Ordforklaring
AIA-anlæg (Automatisk indbrudsalarmanlæg)
Et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk registrerer og alarmerer, når der sker en gennembrydning,
opbrydning eller bevægelse i de overvågede lokaler.

Alarmoverførsel
Signaloverførsel via f.eks. telenettet til kontrolcentral
godkendt af Rigspolitichefen. En signaloverførsel kan
være uovervåget, sabotageovervåget samt sabotageovervåget med identifikation af afsender.

Arbejdspladser (bygge- og håndværksmæssige arbejdspladser)
Arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssige arbejder
udenfor forsikringssteder, der er nævnt i policen.

Autoreservedele og –udstyr

arbejdere, der ikke hører under funktionær- eller lærlingeloven.

F&P
Forsikring & Pension (F&P) er forsikringsselskabernes og
de tværgående pensionsselskabers erhvervsorganisation i
Danmark. www.forsikringogpension.dk

F&P
F&P* har klassificeret bl.a. låseenheder udfra deres evne
til at modstå opbrydningsforsøg.
Klassifikationerne kan findes på vores hjemmeside eller
på www.fpsikring.dk.
Information om, hvilke låse der opfylder de stillede sikringskrav, kan fås hos medlemmer af Dansk Låsesmede
Forening.

Ved autoreservedel forstås forsikringsmæssigt hele karrosseridele som f.eks. døre, frontplader, hele sæder, paneler og andre faste hele dele til køretøjet, samt ting som
olie, køle- og sprinklervæsker, tændrør, slanger, skruer etc.
Omtalte autoreservedele må findes ubegrænset.

Forbrugsmaterialer

Autoudstyr er forsikringsteknisk tyvetækkeligt udstyr i
form af f.eks. læder- og sportsrat, sædeovertræk, nakkestøtter, soltage, dæk og fælge, batterier, tyverialarmer,
lygter, tilbehørsinstrumenter, omdrejningstællere, bodykits (spoilere), barnestole, tuningsdele m.m.
Omtalte autoudstyr er omfattet af varegruppe 5.

Ved funktionsfejl i maskinelt driftsudstyr forstås:

De materialer, der anvendes til maskiners drift, f.eks. drivog smøremidler samt andre væsker.

Funktionsfejl
•

•

Autoradioer og dertil tilhørende udstyr er forsikringsmæssigt ikke autoudstyr.

Containere

at der opstår uregelmæssigheder i funktionen af
driftsudstyr, som resulterer i manglende evne til
at producere korrekt output, og
hvor retablering af funktionerne består i fejlfinding, justering og udskiftning af defekte elektriske/mekaniske komponenter, herunder sådanne
der alene må udskiftes, fordi de er sammenbygget med de defekte.

Ved containere forstås større lukkede fragtcontainere af
metal. Eksempelvis ”multipurpose container” (lukket metalkasse med døre), ”Fantainer” (container med ventilation), tankcontainer, kølecontainer eller lignende.

Gennembrydning

Dagsværdi

De flader, der omslutter og beskytter de forsikrede genstande. En grænseflade kan være mur, væg, gulv, tag,
vindue og dør. Undtaget herfra er vinduer og døre, som er
beliggende mere end 4 m over terræn, gulv eller anden
flade, der kan benyttes som standplads.

Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr umiddelbart
før skaden, med rimelige fradrag for værdiforringelse ved
alder, brug, nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse eller andre omstændigheder.

Databærere
Databærere er fællesbetegnelsen for, på hvilket software/data, der kan skrives/indlæses, opbevares og genlæses elektronisk. Det kan f.eks. være følgende.
•
•
•
•

Disketter.
Backuptape.
Harddiske.
CD-rom.

Direkte løn
Den lønandel af virksomhedens totale lønomkostninger
(inkl. feriepenge, ATP, mv.) for 12 måneder til egne med-
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Foreligger, når der ved vold mod grænseflader fremkommer en større åbning.

Grænseflader

Hærværk
Skade forvoldt med vilje og i ond hensigt.

Lukker
En konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed.
Lukke kan være dør, skodder, vindue, lem, port eller lign.

Nyværdi
Genanskaffelsesprisen for tilsvarende udstyr umiddelbart
før skaden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse
eller andre omstændigheder.

NEM Forsikring
Cvr. 24 25 63 83

Opbrydning

Sædvanlig anvendte revisor

Foreligger, når lukker i grænsefladen åbnes ved vold eller
andet synligt tegn på opbrud således, at der forekommer
en større åbning.

Med en sædvanlig anvendt revisor forstås forsikringstagerens klientansvarlige/underskrivende revisor og dennes
hidtil anvendte team af medarbejdere.

Pengeskab eller –boks

Terrorisme

Et jern- eller stålskab, som aflåses med dirke- og borefri
lås. Skabet skal være svejset i alle sammenføjninger og
veje mindst 250 kg.

Ved terrorisme forstås en handling, herunder – men ikke
begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold,
foretaget af en person eller flere personer, uanset om de
handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere
organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk,
religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse,
herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller
at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering
og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

Punitive damages
Er en bodlignende erstatning eller bøde, som kan tilkendes en skadelidt, hvis skadevolder har udvist grov adfærd
i forbindelse med fremstilling/levering af produkter.

Ran
Tyveri, der sker åbenlyst, uden anvendelse af vold, og
som i selve gerningsøjeblikket bemærkes af den bestjålne
eller andre tilstedeværende personer.

Tøbrud

Rumovervågning foreligger, når samtlige eller særligt
udvalgte områder indenfor grænsefladen er overvåget
med bevægelsesdetektor(er).

Der er tale om voldsomt tøbrud, hvis mængden af smeltevand er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer
(f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsledninger).

Røveri

Underforsikring

Rumovervågning

Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig
anvendelse af vold.

Skybrud
Der er tale om voldsomt skybrud, hvis nedbørsmængden
som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og
vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsledninger).

Sliddele
Genstande, der med mellemrum skal fornys eller udskiftes
som led i normal arbejdsgang og vedligeholdelsesrutine,
f.eks. pakninger, remme, kæder, lamper, katoderør, laserrør, wirer, driv- og tandhjul, larvefødder og dæk.

Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger den
fastsatte forsikringssum, er der tale om underforsikring,
og en skade erstattes kun forholdsmæssigt.
Eksempel:
Forsikringssum

1.000.000 kr.

Værdi af de
forsikrede
genstande

2.000.000 kr.

Skade
Erstatning

100.000 kr.
1.000.000 x 100.000
2.000.000

Software/data

Varmt arbejde

Indtastede data samt alle programmer, uanset om det er
medleverede, indkøbte, egenudviklede eller standardprogrammer, herunder softwaremæssig systemopsætning.
Dog betragtes data i lukkede (ikke redigerbare) elektroniske kredsløb (IC-kredse) ikke som software/data.

Værdiopbevaringsenhed

Storm
Vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund.

Stormflod
Ifølge lov om erstatning af skader forårsaget af stormflod
kan der via Stormflodsrådet, der er nedsat af staten, under visse forudsætninger ydes erstatning for skade på
fast ejendom og løsøre efter oversvømmelse opstået som
følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af
storm.

50.000 kr.

Alt arbejde med tagdækning, svejsning, skæring, lodning,
tørring, opvarmning og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer eller vinkelslibere.

Skab, som er godkendt til tyveribeskyttelse af såvel penge/pengerepræsentativer som værdigenstande.
Det fremgår altid af et mærkat på indersiden af lågen,
hvordan skabet er blevet testet, og hvilken sikringsstandard skabet er godkendt efter.

Større åbning
Er et hul i grænsefladen, der overstiger 0,1 m2.
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