FG-regler for sikring mot ran av
egne kontanter
Gyldig fra 01.01.2016
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1 Innledning
1.1 Generelt
Forsikringsselskapene har etablert regler for sikring mot ran.
Reglene administreres av FG Skadeteknikk.
Reglene er utarbeidet av FG Skadeteknikk og representanter fra forsikringsselskapene.
Medlemsselskapene i Finans Norge står fritt til å benytte sikkerhetsforskrifter som ikke er i samsvar
med disse spesifikasjoner.
1.2 Formål
Formålet med reglene er å redusere konsekvensen ved ran av egne kontanter.
1.3 Omfang
Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift – ran i næringsvirksomheter, omfatter håndtering og
transport av egne kontanter.
Unntak: Denne sikkerhetsforskrift gjelder ikke for bank og postkontor eller for verditransportfirmaer.
1.4 Revisjon
Det gjennomføres en hovedrevisjon minimum hvert femte år. FG forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i reglene. En rimelig overgangsperiode vil bli gitt ved endringer.
1.4.1 Revisjonshistorikk
Tabell T.1.4.1
Dato
Utgave
Punkt
28.04.09
131:2
01.01.16
131:3
131:3
04.07.2018

Endring
Ny mal. Mindre justeringer tekst.
Ny mal. Korrigert Finans Norge, Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd (FG) til FG Skadeteknikk

1.5 Ikrafttreden
Reglene ble fastsatt av Fagstyre for FG-innbrudd 08.09.2015.
Reglene trer i kraft 01.01.2016.
Siste oppdaterte utgave av reglene vil finnes på FG sin internettside www.fgsikring.no under
”Regler”.
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2

Sikring i bygning

2.1. I hver kasse for kundebetjening skal kontanter ut over NOK 10 000 oppbevares i fastlåst og
lukket kontanthåndteringssystem.
2.2. Ved samlet kontantverdi over NOK 200 000, skal det være minst to ansatte til stede. Dersom det
er montert videoovervåkning med kontinuerlig opptak av kasse- og kundeområde, kan det være
en ansatt til stede.
2.3. Opptelling av kassabeholdning skal foretas i avlåst område hvor uvedkommende verken har
adgang eller innsyn.
2.4. Kontanter over NOK 200 000, skal ved transport i ulåst lokale, overvåkes av en ansatt i tillegg til
transportøren.

3 Sikring av transport
3.1. Kontanter mellom NOK 50 000 og NOK 200 000, skal transporteres i solid ugjennomsiktig
koffert, bag, veske eller lignende.
3.2. Transport av kontanter mellom NOK 200 000 og NOK 500 000 skal utføres av minst to personer.
Kontanter skal transporteres i låst solid ugjennomsiktig koffert, bag, eller lignende.
3.3. Transport av kontanter til nattsafe skal begrenses til NOK 200 000.

4 Instruks for sikring, håndtering og transport av kontanter
4.1. Det skal foreligge skriftlig instruks vedrørende sikring, håndtering og transport av kontanter over
NOK 50 000.
4.2. Instruksen skal være kjent av alle ansatte som håndterer kontanter.
4.3. Instruksen skal kunne fremlegges for forsikringsselskapet.
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