PENGAR, VÄRDEHANDLINGAR
OCH VISS STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM

PVS 1:1
Tilläggsvillkor till Berkleys grundvillkor,
Företag och Fastighet,
del 1, egendomsförsäkring.
Gäller från och med 2020-10-01

Detta särskilda villkor gäller som komplement till grundvillkorets del 1,
egendomsförsäkring och innehåller särskilda säkerhetsföreskrifter enligt nedan.
Med tillämpning av ovan nämnda villkor i övrigt samt Allmänna avtalsbestämmelser
med definitioner och förklaringar gäller för denna försäkring följande.

VISS STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM
Samtliga säkerhetsföreskrifter i detta villkor gäller för varor och kunders
egendom bestående av

•

föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar

•

ur, inklusive armband, som är avsedda att bäras.

PENGAR OCH VÄRDEHANDLINGAR
För pengar och värdehandlingar med försäkringsbelopp över 500 000 SEK
inom försäkringslokal gäller säkerhetsföreskrifterna i detta villkor avseende
skyddsklass och inbrottslarm samt överfallslarm och kameraövervakning CCTV.

INBROTTSFÖRSÄKRING
Med tillämpning av grundvillkorets egendomsförsäkring i övrigt, avseende stöld
genom inbrott eller utbrott, gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter utöver
vad som anges i punkt 1.13.5.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Skyddsklass och inbrottslarm
Försäkringslokalen ska minst uppfylla kraven för skyddsklass 3 enligt
SSF 200 samt att försäkringslokalen ska vara försedd med inbrottslarm
som minst uppfyller kraven för larmklass 2 enligt SSF 130, uppkopplad till
certifierad larmcentral enligt SSF 136 för insats av polis eller väktare.
Larmet ska vara kompletterat med en övervakad larmöverföring, enligt
larmklass 3 enligt SSF 130.
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Förvaring av föremål
Föremål med ett enskilt inköpsvärde på 4 000 SEK och högre, ska förvaras
i certifierat värdeskåp med ett inbrottsskydd som motsvaras av det värde
som förvaras i värdeskåpet.
Föremål med ett enskilt inköpsvärde under 4 000 SEK som tillsammans
med andra föremål vars enskilda inköpsvärde är under 4 000 SEK,
sammanlagt överstiger 400 000 SEK, ska förvaras i certifierat värdeskåp
med ett inbrottsskydd som motsvaras av det värde som förvaras i
sådant värdeskåp.
För information om godkända belopp i respektive värdeskåp
se FTR 1028 hos Svensk Försäkring.

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift - huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskriften
tillämpas huvudregeln.

RÅNFÖRSÄKRING
Med tillämpning av grundvillkorets egendomsförsäkring i övrigt, avseende rån,
gäller följande särskilda säkerhetsföreskrifter utöver vad som anges i punkt 1.13.6.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Monterskåp/disk i försäljningslokal
I försäljningslokal ska föremål med ett enskilt inköpsvärde på 4 000 SEK
och högre, förvaras i certifierat värdeskåp eller i låst monterskåp/disk
enligt SSF 1056, alternativt annan förvaring i monterskåp/disk med likvärdigt
utförande och glas enligt SS-EN 356 minst P6B eller motsvarande.

Överfallslarm
Försäkringslokalen ska vara försedd med överfallslarm med larmknappar
placerade på strategiska platser och som är uppkopplat till certifierad
larmcentral enligt SSF 136 för insats av polis eller väktare.

Kameraövervakning - CCTV
Försäkringslokalen ska vara kameraövervakad - CCTV. Kameraövervakningen
ska vara installerad och i funktion, i syfte att avskräcka och/eller dokumentera
rån i försäkringslokal.

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift - huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa säkerhetsföreskriften
tillämpas huvudregeln.
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