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Containere
Indbrud fra aflukket container
Selskabets dækning er betinget af, at sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale, har et
rumindhold på mindst 11 kubikmeter.
Tyveri af hele containere med indhold
Selskabets dækning er betinget af, at sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale og har et
rumindhold på mindst 11 kubikmeter.
Indbrud fra aflukket containere og tyveri af hele containere med indhold
Adgangsdøre og adgangslemme til containere skal være aflåst med en F&P registreret låsebom klasse 5, med tilhørende
beslag, der aflåses med en F&P registreret lås grade 5.
Følgende containerlåse opfylder kravet:
•
•
•
•

TSR-2FIXX ”Pucken”
Birepo
Mavako 3600
Mavako 3650

•
•
•
•

Mavako 3800i
Mavako Flexlock 1500
Mavako Flexlock XL
B-Lock Låsebom – 5

•
•
•
•

B-Lock Låsebom II – 5
CC Lock 4
Ruko låsebom PL666
Container lås DSL 01

Fotoeksempler findes på hjemmesiden Containerlåse tilbehør/containerlåse.

Skure, skurvogne og mandskabsvogne
Adgangsdøre og adgangslemme til skure, skurvogne og mandskabsvogne skal være aflåst med minimum 2 F&P registrerede
låseenheder klasse 5 eller med 2 hængelåsebeslag med låsekasse klasse 5 forsynet med F&P registrerede hængelåse grade 5.
Følgende låseenheder opfylder kravet:
• Ruko Cylinder Trion 501/402 TH/TS3612
• Ruko Connect 511

•
• Safetron Motorlås 6100TC/6200TC/6300 TC
• ASSA Abloy Connect 510

Følgende hængelåse og låsebeslag opfylder kravet:
• ABUS 37/70
• ABUS 37/80
• ABUS 83/80 HB80-O

•
• Ruko Hængelåsebeslag PL205/PL206
• Ruko Hængelås WP4
• Mavako 3000 containerlås
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Kassetrailere - forsikret under Transportdækningen
Trailere hvor sider og tag er udført af stål, glasfiber eller tilsvarende plademateriale.
Tyveri fra aflukket kassetrailere
Selskabets dækning er betinget af, at adgangsdøre og adgangslemme til kassetrailere er forsvarligt aflåsede.
Tyveri af hele kassetrailere med indhold af løsøre
Kassetrailere skal være forsvarligt aflåst og have et rumindhold på mindst 11 kubikmeter.
Dækningen omfatter ikke traileren. Denne skal være forsikret på en separat kaskoforsikring.
Selskabets ansvar er betinget af at trailerens trækstang er sikret med ”Original trailerlås”, aflåset med F&P registreret boltlås
grade 5.
Følgende fabrikat trailerlås opfylder kravet:
Lockit Original trailerlås.
Følgende fabrikater boltlåse kan anvendes:
• Cisa 2855N-75-000
• Ruko Garant Plus RG5649
• Mavako 3000, containerlås

Biler
Indbrud fra biler
Dækningen omfatter ikke umiddelbart de personaleudgifter som er forbundet med tyveriet – spildtid i forbindelse med
medarbejderes mangel på værktøj, tid til genanskaffelse af værktøjet, samt tid til opgørelse/dokumentation af kravet.
Hvis der er tegnet transportforsikring er der, hvis værdien er over 100.000 kr. ved hver transport, et krav om, at der er
installeret en funktionsdygtig og aktiv tyverialarm, som overvåger både kabinen og varerummet. Der skal være
åbningskontakter på alle døre/åbninger samt glasbrudsdetektorer, som aktivere alarmanlægget og alarmen skal være
koblet på køretøjets horn, som igangsættes ved detektering.
Hvis værdien af indholdet ved hver transport er over 200.000 kr. skal låsene i bilen endvidere være dirkefri og boringssikre. Hvis
der er vinduer til varerummet, skal der også være monteret stålgitter.
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Tillistet nøgle og/eller indbrud i nøgleboks
Selskabets dækning omfatter tyveri hvor der er skaffet adgang ved hjælp tillistet nøgle erhvervet ved et, i øvrigt
dækningsberettiget indbrudstyveri, eller er erhvervet ved opbrud af nøgleboks, som er forsvarligt placeret/fastgjort, men ikke
placeret på selve opbevaringsenheden.
For opbrud af nøgleboks er selskabets ansvar betinget af, at nøgleboksen opfylder kravene til F&P registrering klasse 5.
Følgende nøglebokse/nøglerør opfylder kravet:
• B-Lock Combi
• MVR5000 Nøgleboks – type Ruko 2650/type Abloy 5153
• MVR3000 Nøglerør – type Ruko 2650/type Abloy 5153
• B-Lock Flex Ø50/70
• MVR7000 Nøgleboks – type Ruko 1660
• MVR8000 Nøglerør – type Ruko 1660
• B-Lock Combi Xtra
• B-Lock Multi Boks
• B-Lock Multi Ø70
Følgende fabrikater boltlåse kan anvendes:
• Cisa 2855N-75-000
• Ruko Garant Plus RG5649
• Mavako 3000, containerlås

Generelt for alle dækninger
Det bemærkes, at der oftes skal være synligt tegn på opbrud før Gjensidige Forsikring vil anerkende en tyveriskade. Sørg
derfor altid for, at have dokumentation i orden ved eventuel anmeldelse af en tyveriskade.
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