Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene
Oversikten er ikke 100 prosent komplett og alle selskapene tilbyr ikke alle tiltakene i listen.
Ved inngåelse av en forsikringsavtale, kan det derfor være nødvendig å undersøke hvilke
tiltak som tilbys i det valgte selskapet.
Tiltak - Alle områder


Sikkerhetssentra med spesialtilpassede skadeforebyggingskurs i vann-, brann- og
innbruddskader. Også i arbeidsmiljø, hjem og fritid.



Sikkerhetsbutikker med salg av sikkerhetsprodukter.



Sikkerhetsrabatter, eksempelvis FG-godkjente alarmer for brann- vann- og
innbruddskader , og bilalarm, til rabattert pris og reduksjon i egenandel.



Premiedifferensiering og/eller forhøyet egenandel etter grad av risiko.



Næringskunder kan rekvirere innbrudds- og brannsikringsbefaring i egne lokaler.



Håndbok for etablering av internkontroll.



Skadeforebyggende program for næringslivskunder/transportbedrifter.



Samarbeid med - og støtte til - Trygg Trafikk, Norsk brannvernforening,
Vannskadekontoret og Skadeforebyggende forum.



Støtte til Natteravner .



Skadeforebyggende Handlingsplan.

Skadeforebyggende sanksjoner i forsikringsvilkår


Sikkerhetsforskrifter. Angir visse sikkerhetskrav som må være oppfylt for at forsikringen
skal gjelde.



Avkortning og avslag i erstatning og regresskrav mot ansvarlig skadevolder. Kan
håndheves ved grov uaktsomhet.

Informasjon - Alle områder


Løpende informasjon til kundene, herunder: Sesongaktuelle sikringstips, eksempelvis;
Sommerferie - ta inn post for hverandre, legge søppel i søppelkasse, la huset se bebodd

ut. Båtsesong - hvordan sikre båten mot tyveri og brann.


Løpende informasjon til publikum. Eksempelvis aktuelle pressemeldinger og annonser for
økt risikobevissthet.



Informasjon i lag og foreninger. Artikler i fagblader. Videofilmer og temahefter.



Deltakelse på forbrukermesser.



IK-materiell for arbeidslivet (håndbok, video m.m.)

Brann, spesifikt


Utsendelse av batteri til røykvarsler.



Samarbeid med Norsk Brannvern Forening om Røykvarslerens Dag.



Samarbeid med bla. myndighetene om reduksjon av branner med elektrisk årsak.



Initiativ til bruk av brannvarslingsanlegg i landbruket.



Initiativ for økt bruk av overspenningsvern.



Tilskudd til skogbrannovervåkning med fly.



Tilskudd til skogbrannvakttårn, brannsluknings- og sambandsutstyr, skogbrannplakater,
håndbøker, video, utstillinger med videre.



Brannsikring av kulturhistoriske, bevaringsverdige bygninger.



Praktisk bistand til termografering.



Sikkerhetsrabatt ved installasjon av sprinkleranlegg.



Aksjon mot storbranner.



Sikkerhetsforskrifter for varme arbeider.



Drift av Restverdiredning (RVR).



Tekniske krav til brannsikring gjennom Forsikringsselskapens Godkjennelsesnevnd (FG).



Økonomisk støtte til utbyggingen av Norges Branntekniske Laboratorium.

Veitrafikkulykker, spesifikt


Hold-avstand-aksjon (1001-1002-1003).



Trafikkaksjonen "Se og bli sett".



Sikring av barn i bil (bok, folder, video, utleie/salg av barnestoler).



Bilbeltekampanje i samarbeid med myndighetene m.fl.



Mopedsikkerhet for ungdom.



Ledsagerstøttet opplæring (opplæringsprogram og høyere fartbonus).



Økonomisk støtte til bl.a. føreropplæring for eldre.



Utdeling av refleksbrikker.



Felles veitrafikkulykkesstatistikk (TRAST).



Skademeldingsskjemaets statistikkbilag til fylkenes vegkontorer.



Register over kontantinnløste kjøretøyer (ROKK).



Økonomisk støtte til Trygg Trafikk.



Ulike prosjektsamarbeid med Trygg Trafikk, eksempelvis prosjekt for å redusere
ungdomsulykker.

Tyveri- og innbrudd, spesifikt


System for klartlegging av innbruddsrisiko.



Flysøk etter spesielt kostbare stjålne objekter.



Incitament til sikkerhetsmerking av fritidsbåt og påhengsmotorer.



Samarbeid med myndighetenes om Aksjon Nabohjelp.



Gjenfinningssystem og varslingstjeneste for stjålne fritidsbåter.



”Maritim høstjakt”. Årlig aksjon for gjenfinning av stjålne fritidsbåter i samarbeid med
politiet og tolletaten.



Revisjon og vedlikehold av gjeldende FGI regelverk, som for eksempel Regelverk for
tyveri- og innbruddsalarmanlegg, tåkesikring, låser, alarm, safer, hvelv, sikkerhetsskap
med mer.



Håndbok for innbruddssikring.



Oppfølging av sikringstiltak overfor gull- og urmakerbransjene.



Båtførerprøven.



Fritidsbåtskippereksamen.



Rabatt på båtforsikring dersom båten ligger i bevoktet havn, er merket fra Securmark
eller tilsvarende, eller har tracker.

Vannskader, spesifikt


Samarbeid med Vannskadekontorets om prosjekt for vannskadesikre installasjoner.



Etablert egen vannskadestatistikk VASK.

Personskader, spesifikt


Jekta "Pauline" med livredning, sikkerhetsutstyr, barnetime og sjøvettskole.



Samarbeid med Norges Idrettsforbund om forebygging av idrettsskader.



HMS-prosjekt for grunnskolen.



Plakater med skivettregler i alpinanlegg



Rehabiliteringstilbud til yrkes- og trafikkskadde.



Medisinsk forskning. (Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader).



Utplassering av livbøye på 13.000 steder.
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