Inbrott och rån
Försäkringsvillkor: GJI 700:3

Gäller från 2018-04-01

Innehåll

5. Försäkrade skadehändelser
7. Försäkrad egendom
8. Säkerhetsföreskrifter
11. Självrisk
13. Definitioner

Kontakt
Kundtjänst
Telefon 0771-326 326
E-post: foretag@gjensidige.se

Skador
Telefon 0771-326 326
E-post: foretagsskador@gjensidige.se

Skadejour
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår
Skadejour, telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GJI 700:3

2

3
4
5
5
5

Bilaga till villkor inbrott och rån
1. Skyddsklass 1
2. Skyddsklass 2
3. Skyddsklass 3
4. Skyddskrav – inhägnat område

7
7
7
8
9

Inbrott och rån
Villkor: GJI 700:3

Dessa bestämmelser för inbrotts- och rånförsäkring ingår i en serie

stöldbegärlig egendom till sammanlagt högst 10 % av basbeloppet

av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

per fönster, såvida fönstret inte är särskilt skyddat upp till minst 2

efter ett enhetligt system. Detta medför att numreringen i villkoret

m från markplan eller 1,5 m från annat ståplan.

inte alltid är löpande.

5. Försäkrade skadehändelser
5.1 Stöld och skadegörelse i försäkringslokal

Anmärkning: Exempel på godtagbart särskilt skydd av fönster är
att fönstret skall vara skyddat av antingen stålgaller utfört enligt
försäkringsbranschens ”Regler för mekaniskt inbrottsskydd” eller
polykar bonatskiva minst 6 mm tjock. Skyddet skall vara monterat

Gjensidige ersätter fysisk skada på eller för lust av försäkrad

innanför glasrutan. Om fönsterrutan är av lamellglas minst 12 mm

egendom som inträffar som en direkt och oundviklig följd av stöld

tjockt och med minst 3 glasskikt erfordras inget ytterligare skydd

eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i

vid skydds klass 1 eller 2.

försäkringslokal som uppfyller fastställda skyddskrav

5.2 Låsändringar

• genom inbrott,

Om nyckel eller kod som förvarats hos försäkringstagaren eller

• med för låset avsedd nyckel eller kod som åtkommits genom

dennes ombud stulits genom

–

rån

–

inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven eller

–

inbrott i bostad.

• rån
• inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven eller
• inbrott i bostad och på grund därav låsändringar skäligen är

5.1.1 Skyddskrav

påkallade i lokal eller byggnad disponerad av

Försäkringen gäller under förutsättning att försäkringslokalen

försäkringstagaren, ersätter Gjensidige kostnaden för dessa.

uppfyller fastställda skyddskrav. Dessa skyddskrav indelas i

Detta gäller dock endast lås i ingångsdörrar till bostäder eller

skyddsklasser, se bilaga. Skyddsklass 1 utgör minimikrav om inte

andra lokaler. Ersättning lämnas med sammanlagt högst ett

högre skyddsklass eller särskild beskrivning anges i

basbelopp för lås ändringar i samtliga berörda i Gjensidige

försäkringsbrevet.

inbrottsförsäkrade byggnader eller lokaler.

Om vid inträffad skada försäkringslokalen inte uppfyller

5.3 Särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme

skyddskraven gäller försäkringen endast om den försäkrade kan

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen omfattar egendom i

visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning

särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme gäller följande.

även om kraven uppfyllts. Då egendomen enligt 4.21 (Var

Gjensidige ersätter fysisk skada på eller förlust av försäkrad

försäkringen gäller – På annan plats) förvaras på annan plats än

egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme (värdeskåp

angivet försäkringsställe gäller att inbrottsskyddet där skall

och värdevalv enligt svensk standard SS 3150 samt kassaskåp enligt

uppfylla lägst skyddskraven enligt Skyddsklass 1, eller vid förvaring i

svensk standard SS 3493, säkerhetsskåp enligt svensk standard SS

bostad, enligt tillämpliga villkor för hemförsäkring i Gjensidige. Då

3492, dokumentskåp eller kassavalv) som finns i försäkringslokal

egendom förvaras på annan plats enligt 4.22 gäller samma

vilken uppfyller fastställda skyddskrav. Skadan skall vara en direkt

skyddskrav som på det försäkringsställe varifrån egendomen

och oundviklig följd av stöld eller skadegörelse förövad av person

flyttats.

som tagit sig in i försäkringslokalen på sådant sätt som anges i 5.1.

5.1.2 Undantag

5.3.1 Förvaringsutrymme med nyckellås

Ersättning lämnas inte för

Öppnas skåpet (valvet) med nyckel, ersätts skadan endast om

5.1.2.1

försäkringstagaren eller den som för hans räkning omhänderhaft
nyckeln fråntagits denna genom

skada på glas större än 5 kvm eller på skylt, då dessa är monterade.

5.1.2.2
skadegörelse genom sprängning.
5.1.3 Tillgrepp utifrån genom krossat fönster (”smash and grab”)
Såsom skada genom inbrott anses även tillgrepp utifrån genom
krossat fönster. Ersättningen begränsas för stulen eller skadad

• rån inom försäkringslokalen om gärningsmannen berett sig
tillträde dit genom inbrott eller rån annorstädes,
• inbrott i bostad på försäkringsstället då den som omhänderhaft
nyckeln vistats där eller inbrott – på annan plats än
försäkringsstället – i lokal som uppfyller skyddskraven eller i
bostad.
3

5.3.2 Förvaringsutrymme med kombinationslås

5.5 Allmänna undantag

Om låsanordningen utgörs av kombinationslås och skåpet (valvet)

De allmänna undantag som gäller för denna försäkring finns

öppnats av obehörig, ersätts skadan endast om kombinationen

beskrivna under Allmän sektion Egendom punkt 14. Dessa

med våld eller hot som inneburit trängande fara avtvingats någon

undantag avser atomkärnprocess, krig eller upplopp och

som i behörig ordning fått kännedom om denna. Har våldet eller

datamedia.

hotet utövats inom försäkringslokalen ersätts skadan endast om
gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott.
5.3.3 Undantag
Ersättning lämnas inte för
5.3.3.1
skada som inträffat då förvaringsutrymmet varit olåst eller nyckel
kvarlämnats i dess lås.
5.3.3.2
skada som inträffat då förvaringsutrymmet öppnats med nyckel
som åtkommits på annat sätt än som anges i 5.3.1.
5.3.3.3
skada som inträffar då nyckel eller låskombination åtkommits
genom rån, våld eller hot, om den som utsatts för övergreppet
medverkat till eller främjat skadan eller var under 18 år.
5.3.3.4

7. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet
med objekttyp eller på annat sätt och utgörs av
• sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller
uttryckligen åtagit sig att försäkra,
• arbetstagares egendom eller
• kunders egendom.
Genom särskild notering i försäkringsbrevet kan egendom som
leasats, hyrts, lånats, köpts enligt avbetalningskontrakt eller
mottagits i kommission försäkras separat eller uteslutas från
försäkringen. Vid försäkring av objekttyperna maskinerier eller
varor omfattar försäkringen – även om särskilda
försäkringsbelopp härför inte angetts i försäkringsbrevet:
• Arbetstagares egendom intill 20 % av basbeloppet för varje
arbetstagares skada eller det högre belopp som kan finnas
angivet i respektive kollektivavtal, dock inte pengar och
värdehandlingar.

skadegörelse genom sprängning.

• Kunders egendom intill sammanlagt två basbelopp.

5.4 Rån

7.1 Undantag

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen omfattar rån gäller
följande. Gjensidige ersätter fysisk skada på eller förlust av
försäkrad egendom som inträffar som en direkt och oundviklig följd
av rån eller överfall på försäkringstagaren eller dennes
arbetstagare. Rånförsäkringen gäller även utanför

Följande egendom omfattas endast om detta särskilt anges i
försäkringsbrevet.
7.1.1
Försäljnings-, musik-, växlings- och spelautomat, sedel- och

försäkringsstället vid tjänsteutövning.

kontokortsautomat jämte innehåll.

5.4.1 Undantag

7.1.2

Ersättning lämnas inte för

Pälsdjur i fångenskap.

5.4.1.1

7.1.3

skada då den som utsatts för rånet eller överfallet medverkat till

Varor eller Kunders egendom som består av stöldbegärlig

eller främjat skadan.

egendom.

5.4.1.2

7.1.4

skada – då det gäller pengar och värdehandlingar – om den som
utsatts för rånet eller överfallet var under 18 år. Vid rån inom
försäkringslokalen gäller dock denna åldersgräns inte för anställd.
5.4.1.3
skada genom utpressning eller kidnappning.
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Motorfordon, traktorer, trafikförsäkringspliktiga motorredskap,
terrängfordon samt släpfordon till dessa.
7.1.5
Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, skepp och
båtar.

8. Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäkringsavtalet angivna
säkerhetsföreskrifter som Gjensidige meddelat i syfte att förhindra
eller begränsa skada.

8.1 Nyckel
Nyckel eller låskod till försäkringslokal skall handhas och förvaras på
betryggande sätt. Den får t.ex. inte vara märkt eller placerad så att
den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på
sådant sätt i försäkringslokalen att den är lättillgänglig för
obehörig.

8.2 Lås och låskombination
Lås eller låskombination skall omedelbart bytas eller ändras om det
finns anledning misstänka att någon obehörligen innehar nyckeln

8.4 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 20 % av
eljest utgående ersättning, dock med lägst ett halvt och högst 10
basbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan anses
föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra
omständigheter.
Sådant avdrag görs dock inte
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om
föreskriften iakttagits,
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan
lastas för att den åsidosatts.

11. Självrisk

eller har kännedom om låskombinationen.

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för

8.3 Datamedia

nedan.

Anmärkning: Försäkringen omfattar inte sådan merkostnad som
uppstår på grund av att säkerhetskopia inte funnits enligt nedan.

skada, röjning och räddning en självrisk enligt vad som anges

11.1 Grundsjälvrisk

Se Allmän sektion Egendom punkt 14.5.

Självrisken är 20 % av basbeloppet.

8.3.1 Operativsystem och applikationsprogram

11.2 Förhöjd grundsjälvrisk

Aktuella styr- och produktionsprogram skall finnas i minst tre
exemplar. Programmeringsunderlaget för dessa räknas som ett
exemplar. Övriga två exemplar, arbetskopia och säkerhetskopia,

Förhöjd grundsjälvrisk tillämpas endast om detta anges i
försäkringsbrevet.

skall finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia.

11.3 Särskilt avtalad självrisk

8.3.2 Register och produktionsdata

försäkringsbrevet. Självrisken är dock alltid lägst den förhöjda

Register eller annan information avsedd för maskinell bearbetning,
lagrad på datamedia, skall finnas i minst tre generationer,
alternativt ett original och två kopior. Av dessa exemplar skall ett
utgöra säkerhetskopia. Dessutom skall för rekonstruktion av

Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då anges i
grundsjälvrisken.

11.4 Tilläggssjälvrisk
Tilläggssjälvrisk tillämpas endast om detta anges i

information erforderligt underlag (inmatningsmaterial) bevaras.

försäkringsbrevet.

8.3.3 Administrativa rutiner

11.5 Högsta självrisk

Det åligger försäkringstagaren att för databehandlingsområdet
rimliga administrativa rutiner (t.ex. en formaliserad och
dokumenterad rutin för överläggning av program till
produktionsbibliotek) följs samt att tillse att säkerhetskopior är

Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för försäkringstagaren
tillämpas endast en gemensam självrisk, den högsta.
Anmärkning: Denna regel avser inte särskilt avtalad självrisk.

aktuella, korrekta och funktionsdugliga.

13. Definitioner

8.3.4 Förvaring av säkerhetskopia

Arbetstagares egendom (objekttyp)

Säkerhetskopia skall förvaras skild från övriga exemplar på sådant

Härmed avses arbetstagares

sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar kan skadas

• personliga lösegendom, som kan försäkras enligt Gjensidiges

vid samma skadetillfälle.

hemförsäkringsvillkor, dock inte egendom hänförlig till
objekttypen Pengar och värdehandlingar,
• egendom som omfattas av gällande kollektivavtal.
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Basbelopp

Rån

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om

Rån förutsätter våld på person eller användande av hot som

allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan

innebär trängande fara. Häri innefattas även lindrigare våld på

inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas

person förutsatt att våldet och till greppet omedelbart uppfattas

självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp

av den som utsatts för våldet, att denne gjort vad som rimligen

uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

kan begäras för att hindra eller minska skadan och att händelsen

Försäkringslokal

kan styrkas genom tillförlitlig utredning.

Som en och samma försäkringslokal anses samtliga lokaler som

Stöldbegärlig egendom

direkt ansluter till varandra och som disponeras av

Med stöldbegärlig egendom avses:

försäkringstagaren.

• föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och

Som försäkringslokal anses inte fordon, arbetsredskap, fartyg,

• antikviteter, konstverk och äkta mattor (handknutna

luftfartyg, upplag under bar himmel, plasthall, tält, container för
transportändamål, skåp, kista eller liknande om inte annat särskilt
anges i försäkringsbrevet.

Inbrott
Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i eller
med dyrk tagit sig in i lokal. Som dyrk räknas inte nyckel eller
avbildning av nyckel.

Kunders egendom (objekttyp)
Härmed avses kunder tillhörig egendom som är i
försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den
försäkrade verksamheten. I värdet av egen domen ingår även de
kostnader försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.

Objekttyper
Härmed avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyper är:
• Arbetstagares egendom
• Byggnad
• Kunders egendom
• Maskinerier
• Pengar och värdehandlingar
• Ritningar och arkivalier samt datamedia
• Trädgård och tomt
• Varor De olika objekttyperna finns definierade i Allmän sektion
för egendom.

Pengar och värdehandlingar (objekttyp)
Härmed avses
• pengar och gällande frimärken,
• aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar med vinst, växlar,
checkar, försäljningsnotor och andra fordringsbevis,
• färd- och inträdesbiljetter, månadskort, årskort och
förköpshäften.
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ädelstenar,
orientaliska),
• ur avsedda att bäras (t ex fick- och armbandsur, hängur),
• persondatorer, kameror och kameratillbehör, projektorer (även
OH-apparater),
• band- och skivspelare, förstärkare, högtalare, radio-, video- och
TV-apparater,
• pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och oberedda
skinn,
• tobak, vin och sprit.

Överfall
Med överfall förstås skada genom våld på person utan att tillgrepp
samtidigt förekommit.

Bilaga till villkor inbrott och rån

Skyddskrav

Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd för brandventilator är

1. Skyddsklass 1

1.5 Annan öppning

1.1 Försäkringslokalens omslutningsyta

Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 x 300 mm,

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) skall
– såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och
reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållanden
godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöld

stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

skall ha inkrypningsskydd.
Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd är stålgaller, lamellglas
(pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningsskydd

gods.

av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex.

1.6 Dörr till container

regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gipsskiva)

Dörr till container ska vara låst med en låsbom som uppfyller

är som regel inte godtagbar.

kraven i SSF 1051 klass 4 eller annan likvärdig låsning.

1.2 Dörr, port och lucka

1.7 Nödutgång

Dörr, port och lucka i omslutningsyta skall vara låst med av
försäkringsbolagen godkänd låsenhet eller med annan
låsanordning som för det särskilda fallet godtagits av Gjensidige.
Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvar lämnats i låset.
För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall vara reglad
upp- och nedtill med säkrade kantreglar eller på likvärdigt sätt.
Utgående dörr skall ha bakkantsäkring.
Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och
godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med
instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och
utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med
dubbelcylinder.
Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag,

Nödutgång ska vara låst med en ”godkänd låsenhet” inklusive
elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för verksamheten
väsentlig funktion.

1.8 Godkänd elektromekanisk låsanläggning
En elektromekanisk låsanläggning ska vara installerad enligt
Svenska Stöldskyddsföreningens regler för projektering och
installation av elektromekanisk låsanläggning, SSF 210.
Materielen ska uppfylla SSF 1022 eller annan utrustning med
likvärdigt skydd mot inbrott.

1.9 Hantering av nyckel och kodmedia
Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel eller kodmedia
lämnats kvar i låset eller kodavläsaren.

stiftning eller tappbärande gångjärn.

2. Skyddsklass 2

1.3 Fönster

Anmärkning: Utöver vad som anges nedan hänvisas till Gjensidige

Öppningsbart fönster i omslutningsyta skall vara stängt och

för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

invändigt reglat. Ventilationsfönster ovan dörr får dock vara öppet
om det har inkrypningsskydd.

2.1 Försäkringslokalens omslutningsyta
Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m.m.) skall

Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd för ventilationsfönster

– såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och

är stålgaller eller stoppbom. Inkrypningsskydd av fast eller låst

reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållandena

galler skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöld

Stopp bom skall förhindra att fönstret kan öppnas mer än 150 mm.

gods.

1.4 Brandventilator

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex.

Brandventilator skall vara stängd och reglad med endast från

regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gipsskiva)

insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha

är som regel inte godtagbar.

inkrypningsskydd.
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2.2 Dörr, port och lucka

Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd för brandventilator är

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge godtagbart skydd

stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

mot inbrott. Dörr skall vara låst med av försäkringsbolagen
godkänd låsenhet. För pardörrar gäller dessutom att den ena
dörren skall vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar
eller på likvärdigt sätt. Utåtgående dörr skall ha bakkantsäkring.
Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas med av
försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning (långskyltar) på
båda sidor. Andra dörrtyper t.ex. skjutdörrar skall förstärkas på
likvärdigt sätt. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt
utförande som för dörr. Dörr, port och lucka anses inte låst om
nyckel kvar lämnats i låset.
Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och
godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med
instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och
utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med
dubbelcylinder.
Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag,
stiftning eller tappbärande gångjärn.

2.3 Fönster
Öppningsbart fönster skall vara stängt och invändigt reglat.
Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det har
inkrypningsskydd. Öppningsbart fönster vars nedre kant är beläget
lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt
åtkomligt (t.ex. från balkong, tak, brandstege) skall antingen vara
låst med av försäkringsbolagen godkänt fönsterglas eller annan
låsanordning som för det särskilda fallet god tagits av Gjensidige
eller ha inkrypningsskydd. Fönster anses inte låst om nyckel

2.5 Annan öppning
Annan öppning som är större än 150 x 300 mm skall ha
inkrypningsskydd.
Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd är stålgaller, lamellglas
(pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningsskydd
av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

2.6 Dörr till container
Dörr till container ska vara låst med en låsbom som uppfyller
kraven i SSF 1051 klass 4 eller annan likvärdig låsning.

2.7 Nödutgång
Nödutgång ska vara låst med en ”godkänd låsenhet” inklusive
elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för verksamheten
väsentlig funktion.

2.8 Godkänd elektromekanisk låsanläggning
En elektromekanisk låsanläggning ska vara installerad enligt
Svenska Stöldskyddsföreningens regler för projektering och
installation av elektromekanisk låsanläggning, SSF 210.
Materielen ska uppfylla SSF 1022 eller annan utrustning med
likvärdigt skydd mot inbrott.

2.9 Hantering av nyckel och kodmedia
Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel eller kodmedia
lämnats kvar i låset eller kodavläsaren.

kvarlämnats i låset.

3. Skyddsklass 3

Anmärkning 1: Exempel på inkrypningsskydd för ventilations fönster

Anmärkning: Utöver vad som anges nedan hänvisas till Gjensidige

är stålgaller eller stoppbom. Inkrypningsskydd av fast eller låst
galler skall vara utfört så att största öppningen är 150 x 300 mm.

för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

3.1 Försäkringslokalens omslutningsyta

Stoppbom skall förhindra att fönstret kan öppnas mer än 150 mm.

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m.m.) skall

Anmärkning 2: Exempel på inkrypningsskydd är stålgaller,

reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållandena

lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka.

godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av

Inkrypningsskydd av stålgaller skall vara utfört så att största

stöldgods.

öppningen är 150 x 300 mm.

– såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex.

2.4 Brandventilator

regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gipsskiva)

Brandventilator skall antingen vara stängd och reglad med endast

är som regel inte godtagbar.

från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha
inkrypningsskydd. Brandventilator av glas eller plast som är
belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt
åtkomlig skall oavsett reglingsanordning ha inkrypningsskydd.
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3.2 Dörr, port och lucka

3.4 Brandventilator

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge godtagbart skydd

Brandventilator skall antingen vara stängd och reglad med endast

mot inbrott. Dörrblad av trä – utom vid dörr mot trafikerad allmän

från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha

plats – skall vara beklädd med stålplåt antingen 1,5 mm på utsidan

inkrypningsskydd. Brandventilator som är belägen lägre än 4 m

eller 1 mm på båda s idor. Dörr skall vara låst med två av

över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig skall oavsett

försäkringsbolagen godkända låsenheter. Låsen placeras med

reglingsanordning ha inkrypningsskydd.

hänsyns tagande till dörrenhetens konstruktion så att bästa
brytmotstånd erhålls. Normalt får avståndet mellan låsenheterna
inte understiga 400 mm. För pardörrar gäller dessutom att den ena
dörren skall vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar

Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd för brandventilator är
stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

eller på likvärdigt sätt. Utåtgående dörr skall ha bakkantsäkring.

3.5 Annan öppning

Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas med av

inkrypningsskydd.

försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning (långskyltar) på
båda sidor. Andra dörrtyper t.ex. skjutdörrar skall förstärkas på
likvärdigt sätt. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt
utförande som för dörr. Dörr, port och lucka anses inte låst om

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm skall ha

Anmärkning: Exempel på inkrypningsskydd är stålgaller, lamel lglas
(pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningsskydd
av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300

nyckel kvar lämnats i låset.

mm.

Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och

4. Skyddskrav – inhägnat område

godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med

Anmärkning: Utöver vad som nedan anges hänvisas till Gjensidige

instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och

för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med
dubbelcylinder.

4.1 Försäkringslokalens omslutning
Med försäkringslokal avses här inhägnat område som uppfyller

Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag,

nedan angivna krav. Området där den försäkrade egendomen

stiftning eller tappbärande gångjärn.

förvaras skall vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, grind,

Anmärkning 3: Är dörr mot trafikerad allmän plats försedd med
ruta av glas betraktas rutan som fönster och skall vara skyddad
med inkrypningsskydd av samma typ som godkänns för fönster.

3.3 Fönster
Öppningsbart fönster skall vara stängt och invändigt reglat.
Samtliga fönster utom skyltfönster vars nedre kant är belägen lägre
än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t.
ex. från balkong, tak, brandstege) skall vara skyddad med
inkrypningsskydd.
Anmärkning 1: Med skyltfönster avses mot allmän trafikerad plats
beläget inte öppningsbart fönster med ruta av glas med minst 1
kvm yta och som används för att visa varor.
Anmärkning 2: Exempel på inkrypningsskydd är stålgaller,

port m m), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart
skydd mot inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods.
Inhägnaden skall bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst
2,20 m hög varav de översta 0,20 m skall utgöras av minst två rader
taggtråd. Inhägnaden skall anslutas så nära till marken att
inkrypning under inhägnaden förhindras. Inhägnadens
fastsättnings anordningar, stolpar, stag m.m. skall vara förankrade
i marken på ett godtagbart sätt.
Anmärkning: Exempel på godtagbart utförande av stängsel och
väggar är
• flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek
inte överstigande 50 x 50 mm
• vägg av trä minst 25 mm tjock
• vägg av stålplåt minst 1 mm tjock

lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka.
Inkrypningsskydd av fast eller låst galler skall vara utfört så att
största öppning är 150 x 300 mm.
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4.2 Grind, port och dörr
Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott
som stängsel och vägg enligt ovan. Grind, port och dörr skall vara
låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och
slutbleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås skall ha
minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset. Vid
gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar avlyftning
av grind i stängt läge. Port och dörr skall vara försedd med
likvärdigt skydd. Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel kvar
lämnats i låset.
Anmärkning: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och
godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med
instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och
utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med
dubbelcylinder.

4.3 Självrisk
Med tillägg till Egendomsförsäkring 11.2 Förhöjd grundsjälvrisk gäller
följande.
4.3.1 Förhöjd grundsjälvrisk
Självrisk är ett halvt basbelopp vid skada på motordrivna fordon
liksom stöld av lösa eller fast monterade delar, reservdelar eller
tillbehör.
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