Information til producenter/leverandører af sporingssystemer

Ny kontrolordning for sporingssystemer

01.03.2016

Forsikring & Pension har lavet en ny kontrolordning for sporingssystemer.
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Når et sporingssystem indgår som en sikringsforanstaltning mod tyveri af køretøjer, entreprenørmaskiner m.v. stiller forsikringsselskaberne en række mindstekrav til produktet. Når disse krav er opfyldt og dokumenteret, kan produktet
gratis blive registreret hos Forsikring & Pension på fpsikring.dk. Den tidligere
ordning, baseret på en erklæring, erstattes nu af en ny uvildig kontrolordning.
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Den nye kontrolordning er baseret på en uvildig 3. parts kontrol af sporingsproduktet. Kontrollen udføres af GTS-instituttet, DELTA, som har mange års erfaring inden for test af elektroniske komponenter. DELTA vil fremadrettet have
ansvaret for al korrespondance vedrørende kontrol og dokumentation med producenter/leverandører af sporingssystemer.
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Udgiften til kontrol betales af producenten/leverandøren af sporingssystemerne.
Der afregnes direkte med DELTA, der oplyser at prisen for kontrol af et sporingsprodukt er ca. 10.000 kr.
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Det betyder at:
 De sporingssystemer, der p.t. er registreret på fpsikring.dk, fjernes 1. juni
2016. Tidligere registrerede produkter kan fremover ses på den historiske liste på fpsikring.dk.
 Fra 1. marts 2016 kan producenter/leverandører henvende sig til DELTA for
kontrol af deres sporingssystem. DELTA udsteder et certifikat, der dokumenterer at produktet opfylder Forsikring & Pensions mindstekrav jf. vores vejledning.
 Ny produktregistrering af sporingssystemer på fpsikring.dk, hvor certifikat fra
DELTA skal uploades.
Sådan gør du som producent/importør
For at registrere et sporingssystem på fpsikring.dk, skal det sikres, at produktet
opfylder mindstekrav jf. Forsikring & Pensions Suppleringskatalog kapitel 5, sporingssystemer – vejledning.

Brancheorganisation
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Producenten/leverandøren fremsender dokumentationen til DELTA. På leverandørerklæringen fremgår, hvilken dokumentation der skal indsendes. Leverandørerklæringen kan ses her. DELTA udfører kontrol med, at det enkelte sporingssystem opfylder mindstekravene. På baggrund af denne kontrol udsteder DELTA et
certifikat. Dette certifikat uploades i forbindelse med registrering af produktet på
fpsikring.dk.
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Ansøgningen sker ved selvbetjening på fpsikring.dk. Under registreringsprocessen skal der uploades en PDF-fil med kopi af certifikatet.
Hvis du laver ændringer i det registrerede sporingsprodukt:
 1 gang om året får producenten en påmindelse via fpsikring.dk, hvor producenten skal tilkendegive, om der er foretaget ændringer. Det er uden omkostninger for producenten.
 Er der foretaget ændringer skal producenten/leverandøren kontakte DELTA
for evt. ny kontrol.
 Sporingssystemet kan max være registreret på fpsikring.dk i 5 år uden kontrol hos DELTA.
 Efter 5 år skal producenten/leverandøren have produktet kontrolleret på ny.
For flere detaljer om kontrolordning og pris, rettes henvendelse til DELTA,
Ole Hammer, Senior Consultant, tlf. +45 72 19 40 00, direkte +45 25 40 82 08,
eller e-mail: oh@delta.dk.
Hvorfor har Forsikring & Pension lavet den nye kontrolordning
Vi har erfaret, at flere af de registrerede sporingssystemer ikke lever op til de
mindstekrav, der er krævet jf. vejledningen. Det betyder, at forsikringsselskaberne ikke kan forvente den pålidelighed af systemerne, som var ønskelig, og
forsikringskunderne kan ikke leve op til deres aftale med forsikringsselskabet,
når mindstekravene ikke er opfyldt.
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