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963:1 Særvilkår tyveri av varer lagret under åpen himmel av oktober 2022 

 
 
 
Tilleggsforsikring for tyveri av varer lagret under åpen himmel 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for tingsforsikringen gjelder også her. 

 

1. Hva som er forsikret 
 

De eiendeler/varer som er nevnt i forsikringsbeviset, lagret/oppbevart 

utendørs på forsikringsstedet. 

 

2. Hva forsikringen omfatter 
 

Selskapet svarer for: 

• Tyveriforsikring, jf. tingforsikringsvilkårets punkt om tyveri og 
hærverk, av de eiendeler/varer som fremgår av 
forsikringsbeviset som står lagret under åpen himmel. 

• Tyveri- og hærverksskader på nye eiendeler/varer som befinner 
seg på sikredes lager eller til klargjøring utenfor lager. 

• Registrerte motorvogner/tilhengere/campingvogner/ traktorer 
som ikke er forsikret på annen måte. 

• Selskapet dekker erstatningsmessig skade, se vilkårenes pkt. 1, 
oppstått under utleie / utlån. 

 

Selskapet svarer ikke for: 

• hærverksskader på brukte eiendeler/varer lagret ute. 

 

3. Hvilke sikkerhetsforskrifter som 
gjelder 

 

3.1 Sikring av utelager 
Utelager skal være opplyst og inngjerdet med minst 2 meter høyt 
gjerde. Annen utendørslagring skal være godkjent av 
forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset 
 

3.2 Sikring av port til utelager 
Port til området skal være låst med FG-godkjent låseenhet. Ved bruk 
av hengelås skal låsen være FG-Godkjent i minimum klasse 3. 
Hengelåsen skal være beskyttet av FG-godkjent hengelåsbeslag 
minimum samme klasse som hengelåsen. Nøkkel skal oppevares på 
samme måte som kjøretøyenes-/bygningens nøkler, se pkt. 4.3. 
Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og 
oppløfting. 
 

3.3 Sikring av eiendeler/varer 
Eiendelen/varen skal til enhver tid være lukket og låst. For løse 
gjenstander skal eiendelen/varen være låst fast til vegg på bygning 
eller annen godkjent fast anretning. 

 

 

 

 

4. For motorkjøretøyer og liknende 
med tilbehør gjelder i tillegg 

 
4.1 Sikring av tilhengere og campingvogner 
Tilhengere og campingvogner skal være sikret med tyverilås for drag 
eller FG-godkjent hengelås minimum klasse 3. 
 

4.2 Behandling av skilter for brukte kjøretøyer 
For brukte kjøretøy skal skiltene, iht. vegtrafikklovens § 15, senest 
etter 3 dager være avmontert og levert Biltilsynet eller oppbevart 
betryggende på annen måte. Ved krav om erstatning for stjålet, 
uregistrert kjøretøy skal kvittering for innleverte skilter sendes 
sammen med skademelding og salgskontrakt. 
 

4.3 Oppbevaring av nøkler 
 

4.3.1 Nøkler til kjøretøy (på uteområde, i utstillingshall og 

verksted mv.) skal oppbevares i låst FG-godkjent verdi- eller 

sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet. 

 

Verdi- eller sikkerhetsskap skal stå i innbruddsalarmovervåket 

område og forankres til underlag eller vegg i henhold til 

produsentens anvisninger. 

Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstille FG sitt regelverk i minimum 

Grad 2 med varsling til FG-godkjent alarmstasjon. 

Bevegelsesdetektorer skal ha funksjon for å detektere og varsle 

tildekking (anti-mask). 

 

4.3.2 Nøkkelen til verdi- eller sikkerhetsskapet skal ikke stå i 

låsen, men bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen 

eller oppevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet. 

 

4.3.3 For kjøretøy som midlertidig befinner seg utenfor 

forsikringsstedet, gjelder de samme krav til oppbevaring av 

nøkler. 

 

4.3.4 Før lokalene forlates skal det kontrolleres at 

uvedkommende ikke befinner seg i bygningen. Hvis nøkler 

eller koder kommer på avveie skal det omgående treffes 

relevante tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang. 

 

4.3.5 Fra og med den dag ansatte slutter i bedriften, skal 

bedriften sikre at utleverte nøkler/koder ikke fortsetter å gi 

vedkommende adgang til bedriftens lokaler, eiendom eller 

andre ting som eies/leies av bedriften. 

 

5. Bransjenorm 
 

’’Bransjenorm for håndtering av bilnøkler’’, utgitt av Norges 

Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening skal i tillegg 

følges. 


