Tyveridækning
12

Tyveri
Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede
løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder:

12.1

12.2

12.2.1 NEM Forsikring har ved antagelse af forsikringen forudsat, at det forsikrede løsøre er i lokaler, der er sikret
mod indbrudstyveri.

Indbrudstyveri

De sikringsforanstaltninger, NEM Forsikring kræver,
skal udføres i overensstemmelse med de forskrifter for
installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som F&P* har udarbejdet.

12.1.1 Forsikringen omfatter løsøre, der befinder sig i bygninger.
Der er tale om indbrudstyveri, når løsøre stjæles, efter
at tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt sikrede og
forsvarligt aflåste bygninger eller lokaler. Adgang skal
skaffes ved brug af vold mod bygningen eller ved hjælp
af dirke, falske eller tillistede nøgler.
Dækning for indbrudstyveri forudsætter,
•

•

at døre og andre adgangsveje har været låst forsvarligt, og at vinduer har været lukkede og tilhaspede, samt
at der er synlige tegn på voldeligt opbrud, eller at
det kan sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved
brug af dirke, falske eller tillistede nøgler.

De komponenter, der benyttes til sikring skal overholde de kvalitetskrav, som er stillet af F&P*. Installation
af elektronisk sikring skal udføres af et firma, der er
godkendt af F&P*.
12.2.2 Der er 6 sikringsniveauer Fra og med sikringsniveau 20
er der mulighed for valg af enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring.
12.2.3 NEM Forsikring har ved antagelse af forsikringen forudsat, at visse varer beregnet til videresalg, udlejning,
reparation, demonstration, samt ved opbevaring på
lager ikke må findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænset omfang.

Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse,
gitterkonstruktioner eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes
ikke som bygninger eller lokaler.
12.1.2 I forbindelse med indbrudstyveri dækker forsikringen
tillige hærværk* på forsikrede genstande i aflåste bygninger og lokaler.
12.1.3 Forsikringen dækker de udgifter, som påhviler forsikringstageren i henhold til lejeloven eller lejekontrakt til
istandsættelse af beskadigelser - dog ikke af glasruder/-døre af enhver art - som ved indbrud på forsikringsstedet eller bevisligt forsøg derpå tilføjes de lokaler, der benyttes af forsikringstageren.

Sikringsniveau og varebegrænsningsregler (se
varegruppeskemaet)

Hvor der i varegruppeskemaet ved et sikringsniveau i
rækkerne ”Niveau 10” til ”Niveau 60” er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe
ikke overstige det anførte beløb. Beløbene indeksreguleres. Dog indeksregulereres beløbene i varebeskrivelserne ikke.
12.2.4 Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr som ikke er
til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og
opbevaring på lager, må kun findes i begrænset omfang.
Beløbsgrænser fremgår af varevaregruppeskemaet.
Beløbene indeksreguleres.

Ran og røveri

12.1.4 Hvis nøglerne eller koden til pengeskab eller - boks*
har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet,
betragtes tyveri derfra som tyveri fra almindeligt
gemme, jfr. 3.4.8.

12.3

12.1.5 Krav om sikringsniveau og varebegrænsning fremgår af
policen. Der gælder de samme sikringskrav for løsøre,
der befinder sig udenfor forsikringsstedet, som på forsikringsstedet.

12.3.2 Forsikringen dækker desuden hærværk* på forsikrede
genstande, når det sker i forbindelse med ran* eller
røveri*.

12.1.6 Hvis enten kravene til sikringsniveau eller kravene om
varebegrænsning ikke er overholdt, erstattes 60 % af
samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville
komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.
Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning overholdt, erstattes kun 40 % af samtlige
beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til
udbetaling, hvis kravene var opfyldt.
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12.3.1 Forsikringen dækker ran* og røveri* af løsøre fra forsikringstager eller dennes personale.

12.3.3 Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer
dækkes med indtil 15 % af forsikringssummen, højst
237.987 kr., indeksreguleret (2019). Dette gælder såvel
på forsikringsstedet som under transport overalt i
Danmark.
Hvis rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer transporteres af en person under 18 eller over 65
år, er disse dog højst dækket med 15.865 kr., indeksreguleret (2019). Dette beløb kan ikke forhøjes.

Nem Forsikring
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12.3.4 Forsikringen dækker ikke ran* eller røveri*, hvori et
medlem af forsikringstagers personale har været delagtigt.

12.5.2 Retten til erstatning for tyveri fra biler er betinget af,
•

12.4

Tyveri af/fra containere* og skurvogne
•

12.4.1 Forsikringen dækker
•
•
•

•

tyveri af containere* og skurvogne,
skade på containere*, skurvogne og låsetøj til disse, forvoldt ved voldeligt opbrud eller forsøg derpå,
tyveri af løsøre fra containere* eller skurvogne,
der er lukkede og aflåste.

12.4.2 Retten til erstatning for tyveri fra containere* og skurvogne er betinget af,

•

at der er tegnet selvstændig transportforsikring
for den pågældende bil,
at bilen er lukket og aflåst, samt at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud,
at bilen tilhører virksomheden eller dennes ansatte,
at de forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagagerum. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal de
anbringes inde i bilen og dækkes til, så de ikke er
synlige udefra.

12.5.3 Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af
anden forsikring.
12.5.4 Forsikringen omfatter ikke:

•

at hver dør eller port i containere* og skurvogne
er aflåst med mindst 2 F&P* registrerede låseenheder. Hvis der anvendes hængelåse, skal de opfylde kravene til F&P* registreret låseenhed IV
(rød klasse).
For containere* kan der i stedet benyttes en
hængelås i kombination med låsebom, når begge
er F&P* registreret låseenhed IV (rød klasse),

•
•

•

at vinduer i containere* og skurvogne er forsvarligt sikrede med aflåste skodder,
at døre i skurvogne af træ er forstærkede med
mindst 2 mm jernplade, der er skruet på dørene
indvendigt.
at der i skadetilfælde kan konstateres voldeligt
opbrud af containeren* eller skurvognen.

•
•
•

12.5.5 Erstatningen kan hverken overstige summen pr. bil på
transportforsikringen eller 158.659 kr., indeksreguleret
(2019) pr. skadebegivenhed.
12.6

Tyveri af forretningscykler

12.6.1 Forsikringen dækker tyveri af forretningscykler.
12.6.2 Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af,
•

12.4.3 Forsikringen dækker ikke tyveri og skade sket under
transport.

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer,
manuskripter og dokumenter.
Genstande nævnt i varegruppe 1-4.
Bærbart tele-, måle- og it-udstyr, herunder tilbehør.

•
•

at cyklens stelnummer kan oplyses,
at cyklen er aflåst med en lås, der er godkendt af
Dansk Varefakta Nævn,
at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen.

12.4.4 Forsikringen omfatter ikke:
•
•

•

12.5

Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer,
manuskripter og dokumenter.
Genstande beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, samt ved opbevaring på
lager, nævnt i varegruppe 1-5.
Bærbart tele-, måle- og it-udstyr, herunder tilbehør.

Tyveri fra biler

12.5.1 Forsikringen dækker tyveri fra biler på forsikringsstedet eller på forsikringstagerens og ansattes privatadresse.
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Vejledning til Varegruppeskemaet
I rækkerne med de enkelte sikringsniveauer i varegruppeskemaets er det nævnt, hvor stor en værdi af varer, der må være inden for det
sikringsniveau, virksomheden har.
Værdien af varer og særligt løsøre må udelukkende findes indtil det beløb, der er nævnt for den enkelte varegruppe og for særligt
løsøre.
Hvis værdien af varer i en eller flere varegrupper overstiger de beløb, der er angivet i varegruppeskemaet ud for de respektive varegrupper og ud for virksomhedens aktuelle sikringsniveau, skal sikringsniveauet øges til et niveau, der er højt nok til at omfatte værdien
af varerne i de enkelte varegrupper.
Det forsikrede på forsikringsstedet samt andre steder, hvor tyveriforsikringen dækker efter vilkårene, skal mindst være tyverisikret i det
nævnte sikringsniveau med enten skalsikring, cellesikring og/eller objektsikring. Såfremt virksomheden har værdier i sikringsniveau 40,
50 og 60 tager selskabet forbehold for risikovurdering ved sikringskonsulent.
Der kan læses om Sikringsniveauerne på selskabets hjemmeside.
Er aftalen til værdibegrænsning og/eller sikringsniveau/tyverisikring ikke opfyldt, nedsættes erstatningen som nævnt i betingelserne.

Se varegruppeskemaet på bagsiden.
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Varegruppeskema
– Varegrupper og sumgrænser for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration – samt ved opbevaring på lager.
–
Sumgrænser for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.
Sikringsniveau

Varegruppe 1

Varegruppe 2

Varegruppe 3

Varegruppe 4

Varegruppe 5

Tilstedeværelse af særligt
løsøre i alle erhvervsvirksomhe-

Oplysninger om
sikringsniveauer
kan findes på
selskabets hjemmeside og på
hjemmesiden
www.fpsikring.dk

Guld, sølv, platin, palladium samt
anden legering med ædelt metal,
der indeholder 333 ‰ rent guld
eller mere, diamanter, ædelstene,
ægte perler, kulturperler (ind- og
uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer
indgår.

Tobaksvarer.

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

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

Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og
udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Brillestel.
Solbriller med stykværdi over 100
kr.
Cykler, samt reservedele og udstyr
til cykler.
EL- og motordrevet håndværktøj.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt,
med stykværdi under 1.000 kr.
Hårde hvidevarer.
Møbler med en stykpris over 1.000
kr.
Tæpper med en m2 pris på over 500
kr.
Antikviteter, dog undtaget møbler
med stykværdi under 10.000 kr.
Malerier, skulpturer og ting af
kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede
samt reservedele og udstyr til disse,
(tv, radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Skibs- og bådudstyr, (tv-, radio- og
navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med stykværdi under 1.000 kr.

34.345 kr.
103.029 kr.
206.061 kr.
1.500.000 kr.
*)
*)

103.029 kr.
206.061 kr.
1.500.000 kr.
*)
*)
*)

206.061 kr.
1.500.000 kr.
*)
*)
*)
*)

der, institutioner og foreninger

Lomme- og armbåndsure, med
stykværdi over 1.000 kr.

Niveau 10
Niveau 20
Niveau 30
Niveau 40
Niveau 50
Niveau 60

0 kr.
0 kr.
34.345 kr.
103.029 kr.
224.276 kr.
1.500.000 kr.

1.496 kr.
16.847 kr.
34.345 kr.
103.029 kr.
1.500.000 kr.
*)

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

224.276 kr.
601.642 kr.
1.500.000 kr.
*)
*)
*)

*) Individuel sum og sikringsniveau fastsættes efter aftale med selskabet. Sumgrænserne er indekserede med virkning pr. januar 2022

E31 – Erhvervsløsøre – Tyveri
01.01.2022

Nem Forsikring
Cvr. 24 25 63 83

