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PAS PÅ TYVERI FRA BILEN, NÅR DU JULESHOPPER
Frist ikke svage sjæle ved at bruge bilen som opbevaringssted for julegaverne, når du
juleshopper. Tyvene holder øje med biler med juleindkøb på bagsædet. Og husk at tage
dine forbehold, hvis forsikringen skal dække.
En gaveshoppetur i december kan være en rigtig hyggelig oplevelse. Julehumøret kan dog
hurtigt fordufte i den kolde decemberluft, hvis synet, der møder dig på parkeringspladsen,
er en smadret bagrude i bilen, som er blevet tømt for dagens julegaveindkøb.
”Indbrud i biler er et stort problem, og især i december oplever vi desværre, at mange får
sig en grim oplevelse, når de er ude at købe julegaver. En parkeret bil, fyldt med flotte
pakker, er et tag-selv-bord for tyvene”, siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.
Hvordan dækker forsikringen?
Alt for ofte glemmer vi at gemme de dyre gaver væk, når vi er ude at juleshoppe, og det
kan koste dyrt, når tyvene er på spil. Ikke mindst, hvis du ikke har styr på forsikringen.
”Man er dækket af sin indboforsikring, hvis man har husket at låse bilen. De fleste
forsikringsselskaber vil derfor kræve, at der skal være tydelige tegn på, at bilen har været
brudt op, hvis det skal udløse erstatning. Din forsikring dækker dog ikke guld, sølv,
smykker eller penge, der er stjålet fra en bil. Så hvis du har købt et smykke til din kæreste,
bør du tage det med dig, når du shopper videre”, siger Lise Agerley.
Hvis du har købt gadgets til julegaver som fx pc’er, mobiltelefoner, fotoudstyr eller ure, så
skal de gemmes væk i bagagerummet. Den slags elektronisk udstyr er kun dækket af
forsikringen, hvis det ikke har været synlige udefra. Derfor er det altid en god idé, at tage
sine værdigenstande med sig, når man forlader bilen. Og hvis bagagerummet er fyldt op
med gaver, så kør hjem og tøm bilen,” lyder rådet fra Lise Agerley fra Alka.
Fem gode råd, når du skal på juleshopping:
1. Dobbelttjek, at du har lukket og låst alle bildøre og vinduer.
2. Tag alle værdigenstande med, når du forlader bilen – eller lås dem inde.
3. Lad aldrig julegaverne ligge frit fremme på bagsædet.
4. I en stationcar er det en god idé, at trække bagagerumsdækkenet for, så man ikke
kan kigge ind. Alternativt kan man gemme tingene under sæder eller tæpper mv.
5. Når bagagerummet er fyldt op med gaver, så kør hjem og tøm bilen.
Sådan dækker forsikringen
 Det er indboforsikringen, der dækker, hvis du får stjålet dine ting – herunder
julegaveindkøb – fra din bil.
 Det er en forudsætning, at bilen er låst, og ofte at voldeligt opbrud kan konstateres.
 Forsikringen dækker ikke kontanter, guld, sølv og smykker, der er stjålet fra din bil.




Visse genstande – som pc’er, mobiltelefoner, fotoudstyr, ure mv. – er kun dækket,
hvis de ikke er synlige udefra.
Skader på bilen dækkes af kaskoforsikringen.
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