
  
  

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIND DIN VAREGRUPPE  

OG DIT SIKRINGSNIVEAU 
Nedenfor kan du finde ud af hvilken varegruppe dine varer Varegrupperne 1 - 5 og sumgrænser er for varer til videresalg, 
hører under. Sammen med din varegruppe og summen, kan du udlejning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på lager. 
nu finde frem til hvilket sikringsniveau dine varer skal være i.  

Varegruppe 6 og sumgrænser er for særligt løsøre i form af 
elektronisk udstyr i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og 
foreninger.  

FORSIKRINGS
NIVEAU VAREGRUPPE 1 VAREGRUPPE 2 VAREGRUPPE 3 VAREGRUPPE 4 VAREGRUPPE 5 VAREGRUPPE 6 

• Guld, sølv, platin, • Tobaksvarer og lovlige • IT-udstyr. • Sportsudstyr. • Automobiler, ikke • IT-udstyr (herunder 
palladium samt anden 
legering med ædelt 
metal (der indholder 
333 promile rent guld 
eller mere). 

• Diamanter, ædelstene, 

E-cigaretter inkl. 
tilbehør. 

• TV-, radio- og 
videoudstyr samt 
alt tilhørende 
elektroteknisk udstyr 
(fx. forstækkere, 
recievere, mp-3- dvd- 

• Beklædning (læder- og 
skindbeklædning hører 
til varegruppe 3). 

• Spiritus. 

• Cd’er, dvd’er og 

indregistrede samt 
autoreservedele og 
-udstyr (TV-, radio- og 
navigationsudstyr hører 
til varegruppe 3). 

• Brillestel. 

pc’er, projekter og an
det teknisk udstyr, der 
indgår i et it-system. 
Fx. tastatur, skærme, 
server, RAM samt 
processor). 

ægte perler, kultur og cd-udstyr samt elektroniske spil. 
• Solbriller (over 100 kr. • TV-, radio- og 

perler (ind- og 
uindfattede). 

• Smykke- og juvel
arbejder, hvor nævnte 
materialer indgår. 

paraboler). 

• Mobiltelefoner og 
tilhørende elektronisk 
tilbehør. 

• Satelitudstyr 

• Frimærker 
(filatellistiske). 

• Mønter 
(numismatiske). 

• Elektroniske 

pr. stk.). 

• Cykler,reservedele og 
udstyr til cykler. 

• El- og motordrevet 
håndværktøj. 

videoudstyr samt 
alt tilhørende 
elektroteknisk udstyr 
(fx. forstækkere, 
recievere, mp-3- dvd- 
og cd-udstyr samt

• Lomme- og armbånds
ure (over 1.000 kr. 
pr. stk.). 

(herunder 
navigationsudstyr). 

• Våben, ammunition 
og sprængstoffer. 

• Foto- og filmudstyr. 

kontormaskiner 
(som ikke hører til 
varegruppe 3). 

• Musikinstrumenter og 
tilhørende elektronisk 
udstyr 

• Bijouteri, guld- eller 
sølvbelagt (under 
1.000 kr. pr. stk.). 

• Hårde hvidevarer. 

• Møbler. 

paraboler). 

• Foto- og filmudstyr. 

• Musikinstrumenter og 
tilhørende elektronisk 
udstyr. 

• Læder- og 
skindbeklædning. 

• Pelse og pelsværk. 

• Parfumerivarer. 

• Bijouteri, guld- eller 
sølvbelag (over 1.000 
kr. pr. stk.). 

• Tæpper (med en 
kvadratmeterpris på 
over 500 kr.). 

• Antikviteter (dog und
taget møbler under 
10.000 kr. pr. stk). 

• Malerier, skulpturer 
og ting af kunstnerisk 
(værdi over 3.000 kr. 
pr. stk). 

• Motorcykler, scootere 
og knallerter, ikke er 
indregistrerede samt 
reservedele og udstyr 
til disse (TV-, radio- og 
navigationsudstyr 
hører til varegruppe 3). 

• Skibs- og bådeudstyr 
(TV-, radio- og 
navigationsudstyr 
hører til varegruppe 3). 

• Fodtøj. 

• Ure (under 1.000 kr. 
pr. stk). 

10 0 1.600 36.000 106.000 211.000 230.000 

20 0 16.000 106.000 211.000 Ubegrænset 613.000 

30 36.000 36.000 211.000 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

40 106.000 106.000 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

50 211.000 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 

60 Individuelt Individuelt Individuelt Individuelt Individuelt Individuelt 

Ovennævnte beløb står i hele kroner og gælder fra 1.1.2017. 

HAR DU FLERE SUMMER I FLERE VAREGRUPPER 
Har du flere summer i flere varegrupper, er det højeste sikringsniveau der er gældende. 

EKSEMPLER PÅ PLACERING AF SIKRINGSNIVEAU 
• Du har for 10.000 kr. i varegruppe 3 og for 250.000 kr. i varegruppe 6. Dit sikringsniveau er 20. 
• Du har for 50.000 kr. i varegruppe 1 og for 100.000 kr. i varegruppe 6. Dit sikringsniveau er 40. 

KRAV TIL UDRYKNING VED SIKRINGSNIVEAU 
Der er stilles krav til udrykning for følgende sikringsniveauer:
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SIKRINGSNIVEAU 20 SIKRINGSNIVEAU 30 SIKRINGSNIVEAU 40 SIKRINGSNIVEAU 50 SIKRINGSNIVEAU 60 

35 minutter 35 minutter 30 minutter 25 minutter 20 minutter 




