Højsæson for cykeltyverier:

Sådan snyder du cykeltyven
Foråret er kommet, og vi springer glædeligt op på cyklen, når solen skinner.
Men pas på, for samtidig er det højsæson for cykeltyverier, og dagligt stjæles
mere end 130 cykler i Danmark.
Tusindvis af danskere bruger cyklen som deres vigtigste transportmiddel hver eneste
dag, men det gælder om at passe godt på den, for alene i 2017 blev der anmeldt
mere end 27.000 cykeltyverier fra april til oktober.
Værst står det til i Hovedstaden, hvor der sidste sommer blev anmeldt hele 14.000
stjålne cykler. Det hænger sammen med, at københavnerne er de flittigste brugere af
cyklen. Det betyder dog ikke, at din cykel er i sikkerhed i resten af landet.
Dyre cykler frister
Ifølge forsikringsselskabet Alka kan man se en tendens til, at danskerne i stigende
grad køber dyrere cykler. Og dyre cykler frister cykeltyvene, da de har langt større
værdi på det sorte marked.
”Mange vil gerne have en kvalitetscykel, når de cykler til og fra arbejde hver eneste
dag. Samtidig er der flere og flere, der investerer i lækre mountainbikes og
racercykler til fritiden. Desværre er det også en guldgrube for cykeltyvene. Nye,
eksklusive cykler er særligt attraktive, fordi de er lettere at videresælge. Derfor skal
du passe ekstra godt på, hvis du har en dyr cykel,” siger Lise Agerley,
Kommunikationsdirektør hos Alka.
Er din cykel forsikret?
Er man så uheldig at få sin cykel stjålet, er det i de fleste tilfælde indboforsikringen,
der dækker. Det gælder dog kun, hvis man har låst sin cykel med en godkendt lås
eller at cyklen er blevet stjålet under et indbrud i en forsvarlig aflåst bygning eller
lokale.
Derudover skal du huske at tjekke selvrisikoen og maksimumsbeløbet for erstatningen
i din forsikringspolice – især hvis du har en dyr cykel. Hos de fleste
forsikringsselskaber skal man udvide sin forsikring, hvis man ønsker at få dækket en
særligt dyr cykel. Hvis du samtidig ønsker at få den dækket ved solouheld, hvor du
styrter, kan du hos flere selskaber tilkøbe denne udvidelse, da cyklen normalt ellers
ikke er dækket ved trafikuheld.
Bliv klogere end cykeltyven
Selvom cykeltyvene er snedige, kan du gøre meget for at passe godt på din cykel:



Husk altid at låse din cykel med en godkendt og fastmonteret cykellås. Ellers
gør du det for nemt for tyvene, og forsikringen dækker ikke.
Hvis du vil være endnu mere sikker, kan du bruge en ekstra lås eller kæde til at
fastgøre cyklen til et stativ eller en lygtepæl. Du har sikkert set et ensomt
forhjul i stativet uden cykel, så husk, at kæden skal rundt om stellet, hvis den
skal være tyverisikret.







Hav styr på både købsbevis til cyklen og låsebevis. Det er besværligt at holde
styr på alle de papirer, men forsikringsselskabet skal have låsebeviset og
cyklens stelnummer, hvis uheldet er ude. Husk at få et nyt låsebevis, hvis du
skifter din cykellås ud.
Skoler, tog- og busstationer er særligt udsatte steder med mange cykeltyverier.
Et trick kan være at bruge en ældre cykel til disse steder, som ikke frister for
meget. Undgå også at lade den stå natten over.
Brug cykelkældre, aflåste gårde og opstillede cykelskure, og husk fortsat at låse
cyklen med en godkendt lås.
Dyre cykler og specialcykler skal låses inde i garager, udhuse eller andre
lokaler. Ofte er disse cykler uden en fastmonteret, godkendt lås og derfor ikke
dækket i tilfælde af tyveri fra gade, vej eller cykelkælder. Så selvom din cykel
sikkert ser rigtig cool ud uden lås på, så bør du tage dig ekstra forholdsregler
ift. tyveri.
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