
Det finns flertalet olika spårsändare på marknaden som du kan utrusta ditt fordon med för att underlätta att 
återfinna det vid exempelvis en stöld. Spårningsutrustning ökar chansen att återfinna stulna objekt. Utrusta-
de fordon förses som regel inte med dekaler eller märken så utrustningen minskar inte risken för stöld. Vissa 
system larmar om fordonet börjar röra på sig.
 
Dalarnas Försäkringsbolag ser positivt på att just du är rädd om ditt fordon och ger dig en möjlighet att söka 
ett ekonomiskt bidrag/säkerhetsbidrag när du införskaffat en spårsändare. För att få söka säkerhetsbidraget 
på 2 000 kr ska du ha en motorförsäkring. 
 
Bidragets storlek kan aldrig bli större än spårsändarens inköpspris
 

För att uppnå normen SSF 1073 ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:
• En systemleverantör
• Den fysiska utrustningen i objektet
• En installationsorganisation
• En larmcentral
• En utryckningsorganisation

Hur kan du ytterligare försvåra för tjuven?
• Lås: 

Lås alltid ditt fordon med minst det som krävs enligt försäkringsvillkoret. 
  
Stöldskyddsmärkning med DNA och -eller mikropunkter. Osynlig märkning som lätt appliceras på  
fordonets vitala delar. 

• Varna: 
Komplettera märkningen med dekaler, avskräcker tjuven och ökar chansen att få tillbaka stulen egendom.
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Säkerhetsbidrag 
spårsändare



Ansökan om säkerhetsbidrag
 

Spårningsutrustning

Ansökan skickas till
Dalarnas Försäkringsbolag
Avdelning Skadeförebygg
Box 3
791 21 Falun
Du kan även mejla din ansökan till: skadeforebygg@dalarnas.se
Observera att du ska bifoga kopia på faktura eller kvitto på inköpt produkt när du skickar in ansökan.

Mer information 
Frågor besvaras av avdelningen för Skadeförebygg på telefon 023-930 00
www.dalarnas.se 
www.stoldskyddsforeningen.se

Internt DF  4633-690                             Datum:                                    Belopp:                                           Attest:

Uppgifter att fylla i

Namn

E-post

Personnummer

Tfn dagtid

Fordonets registreringsnummer

Kontonummer (för insättning av bidrag)

Datum och underskrift


