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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande
kompletteringar och ändringar.
1.7.3.10.4 Egendom utomhus - Krav på inbrottsskydd avseende inhägnat område
Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, med följande krav på inbrottsskydd.
Omslutningsyta
Området där den försäkrade egendomen förvaras skall vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg,
grind, port m m), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och
försvårar bortförandet av stöldgods.
Inhägnad
Inhägnad skall bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög, varav de översta 0,20 m
utgörs av minst två rader taggtråd. Inhägnaden skall anslutas så nära till marken att inkrypning under
inhägnaden förhindras. Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag mm skall vara förankrade i
marken på ett godtagbart sätt.
Exempel på godtagbart utförande
- flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm
- vägg av trä minst 25 mm tjock
- vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.
Grind, port och dörr
Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan.
Grind, port och dörr skall vara låst med av försäkringsbolagen *)godkänd låsenhet (instickslås och
slutbleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås skall ha minst samma motståndskraft mot
inbrottsangrepp som låset.
Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge.
Port och dörr skall vara försedd med likvärdigt skydd.
Grind, port och dörr anses ej låst om nyckel kvarlämnats i låset.
Särskild självrisk
Självrisken är 20 % av basbeloppet, dock gäller att om försäkringen omfattar motordrivna fordon är
självrisken ett halvt basbelopp vid skadegörelse på motordrivna fordon eller stöld av till motorfordon
hörande lösa eller fast monterade delar, reservdelar eller tillbehör.
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