Forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser
– Varegrupper og sumgrænser for varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration – samt ved opbevaring på lager.
– Sumgrænser for særligt løsøre i form af elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.
Sikringsniveau

Varegruppe 1

Varegruppe 2

Varegruppe 3

Varegruppe 4

Varegruppe 5

Guld, sølv, platin, palladium
samt anden legering med ædelt
metal, der indeholder 333 o/oo
rent guld eller mere, diamanter,
ædelstene, ægte perler,
kulturperler (ind- og
uindfattede). Smykke- og
juvelerarbejder, hvor nævnte
materialer indgår.

Tobaksvarer.

Edb-udstyr, herunder pc'ere,
projektorer, fladskærme,
programmel, og andet teknisk
udstyr, der indgår i et
computersystem.
TV-, radio- og videoudstyr
samt alt tilhørende elektronisk
udstyr som f.eks. forstærkere,
receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler.
Mobiltelefoner samt
elektronisk tilbehør til disse.
Satellitudstyr, herunder
navigationsudstyr.
Våben, ammunition og
sprængstoffer.
Foto- og filmudstyr.
Læder- og skindbeklædning.
Pelse og pelsværk.
Parfumerivarer.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt,
med stykværdi over 1.000 kr.

Sportsudstyr.
Beklædning, (læder- og
skindbeklædning hører til
varegruppe 3).
Spiritus.
Cd'er, dvd'er samt elektroniske
spil.
Frimærker (filatelistiske) og
mønter (numismatiske).
Elektroniske kontormaskiner,
(som ikke hører til varegruppe
3).
Musikinstrumenter og
tilhørende elektronisk udstyr.

30.814 kr.
92.432 kr.
184.869 kr.
*)
*)
*)

92.615 kr.
184.869 kr.
*)
*)
*)
*)

Automobiler, der ikke er
indregistreret samt
autoreservedele og udstyr (tv-,
radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Brillestel.
Solbriller med stykværdi over
100 kr.
Cykler, samt reservedele og
udstyr til cykler.
EL- og motordrevet
håndværktøj.
Bijouteri, guld- eller sølvbelagt,
med stykværdi under 1.000 kr.
Hårde hvidevarer.
Møbler med en stykpris over
1.000 kr.
Tæpper med en m2 pris på over
500 kr.
Antikviteter, dog undtaget
møbler med stykværdi under
10.000 kr.
Malerier, skulpturer og ting af
kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
Motorcykler, scootere og
knallerter, der ikke er
indregistrerede samt
reservedele og udstyr til disse,
(tv, radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Skibs- og bådudstyr, (tv-,
radio- og navigationsudstyr
hører til varegruppe 3).
Fodtøj.
Ure med stykværdi under 1.000
kr.
184.869 kr.
*)
*)
*)
*)
*)

Lomme- og armbåndsure,
med stykværdi over 1.000 kr.

Niveau 10
Niveau 20
Niveau 30
Niveau 40
Niveau 50
Niveau 60

0 kr.
0 kr.
30.814kr.
92.432 kr.
184.869 kr.
*)

1.343 kr.
15.404 kr.
30.814 kr.
92.432 kr.
*)
*)

*) Individuel sum fastsættes af det enkelte forsikringsselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik.
Sumgrænserne er indekserede med virkning pr. januar 2017.
.

Tilstedeværelse af særligt
løsøre i alle
erhvervsvirksomheder,
institutioner og foreninger
Særligt løsøre i form af
elektronisk udstyr (som nævnt
under varegruppe 3 og 4):
Edb-udstyr, herunder pc'ere,
projektorer, fladskærme,
programmel og andet teknisk
udstyr, der indgår i et
computersystem.
Tv-, radio- og videoudstyr
samt alt tilhørende elektronisk
udstyr som f.eks. forstærkere,
receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler.
Foto- og filmudstyr.
Musikinstrumenter og
tilhørende elektronisk udstyr.

201.210 kr.
533.388 kr.
*)
*)
*)
*)

