
Ensätenpallet
De sista bitarna i Butikerna och Spel & Service-
handlarnas säkerhetspaket har nu blivit klara. Genom
att teckna sig för ett 'larmpaket kan man nu sänka sin
försäkringspremie.

I paketet finns också ett avtal om värdetransport och
kontantuppräkning.

Som vi tidigare berättat om så har
övervakning, utryckning och fOrsåkring
kopplats ihop så till vida att försäk-
ringsmäkIaren Assurans Selector sän-
ker försäkringspremien om man teck-
nat avtal med förbundets samarbets-

partner Securitas Response. Vad man
får är då en komplett larmutrustning
kopplad online till ett kundvårdscenter.
Securitas Response debiterar heller inte
för utryckningar vilket betyder att man
inte betalar för eventuella falsklarm.

- Bara den delen kan vara värd stora

pengar, säger Butikernas säkerhetschef
Carl Forsman och räknar upp en del av
det som ingår i Securtias-paketet:

Centralapparat, manöverpanel,
magnetkontakter, överfallskomakter,
rörelsedetektorer, dygnet runt-larmad
nyckeltub och infernosiren.

- Därutöver har man fri tillgång till
bland annat service, utryckningar, IIUp-
port från kundvårdscentrat, installation
och utbildning, fjärrservice och rap-
porter på till exempel frånkopplingar
av larmet.

Man kan betala på två sått. En
normal butik betalar antingen genom
en månadsavgift på 610 kronor eller
genom att först betala en grundavgift
på 12 500 kronor och därefter 365 kro-
nor i månaden.

Tecknar man sig för larmpaketet
och har en företagförsäkring genom
Assurans Selector, får man en nedsätt-

ning av premien med fem procent. Det
innebär i princip att man nästan tjänar
in månadskostnaden.

- Ett otroligt bra upplägg såväl för

handlaren som för de andra partern~\.
Vi är definitivt på väg mot ökad trygg
het och säkerhet för medlemmarna

samtidigt som de får bättre lönsamhet,
säger Carl Forsman.

Ett annat av Butikernas avtal gäl
lande säkerhet är det med PanaXta

Security AB. Då handlar det om värde
transporter, uppräkning av dagskassor
och försörjning av växel.

- Anlitar man Panaxia får man en

lägre kostnad för både hämtning och
uppräkning än vad som idag erbjuds pä
marknaden, säger Carl Forsman som
planerar för olika kurser om säkerhet
för Butikernas medlemmar.

- Just nu har vi en inbokad i
Göteborg den 27 april. Förmiddagen ät
till för alla som arbetar i butik och d~it

går vi igenom den nödvändiga kunsk~\p
som alla anställda inom detaljhandeln
bör ha. Eftermiddagen är vikt fÖr j\g~\tl'
och butikschefer och då ligger viktt'n
på förebyggande arbete och hur man
kan utforma butiken och arbetsrunner

på bästa sätt. Brandsäkerhet och Intl~rn
oärlighet står också på schemat.

Försåkringsmåklare, PanaXta
Security och Securitas Response och
andra leverantörer som Butikerna har
avtal med kommer också att närvara

på utbildningen som kostar 495 kronor
totalt för medlemmar och 1 495 kronor

per del för övriga.
- Tecknar man avtal med Panaxia

under april månad får man tillbaka
pengarna för en utbildningsdel, såger
Carl Forsman.
GUNILLA PIHLBLAD

Frågor&svar
omsäkerhet

Kan man få rabatt utan att
installera larm från Securitas

Response?
Ja. det kan man 'nen man måstt

ändå uppfdla kraven tran f.>rsak-
rmgsbolaget De kraven ar framoagna
for att verka preventivt et-USOP1 en
e"enruell mbrorrsquv val)er en annal'
bunk S0m inte har samrm. h )g-askydd
efrers0m tjUVIOnasran utan W'..iaN~.g
aUn.i arberar eftu mtnsta m()tstånders

lag.
\<.raven på Inferno larm bvgger pa

kunsbpen att ert lf\bnw l en lo"'"

med lfif~rno larm, 01an undantag.
a.brvrs omedelbart. V<lrdet på det
stUlna ,)ch förstor<L ar marbnr l<igfe
",n I bunket uran lnferf\(, hrm

Kraven på klassmnj! på .arm byg
~er på fi.,rsakrtnrJ:.oiage'ls kunskap
och "rfarep.he~er spm VI~arat' ' rHan
far v-adman betalar tor"

P',~sC'rpå ~ecW1ta, RI,spons" larm,
enl1gt kraven, kr ut exempel en

k."sk. ftnner m separat ruta.
Har ro annan II verantör a~ Lu:m

ocl, larmtentraj ~a kontakta dem u<:h

'Je , ffi priser pa Klas s 2 lar ffi lP lJuslve
överfallslarm SaMt i1lff rno och jämf'r
Sffimed Secucr.as.

V,ut att n0tcra är att v111stenned

avtalet ar mte bara lagre preffile, s,)m
Vlssa upple,er som vtill.r:icklig för att
bYta (detta beror på .tt många andr:.
dt:1ar an 111brottmgår) utan <:lenlagre
'>lälvr'sktn for .n i'ott SI'..,., dltcltt
på\l.~rkasav larmklas~ och lptem,'

Varför är det krav på överfalls-
larm för att få rabatt når alla har
en mobiltelefon idag?

F"rutom kra, trå..1-\rbetsmtlji)verkt.t
'Isar alla l;!tarenheter pa Hr I choc knl'-
stand ha .dlar VI Inte ratlO'lellt \tt

uvcka pa ,~erfallsKnappefl ar del'
'H'rliigs<:tenklaste ,~h nabt- astl kun-

raKrv~'n >111poltsln


