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Särskilt villkor
Egendomsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.
Inbrottsförsäkring - Container

A. Egendomsförsäkring
13. Inbrottsförsäkring - Vad försäkringen gäller för
13.2.6 Stöld och skadegörelse i container
Försäkringen omfattar container som är särskilt angiven i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i
inbrottsskyddad container
• genom inbrott eller
• med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
- rån eller
- inbrott i inbrottsskyddad lokal
- inbrott i bostad.
Försäkringen gäller även för skada genom stöld eller skadegörelse förövad i inbrottsskyddad container
av person som därefter tagit sig ut från containern
• genom utbrott eller
• med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom
- rån eller
- inbrott i inbrottsskyddad lokal eller
- inbrott i bostad.
13.2.6.1 Stöld av hel container
Ersättning lämnas även vid stöld av försäkrad container med innehåll.

Q. Säkerhetsföreskrifter
01.13.2.5 Skyddskrav för container
Utöver vad som nedan anges hänvisas till bolaget för bedömning av vad som enligt gällande regler är
godtagbart.
Vägg, golv, tak och dörr
Vägg, golv, tak och dörr ska vara utförda av minst 1,5 mm stålplåt på stålram.
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Dörr, port och lucka
• Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott.
• Dörr ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet.
• För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren ska vara reglad upp- och nedtill med säkrade
kantreglar eller på ett likvärdigt sätt.
• Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring.
• För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr enligt ovan.
• Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.
Anm
Låsenhet
Med godkänd låsenhet avses
• godkänt instickslås och godkänt slutbleck. Ett godkänt tillhållarlås har minst 7 tillhållare. Ett godkänt
cylinderlås har runda cylindrar. Låset ska från båda sidor av dörren endast kunna öppnas med nyckel
eller
• hänglås med beslag. Lås och beslag ska vara godkända i klass 3 för invändigt bruk och klass 4 för
utvändigt.

Bakkantsäkring
Godtagbar bakkantsäkring är bakkantbeslag, stiftning genom gångjärn eller tappbärande gångjärn.
Bakkantbeslag
Bakkantbeslag består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med två gripklor som
monteras i dörren.
Slutbleck
Beslag för montering i karm avsett att förstärka denna vid kolvurtag.
Stiftning genom gångjärn
Bakkanten på utåtgående dörr säkras genom s k stiftning. Dörrkarmen förses med minst 2 stift (dubbar)
av stål - ett vid varje gångjärn som griper in i hål i dörrens bakkant.
Tappbärande gångjärn
Gångjärn med delad gångjärnspinne som spärrats mot demontering från gångjärnet.
Fönster
Fönster får inte förekomma. Med fönster avses även ruta av glas i dörr, port och lucka samt väggparti av
glas.
Annan öppning
Annan öppning som är större än 150 x 300 mm får inte förekomma.
Anm
Se Q.01.50.2 angående påföljd vid åsidosättande av skyddskraven.
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