det, hvilke basisdækninger
og eventuelle tilvalgsdækninger De har valgt.

2. Kun en opkrævning
De får en samlet opkrævning for alle dækningerne.
3. Underforsikringsgaranti
Ved erstatningsopgørelse gøres der ikke underforsikring gældende, hvis de forsikrede værdier herunder driftstabsinteressen - overstiger forsikringssummen med op til 20%.
Er forskellen mere end 20%, gøres underforsikring gældende.
Underforsikringsgarantien gælder for Løsøre-,
Kasko- og Driftstabsdækningen samt alle tilvalgsdækninger herunder og opgøres separat
for hver dækning.
Underforsikringsgarantien forudsætter, at værdien af løsøre og driftstabsinteressen er korrekt
fastsat ved forsikringens tegning, samt at sikrede mindst en gang årligt oplyser Codan om ændringer.

Arbejdsskadeforsikring
5. Særlige forhold for arbejdsskadeforsikringen
Arbejdsskadeforsikringen under Codan Kombi
Erhverv dækker alene risikoen for arbejdsulykker i henhold til Lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Loven omfatter også dækning for erhvervssygdomme. Denne risiko dækkes og administreres
af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(AES) der er en offentlig selvejende institution.
Al henvendelse vedrørende opkrævning, vilkår
og erstatninger for erhvervssygdomsrisikoen
skal derfor rettes til:
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
ATP-huset
3400 Hillerød
Tlf. 48 20 49 40
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Udskrevet: 8. januar 2013

Løsøredækning
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
1. Forsikringsbetingelser
For Løsøredækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Kombi Erhverv.

Hvem er dækket?
2. Forsikringstageren
Forsikringstageren som ejer eller bruger af det
forsikrede.

Hvad omfatter Løsøredækningen?

- lynnedslag, herunder overspændning/induktion
eller andre elektriske fænomener, når lynet er
slået ned direkte i det forsikrede løsøre eller
de bygninger, hvor det forsikrede løsøre beror,
- eksplosion, som er en momentan forløbende
kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk
varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer,
- sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af
forskelligt lufttryk i og uden for beholderen,
- nedstyrtning af eller fra luftfartøj,
- pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning,
- slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at begrænse en skade som er
omfattet af branddækningen.
8. Ved brand omfatter dækningen ikke:

3. Løsøredækningen kan omfatte:
- brand
- tyveri
- vand

(punkt 6-8)
(punkt 9-16)
(punkt 17-25)

Af policen fremgår det, om De har valgt 'tyveri'.
4. Løsøredækningen omfatter desuden:
- følgeudgifter

(punkt 26-28)

5. Løsøredækningen omfatter ikke:
- driftstab eller andre indirekte tab.

Brand

- skader ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning,
- skader på genstande, der for at opvarmes,
koges, stryges, tørres, røges eller lignende, udsættes for ild eller varme og derved kommer i
brand eller beskadiges,
- skader ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk
materiel af enhver art, herunder skader på tilhørende isolationsmateriale,
- skader ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt,
- sønderrivning af dampkedler og autoklaver
som følge af materialesvigt eller indvirken af
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk eller
skader som følge af tørkogning,
- nedstyrtning af eller fra luftfartøj, når skaden er
forårsaget af medførte sprængstoffer.

6. Branddækningen omfatter direkte skader som
følge af:
- brand

(punkt 7-8)

der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande.
7. Ved brand omfatter dækningen direkte skader
som følge af:
- ildsvåde, hvorved forstås en løssluppen flammedannende ild, som har evne til at brede sig
ved egen kraft,

Tyveri
Af policen fremgår det, om De har valgt
dækningen.
9. Tyveridækningen omfatter direkte skader som
følge af:
- indbrudstyveri
- ran og røveri

(punkt 11-12)
(punkt 13-14)
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der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande.
10. Tyveridækningen omfatter desuden:
- omstilling af låse

(punkt 15)

Indbrudstyveri
11. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen
direkte skader som følge af:
- indbrudstyveri. Indbrudstyveri foreligger, når
der på forsikringsstedet kan påvises tegn på
indbrud efter at tyven ved vold mod lukke eller
ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåste værelser,
lofts- og kælderrum, er kommet ind gennem
åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller
stjæler genstande gennem åbninger, som han
umiddelbart forinden har frembragt.
Dækningen for indbrudstyveri omfatter kun genstande, der beror i bygninger.
Åbne skure, halvtage eller konstruktioner, som
er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende
betragtes ikke som bygninger.
Dækningen er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåst og at
vinduer er lukkede og tilhaspede.
Se endvidere bestemmelserne i punkt 59-75.
12. Ved indbrudstyveri omfatter dækningen ikke:
- tyveri fra værdiopbevaringsenhed eller -boks
forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne
dertil, hvis disse har været efterladt på forsikringsstedet.

under transport overalt i Danmark (eksklusive
Grønland og Færøerne).
Codans erstatningspligt er begrænset til 15% af
forsikringssummen, højst 200.000 kr.
Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden
anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket
er bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende personer, der øjeblikkelig gør anskrig.
Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af
løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Er der ønsket en højere forsikringssum for ran
og røveri, enten på forsikringsstedet eller under
transport, kan det ses i policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'. I så fald gælder beløbet,
der står i policen, og forsikringssummen nævnt i
punkt 13 bortfalder.
14. Ved ran og røveri omfatter dækningen ikke:
- skade, hvor et medlem af forsikringstagerens
personale har været delagtig.

Omstilling af låse
15. Låseomstilling
Tyveridækningen omfatter omkostninger ved udskiftning eller omstilling af virksomhedens låse
som følge af, at nøglerne bliver stjålet ved en af
Tyveridækningen omfattet begivenhed.
Forsikringssummen for låseomstilling udgør
30.000 kr.

Øvrige udgifter
Ran eller røveri

16. Udgifter, der påhviler forsikringstageren som
lejer

13. Ved ran eller røveri omfatter dækningen:
- direkte skader som følge af ran eller røveri.
Dækningen omfatter ran eller røveri af løsøre,
rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort
og værdipapirer fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som

Tyveridækningen omfatter de udgifter, der eventuelt påhviler forsikringstageren som lejer, til
istandsættelse af beskadigelser - dog ikke glasruder - som ved indbrudstyveri eller bevisligt
forsøg herpå, sker på de lokaler som han benytter.
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Vand

Udstrømning af olie eller kølevæske

17. Vanddækningen omfatter direkte skader som
følge af:

20. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen direkte skader som følge af:

- udstrømning af vand
- udstrømning af olie
eller kølevæske
- voldsomt skybrud eller tøbrud
- storm, skypumpe og snetryk

- tilfældig udstrømning fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg.

(punkt 18-19)
(punkt 20-21)
(punkt 22-23)
(punkt 24-25)

der medfører tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande.

Udstrømning af vand
18. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen
direkte skader som følge af:
- udstrømning fra røranlæg, der tilfører vand,
wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg
til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger, akvarier og vandsenge.
Codans erstatningspligt er dog betinget af, at
forsikringstageren i det omfang det er muligt,
drager omsorg for:
- at der i frostperioder sker behørig lukning af
vandtilførsel og tømning af rør- og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes,
- at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte,
- at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så
de kan fryse,
- at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk,
- at røranlæg med dertil hørende installationer
holdes forsvarligt vedlige.
19. Ved udstrømning af vand omfatter dækningen
ikke:
- skade ved langsom udsivning,
- skade fra tagrender eller nedløbsrør,
- skade ved bygge- og reparationsarbejder, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skaden kan fordres
erstattet hos andre,
- udgifter til optøning,
- skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra akvarier og vandsenge.

21. Ved udstrømning af olie eller kølevæske omfatter dækningen ikke:
- skade ved langsom udsivning,
- skade på varer i fryse-/kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse-/kølerum, når varerne direkte beskadiges af
tilfældigt udstrømmende kølevæske,
- tab af olie eller kølevæske.

Voldsomt skybrud eller tøbrud
22. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter
dækningen direkte skader som følge af:
- vand, der ikke kan få normalt afløb og derfor
oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger.
23. Ved voldsomt skybrud eller tøbrud omfatter
dækningen ikke:
- skade på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende,
- skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø
eller vandløb,
- skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag
eller væg.

Storm, skypumpe og snetryk
24. Ved storm, skypumpe og snetryk omfatter
dækningen direkte skader som følge af:
- storm, hvorved forstås mindst vindstyrke 8,
svarende til vindhastigheder på mindst 17,2
meter pr. sekund,
- skypumpe,
- snetryk,
- genstande, der vælter eller styrter ned som
følge af storm, skypumpe eller snetryk, og derved beskadiger bygningen.
Udvendigt udsugningsanlæg, inklusive dertil hørende udvendige installationer, for maskiner og
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arbejdsprocesser er endvidere dækket mod
storm, skypumpe og snetryk, med de i punkt 25
anførte undtagelser.
25. Ved storm og skypumpe og snetryk omfatter
dækningen ikke:
- skade på genstande, når skaden ikke er en direkte følge af en påviselig storm-, skypumpeeller snetryksskade på selve bygningen eller
udsugningsanlægget,
- skade på genstande, som følge af væltende
eller nedstyrtende genstande, når dette ikke er
en direkte følge af storm, skypumpe eller snetryk,
- skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø
eller vandløb,
- skade på genstande, der beror i åbne skure,
halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er
beklædt med lærred, plastfolie eller lignende,
- skade på genstande, der ikke beror i bygninger. Dette gælder dog ikke for udvendigt udsugningsanlæg, inklusive dertil hørende udvendige
installationer, for maskiner og arbejdsprocesser.

Følgeudgifter, som er dækket inden for
den angivne forsikringssum:
26. Genstande, der bortkommer
- genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

Følgeudgifter, som er dækket ud over
den angivne forsikringssum
27. Redning og bevaring
- rimelige udgifter til redning og bevaring af de
forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.
28. Oprydning

Dækningen ydes på 1. risikobasis og er begrænset til 20% af forsikringssummen for løsøre, dog
minimum 500.000 kr., maksimalt 1.500.000 kr. pr.
skadebegivenhed.
Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning,
oprydning, 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
forsikringen omfattet begivenhed.

Hvilke genstande er dækket?
29. Løsøre, der tilhører forsikringstageren
Ved løsøre forstås varer, herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer - emballage, inventar,
installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj og redskaber samt motorkøretøjer.
Løsøredækningen omfatter dog ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter
samt sø- og luftfartøjer, medmindre de hører til
en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller,
reparerer eller forhandler dem.
Denne definition af løsøre gælder for hele Løsøredækningen.
Løsøredækningen omfatter tillige, hvis der er
plads i forsikringssummen, jævnfør punkt 33,
kundebiler (herunder motordrevne køretøjer,
knallerter, påhængs-/sidevogne samt påhængsredskaber) indsat til reparation eller på anden
måde er overladt forsikringstageren som led i
dennes ved forsikringens tegning angivne virksomhed.
Codans erstatningspligt under Branddækningen
omfatter ikke det løsøre, der er dækket under en
sædvanlig bygningsbrandpolice.
30. Originalmodeller og tegninger

Nødvendige udgifter til:
- fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse,
- oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af forsikrede
genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Løsøredækningen dækker afholdte udgifter til
genfremstilling af originalmodeller og tegninger.
31. Kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk
lagrede data
- udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kar-
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toteker, forretningsbøger eller elektronisk
lagrede data.

under 'Tilvalgsdækningen omfatter'. I så fald
gælder beløbet, der står i policen, og forsikringssummen nævnt i punkt 32 bortfalder.

Krav om back-up kopiering:
Dækningen for elektronisk lagrede data forudsætter, at back-up kopiering sker i intervaller af
maksimalt 5 arbejdsdøgns varighed og at backup kopier opbevares i et aflåst dataskab eller i
anden selvstændig aflåst sektion end selve edbudstyret.
32. Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter
Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter og dokumenter,
som beror på forsikringsstedet.
Ved pengerepræsentativer forstås:
- ubenyttede frimærker, stempelmærker, ucrossede og underskrevne checks, købekortsnotaer, mønt-, klippe-, tele- og taletidskort, umøntet
ædelt metal og andet, der umiddelbart kan
veksles til eller benyttes som rede penge.

33. Løsøre, der tilhører andre end forsikringstageren
Ud over det løsøre, som tilhører forsikringstageren omfatter Løsøredækningen tillige løsøre,
der tilhører andre, som forsikringstageren er
pligtig til at erstatte eller bærer risikoen for.
Hvis forsikringssummen er tilstrækkelig omfatter
Løsøredækningen endvidere løsøre, som tilhører
andre, men som forsikringstageren - i skadetilfælde - ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for.
Løsøredækningen for løsøre, som tilhører andre,
gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket
ved anden forsikring.

Hvor dækkes genstandene?
34. På forsikringsstedet

For skader, der er dækningsberettigede i henhold til forsikringsbetingelserne for Løsøredækningen, er Codans erstatningspligt begrænset til
5.000 kr. i almindeligt gemme, 15.000 kr. i værdiopbevaringsenhed testet af SKAFOR standardtyvmetode 211.04, hovedgruppe 2 i klasse 'BLÅ',
eller 25.000 kr. i aflåst godkendt værdiopbevaringsenhed.

Løsøredækningen omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig på den/de
adresse(r) dækningen er tegnet for, og hvor det
medmindre andet er angivet forudsættes:

For skader, der er dækningsberettigede i henhold til forsikringsbetingelserne for brand og
vand, og hvor skaden sker i virksomhedens åbningstid, gælder ovennævnte begrænsning dog
ikke.

35. Under åben himmel

Vedrørende ran og røveri, se dog punkt 13.
En godkendt værdiopbevaringsenhed er enten
- testet efter EN-1143-1, INSTA 610 samt Nordisk
standard DS 2121, NS 5089, SFS 3529, SS 3000
samt SIS 837501,
- eller testet efter Forsikring & Pensions-Standardtyvmetode 211.04, hovedgruppe 2 i klasse
'RØD',
- eller er godkendt af Codans sikringskonsulent.
Er der ønsket en højere forsikringssum for rede
penge i godkendt værdiopbevaringsenhed 'Dækning i pengeskab' - fremgår det af policen

- at ejendommens bygninger har tag af beton,
cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl.

Løsøredækningen kan være udvidet til at omfatte skader, der er dækningsberettigede i henhold
til betingelserne for Branddækningen når genstandene beror under åben himmel.
I så fald vil dette fremgå af policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'.
36. Andetsteds i Danmark samt bygninger med
anderledes tagbeklædning
Løsøredækningen kan være udvidet til at omfatte løsøregenstande beroende andetsteds i Danmark, når disse:
- beror i bygninger og skure, hvis tagbeklædning
er anderledes end beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl,
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- beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne). Indbrudstyveri er dog ikke
dækket på byggepladser og arbejdspladser
uden for forsikringsstedet,
- beror på forsikringstagerens/ansattes hjemmekontor.
I så fald vil dette fremgå af policen under 'Tilvalgsdækningen omfatter'.
Dækning for genstande beroende andetsteds i
Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne),
omfatter ikke rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter
og dokumenter.
Hvis dækningen omfatter varer eller særligt løsøre der er omfattet af varegrupperne, gælder
samme regler for tyverisikring som for den/de
adresse(r), Løsøredækningen er tegnet for.

som ved salg på almindelige vilkår til enhver tid
vil kunne opnås, med fradrag for regelmæssige
salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt
fordelen ved kontant betaling, dog kun for så
vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted.
40. Halvfabrikata
Værdien af genstande, som forsikringstageren
selv har under tilvirkning med senere salg for
øje, skal udgøre produktionsomkostningerne
(herunder råmaterialer) med tillæg af andel,
dels af forsikringstagerens generalomkostninger,
dels af avancen ved færdigvarens salg til en
pris, der på almindelige vilkår til enhver tid vil
kunne opnås med fradrag som oven for anført
under punkt 39.
41. Varer og andre genstande

Hvordan fastsættes forsikringsværdien?
37. For Løsøredækningen gælder:
I forsikringsværdien medregnes værdien af alt
løsøre, der er forsikret under policen.
38. Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr
Værdien skal udgøre nyværdien, hvorved forstås
den til enhver tid gældende genanskaffelsespris
for tilsvarende nye genstande uden fradrag for
alder og brug, men med rimelige fradrag for
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (nyværdi).
Ud over det i henhold til ovenstående opgjorte
tab omfatter forsikringen uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris respektive istandsættelsesudgift bliver
højere end forudsat som følge af prisstigning i
tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.
Det er en forudsætning herfor, at forsikringstageren inden 1 måned efter forsikringsbegivenheden træffer bindende dispositioner om
genanskaffelse respektive istandsættelse, medmindre anden aftale træffes med Codan.
39. Færdigvarer af egen tilvirkning
Værdien af genstande, som forsikringstageren
selv har tilvirket til salg, skal udgøre den pris,

Værdien af andre genstande end de i punkt
38-40 nævnte skal udgøre den til enhver tid gældende genanskaffelsespris med rimeligt fradrag
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder (dagsværdi).
42. Originalmodeller og tegninger
Originalmodeller og tegninger medregnes med
disses værdi.
43. Kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk
lagrede data
I en skadesituation medregnes afholdte udgifter
til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger
eller elektronisk lagrede data til opgørelse af
forsikringsværdien.
44. Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter og
dokumenter
Rede penge, pengerepræsentativer, betalingskort, værdipapirer, manuskripter og dokumenter
medregnes med disses værdi, dog højst med de
i punkt 32 anførte beløb.
45. Sæsondækning
Ud over den fastsatte forsikringssum kan Løsøredækningen omfatte en ekstra sæsondækning.
I så fald vil perioden og størrelsen af denne ekstra forsikringssum fremgå af policen under 'Basisdækningen omfatter'.
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46. For løsøret gælder:

Hvis enten kravene vedrørende varegrupper
eller tyverisikring ikke er overholdt, erstattes
kun 60% af samtlige de beløb, som ville være
kommet til udbetaling hvis kravene var opfyldt.

Skaden opgøres som beskrevet i reglerne i
punkt 37-44, som forskellen mellem værdien af
løsøret umiddelbart før skaden og værdien efter
skaden.

Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe
eller tyverisikring er overholdt, erstattes kun
40% af de beløb som ville være kommet til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.

Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog:

49. Selvrisiko

Hvordan fastsættes erstatningen?

- at tabet opgøres som forskellen mellem de
skaderamte genstandes nyværdi umiddelbart
før skaden og deres værdi efter skaden,
- at beskadigede genstande, medmindre anden
aftale er truffet med Codan, inden 1 år fra skadedagen, skal være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter Codans skøn skal være betryggende
sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning efter dagsværdien,
- at forskellen mellem den til nyværdien og den
til dagsværdien svarende del af erstatningen
først udbetales, når de beskadigede genstande
er istandsat eller genanskaffet, respektive
istandsættelse eller genanskaffelse efter Codans skøn er betryggende sikret,
- at Codan er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før
skaden (for inventar, maskiner, og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom Codan er berettiget
til at erstatte de beskadigede genstande med
andre tilsvarende genstande eller til at sætte
de beskadigede genstande i samme stand som
før skaden, og forsikringstageren er herudover
ikke berettiget til yderligere erstatning for
disse genstande.
47. Underforsikring
Hvis forsikringsværdien udregnet efter reglerne i
punkt 37-44 overstiger forsikringssummen, erstattes en skade kun forholdsmæssigt, jævnfør
dog bestemmelserne i 'Forord' punkt 3.
Hvis Tyveridækningen er opdelt i flere tyvericeller med hver sin forsikringssum, behandles hver
tyvericelle som en selvstændig forsikring.
48. Nedsættelse af erstatningen ved tyveri
I punkt 52-75 er reglerne vedrørende varegrupper og tyverisikring beskrevet.

Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed omfattet af brand-, tyveri- og vandskadedækningen.
Selvrisikoens størrelse fremgår af policen under
'Basisdækningen omfatter'.
Ved tyveri af rede penge med videre, jævnfør
punkt 32, er selvrisikoen dog 0 kr.

Forsikringssum
50. Forsikringssum efter skade
Efter en skade forbliver policens forsikringssum
uforandret.
Dog er forsikringstageren - i tilfælde hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen for Løsøredækningen - forpligtet til at
betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet fra skadedagen til forsikringsårets
udløb, medmindre forsikringssummen ønskes
nedsat.
51. Nøgleskab
Uindregistreret køretøjers nøgler/nøglekort skal
opbevares i Forsikring & Pension godkendt nøgleskab af minimum Blå Klasse hovedgruppe 2.

Varegrupper
52. Varegrupper
Af policen fremgår det hvilke begrænsninger i
varegrupperne, der gælder for tyveridækningen.
Af punkt 53-58 fremgår det, hvilke varer og særligt løsøre, der er indeholdt i hver af de 6 varegrupper.
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Værdien af varer og særligt løsøre, må ikke
overstige det beløb, der er anført under den enkelte varegruppe i policen.

56. Varegruppe 4:

Omfattet af varegrupperne er varer bestemt til
videresalg, udlejning, reparation, demonstration
samt ved opbevaring på lager.

- sportsudstyr.
Beklædning (læder- og skindtøj samt pelse og
pelsværk hører under varegruppe 3).
Spiritus.
Cd'er, DVD'er samt elektronisk spil.
Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
Elektroniske kontormaskiner (som ikke hører til
varegruppe 3).
Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk
udstyr.

Varegruppe 6:

57. Varegruppe 5:

Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle
erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

- automobiler, der ikke er indregistreret samt
autoreservedele og -udstyr (TV-, radio- og navigatinsudstyr hører til under varegruppe 3).
Brillestel.
Solbriller med stykværdi over 100 kr.
Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler.
El- og motordrevet håndværktøj.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi
under 1.000 kr.
Hårde hvidevarer.
Møbler med stykværdi pr. enkelt genstand over
1.000 kr.
Tæpper med en kvm pris på over 500 kr.
Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr.
Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk
værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere, knallerter, der ikke er
indregistrerede samt reservedele og udstyr til
disse, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til
varegruppe 3).
Skibs- og bådeudstyr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med stykværdi pr. enkelt genstand under
1.000 kr.

De 6 varegrupper
Varegruppe 1-5:

53. Varegruppe 1:
- guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 0/00
rent guld eller mere. Diamanter, ædelstene,
ægte perler og kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor i førnævnte materialer indgår. Lomme- og
armbåndsure, hvis værdi pr. enkelt genstand
overstiger 1.000 kr.
54. Varegruppe 2:
- tobaksvarer.
55. Varegruppe 3:
- edb-udstyr, herunder pc'erne, 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.
Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til
disse.
Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
Våben, ammunition og sprængstoffer.
Foto- og filmudstyr.
Læder- og skindbeklædning.
Pelse og pelsværk.
Parfumerivarer.
Bijouteri, guld- og sølvbelagt, hvis værdi pr.
enkelt genstand overstiger 1.000 kr.

58. Varegruppe 6:
- edb-udstyr, herunder pc'erne, 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.
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Tyverisikring
59. Tyverisikringskrav til virksomheden
I policen er anført hvilket sikringsniveau, der
gælder for virksomheden.
Virksomheden skal tyverisikres efter de regler,
der er gældende for dette sikringsniveau, som
er beskrevet nedenfor.
Det er en betingelse for fuld erstatning, at AIAanlægget er tilkoblet og i funktion uden for arbejdstiden. Er alarmanlægget i uorden, skal
installatør tilkaldes og alarmanlægget bringes i
orden inden 8 timer efter konstateret nedbrud.
60. Sikringsniveau 10S (Skalsikring)
Mekanisk sikring:
Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst/fastholdt.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
en låseenhed med 5-stiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring &
Pension-registreret hængelås med tilhørende
beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning/fastholdt skal der anvendes:
en låseenhed, fastholdt ved skudrigel eller
bom.
Vinduer skal være lukkede og forsvarlig fastholdt.
61. Sikringsniveau 20S (Skalsikring)

en Forsikring & Pensions-registreret låseenhed
i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog, fastholdt med en
skudrigel med en diameter på 10 mm eller
med en bom.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de
tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
- Overvågningen skal omfatte alle døre, vinduer,
porte og lemme til rummet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
62. Sikringsniveau 20C (Cellesikring)
Mekanisk sikring:

Mekanisk sikring:

Cellens åbninger skal være lukkede med døre,
vinduer, porte eller lemme.

Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme.

Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst/fastholdt.

Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst/fastholdt.

- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i
GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring og
Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning/fastholdt skal der anvendes:
en Forsikring & Pensions-registreret låseenhed
i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog, fastholdt med en

- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i
GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring og
Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning/fastholdt skal der anvendes:
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skudrigel med en diameter på 10 mm eller
fastholdes med en bom.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
63. Sikringsniveau 20O (Objektsikring)
Mekanisk sikring:
Tyvetækkelige varer eller særligt løsøre, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder,
der er Forsikring & Pension-registreret i GUL
klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions
Sikringskatalog.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte området omkring
den installerede sikringsenhed.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.

Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
64. Sikringsniveau 30S (Skalsikring)
Mekanisk sikring:
Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller
tilsvarende jf. Forsikring og Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være adlåst med
minimum en Forsikring & Pension-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til bygningen.
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
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- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.

65. Sikringsniveau 30C (Cellesikring)

Reaktionstid ved alarm:

Mekanisk sikring:

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Reaktionstid ved alarm:

Cellens åbninger skal være lukkede med døre,
vinduer, porte eller lemme.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.

66. Sikringsniveau 30O (Objektsikring)
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension- registreret i BLÅ klasse
eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med
minimum en Forsikring & Pension-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag,
der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af
døre, vinduer, porte og lemme, der vender
mod interne rum, kan erstattes af overvågning
af disse).
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

Mekanisk sikring:
Tyvetækkelige varer eller særligt løsøre, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder,
der er Forsikring & Pension-registreret i mindst
GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte området omkring
den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige
dækningsområder.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
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Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 35 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.

67. Sikringsniveau 40S (Skalsikring)
Reaktionstid ved alarm:
Mekanisk sikring:
Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions
Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificerer tilsvarende.

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 30 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
68. Sikringsniveau 40C (Cellesikring)

Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller
tilsvarende jf. Forsikring og Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med
minimum en Forsikring & Pension-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele til bygning.
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

Mekanisk sikring:
Cellens åbninger skal være lukkede med døre,
vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring &
Pension-registreret i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der
er klassificeret tilsvarende.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller
tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med
minimum en Forsikring & Pension-registreret
hængelås eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til cellen (over-
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-

-

vågning mod oplukning og gennembrydning af
døre, vinduer, porte og lemme, der vender
mod interne rum, kan erstattes af overvågning
af disse).
Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele til cellen.
Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.

Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 30 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
69. Sikringsniveau 40O (Objektsikring)
Mekanisk sikring:
Tyvetækkelige varer eller særligt løsøre, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder,
der er Forsikring & Pension-registreret i mindst
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte området omkring
den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige
dækningsområder.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de

europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 30 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
70. Sikringsniveau 50S (Skalsikring)
Mekanisk sikring:
Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions
Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
Svage bygningsdele skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf.
Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller
tilsvarende jf. Forsikring og Pensions Sikringskatalog. Aflåsning af den Forsikring & Pensionregistrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af dobbelt låsecylinder eller tilholderlås.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension's Sikringskatalog eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås i
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pension's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension's
Sikringskatalog.
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Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

sion-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf.
Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.

Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele i bygningen.
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 25 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
71. Sikringsniveau 50C (Cellesikring)
Mekanisk sikring:
Cellens åbninger skal være lukkede med døre,
vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring &
Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der
er klassificeret tilsvarende.
Svage bygningsdele til cellen skal forstærkes
med sikringsenheder, der er Forsikring & Pen-

- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension- registreret i BLÅ klasse
eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog. Aflåsning af den Forsikring &
Pension-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af dobbelt låsecylinder eller tilholderlås.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås i
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pension's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele til cellen.
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
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- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 25 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
72. Sikringsniveau 50O (Objektsikring)
Mekanisk sikring:

73. Sikringsniveau 60S (Skalsikring)
Mekanisk sikring:
Bygningens åbninger skal være lukkede med
døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions
Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
Svage bygningsdele skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf.
Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.

Tyvetækkelige varer eller særligt løsøre, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder,
der er Forsikring & Pension-registreret i mindst
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte området omkring
den installerede sikringsenhed.
- Der skal monteres alarm på sikringsenheden.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en
Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 25 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse
eller tilsvarende jf. Forsikring og Pensions Sikringskatalog. Aflåsningen af den Forsikring &
Pension-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension's Sikringskatalog eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås i
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pension's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension's
Sikringskatalog.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til bygningen.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele til bygningen.
- Overvågning i samtlige rum i det forsikrede
område.
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- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
Særlige forhold:
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes
to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIAcentralen eller betjeningspanelet og en
indvendig placeret nøgleboks, der kun giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede
varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 20 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.
74. Sikringsniveau 60C (Cellesikring)
Mekanisk sikring:
Cellens åbninger skal være lukkede med døre,
vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring &
Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der
er klassificeret tilsvarende.
Svage bygningsdele til cellen skal forstærkes
med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf.
Forsikring & Pensions Sikringskatalog.

Døre, porte og lemme skal være forsvarligt aflåst.
- Ved udvendig aflåsning skal der anvendes:
to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse
eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog. Aflåsning af den Forsikring &
Pension-registrerede låseenhed skal ske ved
anvendelse af dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- Ved indvendig aflåsning skal der anvendes:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal
være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ
klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog eller
b) to skudrigler med en diameter på 10 mm,
hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en
Forsikring & Pension-registreret hængelås i
BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pension's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der
aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pensions Sikringskatalog.
Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.
Elektronisk overvågning:
- Overvågning mod opbrydning af døre, vinduer,
porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af glas i
døre, vinduer, porte og lemme til cellen.
- Overvågning mod gennembrydning af alle faste
og bevægelige svage bygningsdele til cellen.
- Overvågning af de tyvetækkelige varer eller
særligt løsøre ved mindst 2 detektorer.
- Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verficeret AIA-anlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pensions-registreret installatør.
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sikring & Pensions-registreret installatør.
Særlige forhold:
Særlige forhold:
Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes
to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIAcentralen eller betjeningspanelet og en
indvendig placeret nøgleboks, der kun giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede
varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

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

Reaktionstid ved alarm:
Reaktionstid ved alarm:
Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 20 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder/vagt tilkaldes.
Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til
lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst
være 20 minutter jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

75. Sikringsniveau 60O (Objektsikring)
Mekanisk sikring:

Ordforklaring

Tyvetækkelige varer eller særligt løsøre, skal
objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder,
der er Forsikring & Pension-registreret i mindst
RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring &
Pensions Sikringskatalog.
Elektronisk overvågning:
- Overvågningen skal omfatte området omkring
den installerede sikringsenhed.
- Der skal monteres bokskontakt på sikringsenheden.
- Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Centraludstyret skal placeres i det overvågede
område.
- Overvåget alarmoverførsel med identifikation
til godkendt kontrolcentral.
- Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg.
- AIA-centralen samt øvrige komponenter skal
være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de
europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions
AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en For-

76. AIA-anlæg
- er et elektronisk overvågningsanlæg der automatisk registrerer og alarmerer, når gennembrydning, oplukning eller bevægelser i de
overvågede områder finder sted.
77. AIA-kataloget
- findes på Forsikring & Pensions hjemmeside
www.forsikringenshus.dk
78. AIA-centralen
- er den på stedet opsatte styreenhed.
79. Alarmoverførsel
- er signaloverføring via telefonnettet til kontrolcentral.
80. Alarmoverførsel (overvåget)
- er signaloverføring via overvåget telefonnet til
kontrolcentral.
81. Alarmoverførsel med identifikation
- er signaloverføring med identifikation via overvåget telefonnet til kontrolcentral.
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82. BLÅ - klasse

90. Kontrolcentral - godkendt

- er en Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en
standsene effekt ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.

- er en af rigspolitichefen godkendt modtagecentral for alarmsignaler. Findes på hjemmeside
www.forsikringenshus.dk

83. Elektronisk overvågning

- er en Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker
ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.

- er et AIA-anlæg der består af centralskab,
- strømforsyning, detektorer samt alarmgiver.
Som Forsikring & Pension-godkendt anlæg betragtes kun anlæg installeret af Forsikring &
Pension-registreret installatører.
84. Forsikring & Pension-registreret
- er enheder testet/godkendt af Forsikring &
Pension. Da der løbende testes og godkendes
henvises til Forsikring & Pensions hjemmeside
www.forsikringenshus.dk

91. RØD - klasse

92. Sikringsenheder
- er enheder (glas, gitre, døre, vinduer og sikringsskabe) der er testet og godkendt/registreret af Forsikring & Pension.
93. Svage bygningsdele
- er gipsvægge, trækonstruktioner, glasvægge
o.lign.

85. Forsikring & Pension-registreret installatør
94. Særligt løsøre
- findes på hjemmeside www.forsikringenshus.dk
- er anført i varegruppe 6
86. Forsikring & Pensions sikringskatalog
- findes på hjemmeside www.forsikringenshus.dk

Fortolkning af særligt løsøre kan søges på Forsikring & Pensions hjemmeside www.forsikringenshus.dk

87. Forbikobling
95. Tyvetækkelige varer
- er en nøgle-/kodekontakt, der giver mulighed
for at frakoble alarmen i adgangsvejen (i et
kortere tidsrum) frem til selve frakobling af
alarmen.
88. GUL - klasse
- er en Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed, der udviser en vis modstand mod indbrudsforsøg, og derfor kan antages at have en
hæmmende effekt ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.
89. GRØN - klasse
- er en Forsikring & Pension-registreret sikringsenhed, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være
hindrende ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.

- er varer anført i varegruppe 1 - 5.
Fortolkning af tyvetækkelige varer kan søges på
Forsikring & Pensions hjemmeside www.forsikringenshus.dk
96. Udstyrsklasse 2 og 3
- er udstyr klassificeret i Danmark eller efter fælles europæiske standarder for alarmudstyr.
Sikringsniveauet angiver hvilken udstyrsklasse,
der skal anvendes. Udstyr kan søges på Forsikring og Pension's hjemmeside www.forsikringenshus.dk
97. Vagt
- er en af rigspolitichefen registreret vagt, der
har gennemgået den lovpligtige uddannelse.
98. Verificeret AIA-anlæg
- er et AIA-anlæg der overfører indbrudsalarm til
kontrolcentral fra mindst 2 grupper.
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99. Åbninger
- er et hul der overstiger 0,1 m2 og begge sider
er mere end 12 cm.
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Hærværksdækning
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
1. Forsikringsbetingelser
For Hærværksdækningen gælder nedenstående
betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Kombi Erhverv.

Følgeudgifter som er dækket inden for
den angivne forsikringssum
7. Oprydning
Rimelige udgifter til oprydning af de forsikrede
genstande efter en skade som er omfattet af
Hærværksdækningen.

Hvem er dækket?
2. Forsikringstageren
Forsikringstageren som ejer eller bruger af det
forsikrede.

Hvad omfatter Hærværksdækningen?

Hvilke genstande er dækket?
8. Dækket under Hærværksdækningen er:
- de under tyveridækningen forsikrede genstande.

3. Hærværksdækningen omfatter direkte skader
som følge af:

Hvor dækkes genstandene?

- hærværk,
- graffiti og anden påmaling,

9. På forsikringsstedet

på de under tyveridækningen forsikrede genstande.
Ved hærværk forstås beskadigelse af det forsikrede løsøre i forbindelse med en forsætlig eller
ondsindet handling.
4. Hærværksdækningen omfatter desuden:
- følgeudgifter

(punkt 6-7)

5. Hærværksdækningen omfatter ikke:
- tab eller skade omfattet af tyveridækningen,
- skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende,
- glasskader.

Følgeudgifter som er dækket ud over
den angivne forsikringssum
6. Redning og bevaring

Hærværksdækningen omfatter skade på de forsikrede genstande, når de befinder sig på
den/de adresse(r) Løsøredækningen er tegnet
for.

Hvordan fastsættes erstatningen?
10. For Hærværksdækningen gælder:
Skaden opgøres i henhold til reglerne for Løsøredækningen, jævnfør forsikringsbetingelserne
herfor, punkt 38-41.
I forbindelse med en skade omfattet af Hærværksdækningn, dækkes endvidere:
- diverse afdækninger af facadearealer,
- udrykningsgebyr til alarmfirma, for så vidt
dette ikke er dækket af anden forsikring eller
serviceaftale,
- rimelige udgifter til midlertidig vagtordning.

- rimelige udgifter til redning og bevaring af de
forsikrede genstande i forbindelse med en
skade som er omfattet af Hærværksdækningen.
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Forsikringssum
11. Forsikringssum for Hærværksdækningen
Forsikringssummen, som står nævnt i policen
under 'Tilvalgsdækningen omfatter' er det maksimale beløb som kan komme til udbetaling i
forbindelse med en skade pr. forsikringssted.

genstande eller den faktiske forsikringsinteresse
for Hærværksdækningen overstiger forsikringssummen.
13. Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko for enhver skadebegivenhed omfattet af Hærværksdækningen.
Selvrisikoens størrelse kan ses i policen under
'Tilvalgsdækningen omfatter'.

12. Underforsikring
Der bliver ikke gjort underforsikring gældende,
selv om de faktiske værdier af de forsikrede
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Fællesbetingelser for Codan Kombi Erhverv
i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
Gælder IKKE for Arbejdsskadedækningen.

Forholdsregler ved skade
1. Afværgelse af skade
Når der er sket en skade, er det sikredes pligt at
forsøge at afværge eller begrænse tabet.
Codan har ret til at foretage skadebegrænsende
foranstaltninger.
2. Udbedring af skade
Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af
forsikrede genstande må ikke finde sted, før
Codan har givet accept.
3. Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til Codan,
således at Codan hurtigt kan bistå med råd og
vejledning.
Skader kan anmeldes til Codan på 3 måder:
- Ved "anmeld skade" på www.codan.dk, døgnet
rundt.
- Ved opringning til Codans Servicecenter på 33
55 55 55, døgnet rundt.
- Ved udfyldelse af blanket til skadeanmeldelse,
som kan fås hos Codan.

6. Anerkendelse af erstatningspligt og -krav
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse
af erstatningskrav må kun ske med Codan's
samtykke. Codan træffer i øvrigt bestemmelse
om sagens behandling.
7. Udfyldelse af skadeanmeldelse
Skadeanmeldelse kan fås ved henvendelse til
Codan. Skadeanmeldelsen skal indeholde så
fyldestgørende oplysninger som muligt.
8. Anden tilsvarende forsikring
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som
dækker mod samme risiko, at erstatningspligten
falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er
eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.
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.

Skader, der aldrig er dækket

Skadeanmeldelse skal i alle tilfælde indeholde
så fyldestgørende oplysninger som muligt.

9. Indirekte tab

4. Anmeldelse til politi

Forsikringen dækker ikke andre indirekte tab
end de, som er dækket under Driftstabsdækningen og Ansvar Erhverv.

Det er en betingelse for dækning at:
-

10. Indretning, oplag og håndtering

tyveri
ran
røveri
hærværk og graffiti

straks anmeldes til politiet.
5. Anmeldelse af ansvarsskade

Det er en betingelse for forsikringens dækning,
at den til enhver tid gældende lovgivning samt
tekniske forskrifter vedrørende brandfarlig virksomhed og lignende overholdes.
11. Jordskælv, krig, datamisbrug, datoforekomsters påvirkning med mere

Det skal straks anmeldes til Codan såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive
rejst.
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rers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers
udførelse af deres opgaver).

Jordskælv, krig med mere
For forsikringen i sin helhed gælder det, at den
ikke dækker skade eller udbredelse af skade,
der er en direkte eller indirekte følge af eller
står i forbindelse med:
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser,
- krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige
uroligheder,
- atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion)
og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller i fredstid.
Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte
er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelse heraf har været forskriftsmæssig og ikke
har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

Datamisbrug
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som
direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes
edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, angreb af edb-virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på
eller i tilknytning til edb-anlæg.

Datoforekomsters påvirkning
For Retshjælpsdækningen gælder:
Forsikringen dækker ikke omkostninger i forbindelse med tvister af enhver art, hvor krav, direkte eller indirekte, helt eller delvis begrundes i
eller støttes på, at sikrede eller andre har lidt
tab eller skade eller kræver anden genopretning
som følge af:
- datoforekomsters påvirkning af funktioner i
anlæg, systemer eller kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestation
eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning
(herunder - men ikke begrænset til - direktø-

Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster,
uanset om der er tale om datoer i forbindelse
med årtusindskiftet eller et hvilket som helst
andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse,
der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal
eller på en hvilken som helst anden måde i et
anlæg, system eller kombination heraf.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og
enhver anden fysisk genstand eller gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og
chips).
Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for
informationer og instruktioner, uanset om det er
på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet
af materiel eller immateriel karakter.
Såfremt Løsøre- eller Kaskodækning er valgt
gælder følgende for dækningerne med tilhørende
tilvalg:
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, som
direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes
datoforekomsters påvirkning af funktioner i
anlæg, systemer eller kombinationer heraf.
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster,
uanset om der er tale om datoer i forbindelse
med årtusindskiftet eller et hvilket som helst
andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse,
der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal
eller på en hvilken som helst anden måde i et
anlæg, system eller kombination heraf.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og
enhver anden fysisk genstand eller gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og
chips).
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Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for
informationer og instruktioner, uanset om det er
på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet
af materiel eller immateriel karakter.
Denne undtagelse omfatter ikke en eventuelt
valgt dækning for brand, eksplosion, nedstyrtning, tyveri og vandskade.
Såfremt Ansvar Erhverv er valgt gælder følgende:
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller
tab, som direkte eller indirekte skyldes:
- datoforekomsters påvirkning af funktioner i
anlæg, system eller kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning, attestation
eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning
(herunder - men ikke begrænset til - direktørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers
udførelse af deres opgaver).
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster,
uanset om der er tale om datoer i forbindelse
med årtusindskiftet eller et hvilket som helst
andet tidspunkt.
Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse,
der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal
eller på en hvilken som helst anden måde i et
anlæg, system eller kombination heraf.

Tvister
12. Uenighed om erstatningens størrelse (gælder
ikke for Ansvars- eller Retshjælpsdækningen)
Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift.
Til denne voldgift vælger De og Codan hver en
vurderingsmand.
Vurderingsmændene vælger en opmand inden
sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke
blive enige om en opmand, udnævnes denne af
præsidenten for Sø- og Handelsretten.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser
og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning
af tabet.
Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden
fastsætter herefter en erstatning, der ligger
inden for de to vurderingsmænds forslag.
Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand
deles lige mellem parterne.
13. Tvister vedrørende Ansvarsdækningen
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres
efter gældende ret ved de almindelige domstole.

Betaling af præmie

Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og
enhver anden fysisk genstand eller gruppe af
genstande, uanset om de har karakter af fast
ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og
chips).

14. Opkrævning

Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for
informationer og instruktioner, uanset om det er
på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet
af materiel eller immateriel karakter.

15. Præmiens betaling

Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning om betaling til den betalingsadresse,
som forsikringstageren har opgivet. Præmien
kan også betales gennem BetalingsService (BS)
eller Codan Konto Service (CKS).

Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage.
Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen
med præmien.
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22. Andet indeks
16. Betalingsfrist
Præmien skal betales senest den dato, der står
på anmodningen om betaling eller på Betalingsoversigten.
17. Påmindelse
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en
påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling.

Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører,
har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen
på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik.
23. Undtagelser
Indeksreguleringen omfatter ikke forsikringssummerne for Retshjælpsdækning, Ansvarsdækningen, herunder tilvalgsdækninger, samt
enhver sumbegrænsning i forsikringsbetingelserne og i klausuler, med mindre andet er anført.

18. Manglende betaling
Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter
den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning.

Selvrisiko
24. Selvrisiko ved skader

19. Gebyrer, renter med videre
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling.
Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for
udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser.

Uanset hvor mange dækninger en og samme
skade involverer, fratrækkes kun en selvrisiko,
og i så fald altid den største.
Dette gælder dog ikke for Ansvars- eller Retshjælpsdækningen.

Flytning og risikoforandring
Indeksregulering

25. De skal straks underrette Codan:

20. Anvendte indeks
Forsikringen indeksreguleres på baggrund af
Summarisk lønindeks, der udgives af Danmarks
Statistik.
21. Årlig regulering
Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks.
Regulering af forsikringssummer og varegruppesummer foretages fra den 1. januar og regulering af præmien sker pr. hovedforfald.
Forsikringssummer, varegruppesummer og præmien ændres med den procent, som indekset er
steget/faldet i forhold til det på policen anførte
indekstal.

- hvis oplysningerne i policen ikke er i overensstemmelse med begæringen eller i øvrigt er
forkerte,
- når den forsikrede virksomhed eller løsøret
flytter til et andet sted end det i policen angivne,
- når der med forsikringstagers vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren
derved forøges,
- når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds,
- når den forsikrede virksomhed skifter ejer,
- hvis Deres forsikringsbehov ændres,
- hvis branchekoden ændres eller virksomheden
registreres med flere branchekoder.
Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan
fortsætte.
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Fornyelse og opsigelse
26. Opsigelse med 1 måneds varsel
Codan Kombi Erhverv kan af hver af parterne
opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til policens hovedforfaldsdato.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode,
kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb.
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en ny
tilsvarende periode.
27. Opsigelse efter skade
Uanset bestemmelserne i punkt 26 kan hver af
parterne opsige forsikringen med 14 dages varsel efter en anmeldt skade.

Opsigelsen skal sendes skriftlig inden 14 dage
efter, at skaden er blevet udbetalt eller afvist, og
medfører, at hele Codan Kombi Erhverv opsiges.
28. Ændring af præmie eller betingelser
Hvis Codan's forsikringsbetingelser eller præmietarif ændres, kan Codan fra næste hovedforfaldsdato for en løbende forsikring gennemføre
tilsvarende ændringer.
Kan forsikringstageren ikke godkende en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal Codan have skriftlig
underretning herom inden 14 dage efter, at forsikringstageren har modtaget underretningen
om ændringen, hvorefter forsikringen ophører
ved udgangen af det løbende forsikringsår.
Indeksregulering betragtes ikke som ændring af
forsikringsvilkårene.
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