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Danskerne inviterer indbrudstyven indenfor
Ni ud af ti af de danske hjem har ingen
tyverialarm. Det viser en ny undersøgelse
fra
Gallup
foretaget
for
Gjensidige
Forsikring.
Hvert år rammes knap 100.000 danske hjem af
indbrud – en ubehagelig overraskelse som måske
kunne være undgået, hvis boligen havde været
udstyret med tyverialarm.
Ny undersøgelse fra Gallup foretaget for Gjensidige
Forsikring viser nemlig, at 87 % af de danske boliger
ikke er tyverisikret med en alarm. Det svarer til, at
blot 356.000 ud af 2.757.000 boliger i Danmark har
installeret tyverialarm.
”Hver dag bliver der begået 265 indbrud i Danmark,
og selv om det tal er faldet de senere år, så kan vi
sammen få det endnu længere ned. Man opdager først
hvad et indbrud betyder, når man har været udsat for
et. Vi vil gerne hjælpe forebyggende, så dem der er i
tvivl, ved hvordan de kan sikre sig selv og deres
hjem,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør i
Nordic, Gjensidige Forsikring.
Tyverialarmen stresser indbrudstyven
Men hvad skyldes det, at blot en ud af 10 danske
boliger har tyverialarm, når fordelene er så åbenlyse?
”Fordelen ved en tyverialarm er, at den stresser
tyvene, så de måske opgiver deres indbrud. Man skal
huske, at oftest kan tyven stoppes med helt enkle
midler, og det vigtigste er, at det er besværligt for
dem at komme ind. Det mange måske glemmer, er at
det ikke kun er værdier, man mister. Det kan være en
enormt ubehagelig oplevelse, at fremmede har rodet
rundt i ens mest personlige ting,” lyder det fra Kim
Rud-Petersen.

Nøgletal fra undersøgelsen
87 % af de danske boliger har ikke
tyverialarm
72 % af de danske boliger har installeret
røgalarm
53
%
af
de
danske
boliger
har
førstehjælpskasse
25
%
af
danskerne
køber
deres
sikkerhedsudstyr i supermarkeder
Gode råd til at gøre livet svært for tyven
Tyverialarm kan være en omkostelig affære, men med
sund fornuft og en forebyggende indsats, kan alle
gøre livet svært for tyvene. Derfor opfordrer
Gjensidige Forsikring alle til at gennemgå deres hjem,
for at få sikret det bedst muligt.
Se på dit hjem gennem tyvens øjne – er der
steder hvor det er let at komme ind, som du
kan gøre mere sikre?
Få nogen til at tømme postkassen, fylde din
skraldespand og tænde lys i dit hjem, hvis du
er væk i flere dage
Installer borebeskyttede låse i hoveddøren, og
overvej at få sat lås på altan- og terrassedøre.
Installer bevægelsessensorer der automatisk
tænder lyset, eller hav tændt lys i boligen når
du er ude.
Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven
ikke kan bruge det til indbrud.
Sørg for at vinduer og døre er solide og
forsvarligt lukkede, både når du er ude og
hjemme.
Hvis du er væk på påskeferie, så brug ikke
Facebook til at fortælle om det, medmindre du
har opsat din profil således at fremmede ikke
kan følge med.
Se flere gode råd på www.gjensidige.dk.
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