
Särskilt villkor
Inbrottsförsäkring Container
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

1. Egendomsförsäkring

1.13.  Inbrottsförsäkring - Vad försäkringen gäller för
1.13.2.6  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.

1.13.2.6.1  Stöld av hel container 
Ersättning lämnas även vid stöld av försäkrad container med innehåll. 

12.  Säkerhetsföreskrifter

12.01.13.2.5  Skyddskrav för container

Vägg, golv, tak och dörr 
Vägg, golv, tak och dörr ska vara utförda av minst 1,5 mm stålplåt på stålram.

Dörr och port 
•   Dörr och port ska vara låst med låsbom certifierad enlig SSF 1051 Norm för låsbom och lås lägst klass 4. 
•   Låsanordningen ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar. 
•   Dörr och port ska vara försedd med bakkantsäkring. 
•   Dörr och port anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.
 
Fönster 
Fönster får inte förekomma. Med fönster avses även ruta av glas i dörr och port samt väggparti av glas.
 
Annan öppning 
Annan öppning får inte förekomma.
 
Anmärkning 
Se 12.01.50.2 angående påföljd vid åsidosättande av skyddskraven.
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Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långserudsförsäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbo lag, 
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och 
vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar Ab, 
PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
Avsnitten: Ansvar, Rättsskydd, Tjänsteresa och Olycksfall.


