
Stop biltyven

Passer du godt nok på dit køretøj?



Stop biltyven
Der stjæles årligt tusindvis af biler her i landet. De fleste
bliver fundet igen, ofte dog med store skader og ribbet
for udstyr. 
For ejeren betyder det ærgrelser, afsavn og ofte betydelige
udgifter. For andre kan det betyde lemlæstelse eller død,
når unge biltyves hensynsløse kørsel ender i tragiske
ulykker.
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Undgå tyveri af din bil
Jo sværere du gør det for tyven, desto større er chancen
for, at han opgiver.

● Fjern altid tændingsnøglen – også når du forlader
bilen for et øjeblik, f. eks. på en tankstation.

● Luk alle døre og lås dem.
● Lås bagagerummet og evt. motorhjelmen, hvis den

kan låses.
● Parkér på befærdede steder – om natten, hvor der er

god belysning.
● Luk alle vinduer helt til og glem ikke trækruder og

soltag.
● Tag værdigenstande med, når du forlader bilen.
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Bilens standardlåse (tændings-
lås og dørlåse) kan desværre
ikke altid betragtes som en effek-
tiv tyverisikring. Det anbefales
derfor at sikre sig yderligere.
Det kan ske på flere måder.

Mekanisk sikring kan 
med fordel suppleres 
med elektronisk sikring.
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Mekanisk sikring
● Ratlås. Metalstang, der låses fast på

tværs af rattet således, at det ikke kan
drejes.

● Kombineret rat-pedallås. Metalbøjle
der låses fast mellem pedal og rat.

● Gearlås. Beslag fastboltet til bilens kar-
dantunnel, hvortil gearstangen kan

låses.
● Kombineret gear-håndbremse-
lås. Metalrør med bøjle der fast-
låser gearstangen til hånd-
bremsen.



Elektronisk sikring
f.eks startspærre
En startspærre er en tyverisikring, der afbryder strøm-
men til eksempelvis startermotor, tænding og brændstof-
pumpe. Herved kan bilen ikke længere startes ved blot
at kortslutte den simple tændingslås, bilen er født med. 
Alle fabriksnye biler er i dag monteret med startspærre.
For ejere af ældre biler uden startspærre vil det forment-
lig betyde, at risikoen for at få stjålet sin bil vil stige
betydeligt, hvis de ikke sikrer sig på samme måde.

En startspærre 
bør:
● Afbryde mindst tre kredse eller

have en tilsvarende sikkerhed.
● Være enkel at benytte.
● Være selvaktiverende.
● Forhandles af en importør med

et landsdækkende net af
monteringssteder.

● Være fagmæssigt korrekt monte-
ret.
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Tyverialarm
En startspærre kombineret med en tyverialarm kan
være en god ide, hvis du ønsker at sikre din bil, og det
der opbevares i den, så godt som muligt.

For at sikre, at alarmen virker rigtigt og opfylder lovens
krav, anbefales det at lade en fagmand foretage monte-
ringen.

Lovens krav til tyverialarmer

● Alarmen skal give signal enten med lyd, lys eller
begge dele.

● Lydsignalet skal automatisk ophøre senest 30 sek.
efter aktiveringen og må først begynde igen, når alar-
men aktiveres på ny.

● Lyssignalet skal automatisk ophøre 5 min. efter 
aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen akti-
veres på ny.

● Alarmanlæg skal i øvrigt være modstandsdygtige over
for miljøpåvirkninger, såsom fugt, temperatursvingnin-
ger og elektriske påvirkninger i lighed med bilens
øvrige elektriske udstyr.

● Alarmen må ikke kunne 
aktiveres under kørsel. 



Ekstra sikring
● Brug benzindæksel med lås.
● Til sikring af bilens hjul findes specielle hjulbolte som

kan ”låses”.
● Efterlad ALDRIG din mobiltelefon i bilen. – Det 

frister til indbrud.
● Mærk dit ekstraudstyr: Bilradio/bånd/CD-afspiller o.l.

Mærkningsudstyr kan lånes hos politiet.

Sporing af bilen
Der findes sporingsudstyr som kan mon-
teres skjult i bilen. Bilen kan herefter via
forskellige systemer spores og genfindes,
hvis den er blevet sjålet. Flere forsikrings-
selskaber stiller krav om, at meget dyre
biler er forsynet med sporingsudstyr.
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Forsikringsmæssige forhold
Tyveri af særligt værdifuldt "indbo" dækkes kun af indboforsikringen, hvis bilen
har været låst, og der er synlige tegn på voldelig opbrud. Desuden kræver de fleste
forsikringsselskaber, at genstandene har været anbragt i et aflåst bagagerum, der
er adskilt fra bilens kabine, eller i et aflåst handskerum. For bilister med "Famili-
ens Basisforsikring 2", er det dog nok, at genstandene er anbragt, så de ikke kan
ses udefra. Penge og smykker erstattes aldrig - uanset hvor de gemmes i bilen.

Hvis du forlader bilen ulåst og med nøglen i tændingslåsen (selv for et kort tids-
rum) får du ingen erstatning for “indbo”. Du risikerer også, at forsikringsselska-
bet nægter at betale erstatning for selve bilen.  Forsikringsselskaberne anser det
nemlig for groft uagtsomt, hvis man lader nøglen sidde i tændingslåsen, fordi det
indebærer en indlysende risiko for at bilen bliver stjålet.
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