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Hver tiende festivalgænger bliver bestjålet
Når Roskilde Festival bliver skudt i gang, står tyveknægtene på spring. Hver tiende
festivalgæst har nemlig oplevet at blive bestjålet. Det viser en ny undersøgelse, som Gallup
TNS har foretaget for Gjensidige Forsikring.
For langt de fleste er årets Roskilde Festival en
sjov og mindeværdig begivenhed. Men for hver
tiende kan festivalen hurtigt blive en kedelig
oplevelse. En ny undersøgelse, som Gallup
TNS har foretaget for Gjensidige Forsikring,
viser nemlig, at hver tiende gæst på årets
danske festivaler har oplevet at blive bestjålet.
Men tallet kunne let være højere, hvis ikke det
var fordi, at så mange er opmærksomme på
risikoen. For 71 % af de adspurgte svarer
nemlig, at de beholder værdier på sig for at
undgå de langfingrede tyveknægte.

De fleste ved ikke hvordan deres forsikring
dækker tyveri
Selv om man tager sine forholdsregler og
forsøger at blive fri for at blive bestjålet, er det
ikke altid muligt at undgå. Derfor er det godt at
vide, hvad man skal gøre, og hvilke muligheder
man har. Men alligevel svarer hele 73 %, at de
ikke ved hvordan deres forsikring dækker i
tilfælde af tyveri på festival. Derfor opfordrer
Gjensidige Forsikring til, at man finder ud af,
hvordan ens forsikring forholder sig til blandt
andet tyveri fra telt og såkaldt lommetyveri.

”Potentielt set har mere end 10.000 af årets
deltagere på Roskilde Festival oplevet at blive
bestjålet på en festival. Det tal er efter vores
mening alt for højt, og det fortæller en historie
om, at alt for mange stadig glemmer, at det
ikke er i orden at stjæle andre personers
ejendele,” siger Koncerndirektør i Gjensidige
Nordic, Kim Rud-Petersen.

”Det vigtigste for os, er at man er godt
forberedt, så man slet ikke ender i en situation
hvor man skal beskæftige sig med politi og
forsikringer. Men det er altså vigtigt, at man
ved, hvordan man er stillet i tilfælde af tyveri.
Det er eksempelvis ikke ikke alle forsikringer,
der dækker tyveri, hvor din telefon bliver
nappet op af din lomme, hvis du ikke råber op
og får et signalement af tyven. Det samme er
tilfældet, hvis du får stjålet værdier fra et telt,
der ikke er aflåst med en hængelås. Så vil dit
forsikringsselskab ikke nødvendigvis erstatte
det, der er gået tabt,” lyder det fra Kim RudPetersen.

Beholder værdier på sig hele tiden for at
undgå tyveri
Men måske bliver færre personer bestjålet i
fremtiden. For blandt de adspurgte svarer hele
71 %, at de sørger for have værdier på sig hele
tiden for at undgå tyveri, og det glæder Kim
Rud-Petersen, at så mange gør en indsats for
at forhindre tyvens virke.
”Det er enormt glædeligt, at så mange tager
konsekvensen af tyverierne, ved at sikre sine
personlige ejendele. Vi kan håbe, at det kan
begrænse tyverierne under årets festivaler. Det
er altid en god idé at forberede sig selv og sit
telt på, at der kan komme ubudne gæster.
Derfor er det en god idé at man eksempelvis
både tømmer teltet for særligt værdifulde
genstande, og låser det med en hængelås,”
siger Kim Rud-Petersen.

Gode råd – sådan undgår du tyveri
•
•
•
•
•

Medbring kun værdier, som du kan
tåle at miste
Bær dine værdier på dig, hvis det er
muligt
Lås dit telt med en hængelås
Undgå at have for mange kontanter –
brug dankort i stedet
Brug garderobe til at opbevare værdier
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