
Konsekvens af manglende sikring 

og overvågning 

Et indbrud i en erhvervsvirksomhed, hvor 

sikringskravet ikke er opfyldt, har uheldige 

konsekvenser: 

Indbruddets omfang vil være forøget. da sikringen 

ikke har hæmmet eller meldt om hændelsen. 

Virksomheden får ingen eller kun nogen 

erstatning, og tyvene får varer til afsætning, 

hvormed det kriminelle marked vedligeholdes. 



SIKR!NGSNIVEAUET SKAL PASSE TIL. RISIKOEN 

Forsikringsselskaberne stiller krav til virksomheder 
og butikker om indbrudssikring og alarmovervåg-
ning. Kravene afhænger af, hvilken type virksomhed 
eller butik der er tale om. Opfylder man ikke 
kravene, risikerer man større skade og ingen eller 
reduceret erstatning. 

Kort om kravene 

Fysisk sikring: 
Du skal have korrekt udført låse-arbejde (certificeret 
låsesmed) og måske også anden fysisk sikring som fx 
gitre, sikringsskabe, forstærkning af vægge og 
bygningsdele. 

Tyverialarm: 
Hvis du har et krav om tyverialarm (sikringsniveau 
20-60), skal alarmsignalerne overføres til en kontrol-
central, som er godkendt af Rigspolitiet.

Reaktionstid ved alarm: 
Hvis din indbrudsalarm går i gang, skal en vagt, dig 
selv eller en stedfortræder nå frem inden for kort 
tid. - Se mere om dette på fpsikring.dk i webpjecen 
"Alarm, vagt og forsikring". 
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Dit sikringsniveau er: 

Mekanisk installatør 
til låsearbejdet 

Mekanisk installatør 
til gitre, skabe m.v. 

AIA-installatør 
(tyverialarm) X X 

5 punkter til et opfyldt sikringskrav 
Sikringskravet er udtrykt ved et s1krmgsn1veau. som beskriver den samlede sikringsløsning. 

1. Find dit sikringsniveau i din police
Sikringsniveauet består normalt af et tal, 10-60 og et 
bogstav: S-C-0. Tallet afhænger af din risiko, mens 
bogstavet beskriver sikringsmetoden: Skalsikring, 
cellesikring eller objektsikring. 

2. Find de rette installatører til arbejdet
Du skal benytte certificerede virksomheder til den 
mekaniske sikring og den elektroniske overvågning. 
Forsikring & Pension registrerer disse virksomheder 
på hjemmesiden www.fpsikring.dk. 

3. Oplys dit sikringsniveau til de valgte
installatører

En certificeret og F&P-registreret virksomhed kan 

omsætte sikringsniveauet til en konkret løsning. 

4. Få arbejdet udført og få
en installationserklæring

Du skal sikre dig installationserklæringer fra dine 

installatører, som dokumenterer dit sikringsniveau. 

Der skal være overensstemmelse mellem det sik

ringsniveau, som installatøren har etableret, og det 

sikringsniveau, som dit forsikringsselskab kræver. 

s. Sikringskravet gælder,
så længe du har forsikringen

- Du skal sørge for, at dit sikringsniveau er

opfyldt, så længe forsikringen gælder.

- Du skal kontakte dit forsikringsselskab, hvis

du flytter, får ombygget eller ændrer vare

sortimentet, for det kan påvirke sikringskravet

og sikringsløsningen.

- Du skal straks få dit alarmsystem repareret,

når det har fejl.

- Du skal have et alarmabonnement med over

førsel af alarmsignaler til en kontrolcentral.

- Du skal mindst en gang årligt kontrollere, at

både din AIA-installatør og dit vagtselskab er

F& P-registreret.

- Du skal årligt lade alarmsystemet efterse af en

F&P-registreret AIA-installatør.

- Du skal løbende holde øje med, at låsearbejdet

og anden mekanisk sikring kun håndteres af

F&P-registrerede mekaniske installatører.
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