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Sikkerhetsforskrift for ran i eget lokale 

 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for ting-forsikringen gjelder også her. 

 

1. Når Selskapets 
erstatningsansvar omfatter 

 

Kontanter, sjekker og ihendehaverpapirer gjelder for disse følgende 

sikkerhetsforskrifter: 

 

2. Generelle bestemmelser 
 
2.1 Oppbevaring av kontanter og sjekker 
I kassafunksjoner med kundebetjening skal kontanter og sjekker ut 

over 10 000 kr oppbevares innlåst. I lokaler hvor det er FG-godkjent 

(FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd) 

innbruddsalarmanlegg med innebygd ransfunksjon med varsling til 

FG-godkjent alarmstasjon eller til alternativ mottaker (naboalarm), 

eller det er montert videoovervåkning med kontinuerlig opptak, heves 

beløpet til 100 000 kr. 

 
2.2 Verdi over 200 000 kr 
Verdier over 200 000 kr skal i ulåst lokale transporteres med to bud. 

 
2.3 Instruks for håndtering og oppbevaring 
Det skal være utarbeidet en instruks for håndtering og oppbevaring 

av verdiene. 

 

3. Spesielle bestemmelser 
 

3.1 Verdi i lokalene over 200 000 kr inntil 500 000 kr: 
Det skal alltid være minst to ansatte til stede så lenge det ikke er 

montert: 

• FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med innebygget 

ransfunksjon med varsling til FG-godkjent alarmstasjon 

• eller til spesielt avtalt alternativ mottaker eller 

videoovervåkning med kontinuerlig opptak av 

kassafunksjoner med kundebetjening. 

 

3.2 Verdi i lokalene over 500 000 kr inntil 1 mill kr: 
Det skal alltid være minst to ansatte tilstede. I tillegg skal det være 

montert: 

• FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med innebygget 

ransfunksjon med varsling til FG-godkjent alarmstasjon 

• eller til spesielt avtalt alternativ mottaker 

• eller videoovervåkning med kontinuerlig opptak av 

kassafunksjoner med kundebetjening. 

3.3 Verdi i lokalene over 1 mill. kr inntil 5 mill.kr: 
Det skal alltid være minst to ansatte tilstede. I tillegg skal det være 

montert: 

• FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med innebygget 

ransfunksjon 

• med varsling til FG-godkjent alarmstasjon samt 

videoovervåkning med kontinuerlig opptak av 

kassafunksjonen. 

 

3.4 Verdi over 5 mill. kr: 
I tillegg til de generelle sikkerhetsforskrifter og tilleggsbestemmelser 

etter pkt. 2.3 i dette vilkåret gjelder særbestemmelser fastsatt av 

Selskapet. 


