Detta är en kort sammanfattning, kontakta oss för fullständiga villkor.

Företagsförsäkringen gäller vid inbrott i företagets lokaler under förutsättning att de uppfyller
försäkringsvillkorets inbrottsskyddskrav. Om dessa inte uppfylls kan försäkringsersättning reduceras
eller helt utebli, i vissa fall utgår förhöjd självrisk.
Beroende på vilken verksamhet som bedrivs, hur stora värden och vilken typ av egendom som
försäkras avgör försäkringsbolaget hur omfattande skydd de kräver. Kraven för mekaniskt
inbrottsskydd finns i tre klasser där skyddsklass 1 är basnivån som gäller för alla företag. I försäkringsbrevet framgår det vilket skyddskrav som gäller för ert företag.
Skyddskraven finns detaljerat beskrivna i försäkringsvillkoren och i Stöldskyddsföreningens Regler för
Inbrottsskydd SSF200.
Utöver det mekaniska inbrottsskyddet krävs i vissa fall inbrottslarm. Larm kan vanligen inte ersätta
kravet på godkänt mekaniskt inbrottsskydd.

Väggar, golv och tak
Ska vara utförda enligt regelverket. Oisolerade regelväggar i trä eller plåt är inte godkända.

Dörrar
Dörrar ska uppfylla vissa krav på hållfasthet och kan behöva förstärkas med stålplåt eller annan
konstruktion. Dörrar och portar ska ha godkända lås utan öppningsvred på insidan. Utåtgående dörrar
ska ha bakkantssäkring. Brandventilatorer och andra öppningar ska vara stängda och reglade och ha
inkrypningsskydd.

Fönster
Ska vara stängda och reglade. I skyddsklass 2 krävs fönsterlås och i skyddsklass 3 krävs
inkrypningsskydd.

Nödutgångar
Godkänd låsenhet kan sammankopplas med en för verksamheten väsentlig funktion, t.ex.
huvudbelysning. Upplåsning av nödutgångarna måste då ske för att belysningen ska kunna tändas.
Samråd med försäkringsbolag och räddningstjänst.

Arbetsområde
Inhägnat områdesskydd enligt regelverket. Särskilda krav på container och containerlås.

Värdeförvaring
I vissa fall krävs inbrottsklassade skåp som ska uppfylla specificerad certifiering.

Inbrottslarm
Vid krav på inbrottslarm ska larmet ska vara godkänt enligt Stöldskyddsföreningens regler SSF130 och
uppfylla reglerna för krävd larmklass (1-4) enligt SSF114. Det ska installeras av certifierad anläggarfirma
enligt förteckning i SSF1015 och ha en övervakad larmöverföring till en godkänd larmcentral.
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