
Stöldmärk dina värdesaker med DNA - märkning 
 
Stöldskyddsmärkning av stöldbegärlig egendom gör den mindre attraktiv att stjäla samt ökar chansen att 
stulet gods kommer tillbaka till sina rätta ägare. Har du stöldskyddsmärkt din privata egendom, exempelvis 
snöskoter, fyrhjuling, motorcykel, moped, båt eller annan stöldbegärlig privat egendom kan du söka  
säkerhetsbidrag hos oss. 
 
Dalarnas Försäkringsbolag ser positivt på att just du är rädd om din egendom och ger dig en möjlighet att 
söka ett ekonomiskt bidrag/säkerhetsbidrag när du införskaffat en DNA-märksats. Bidragets storlek  
bestäms av ditt engagemang i Dalarnas Försäkringsbolag, det vill säga, din bonusnivå.

Bonusnivå Säkerhetsbidrag
5%  100 kr
10%  200 kr
25%  500 kr
 
Bidragets storlek kan aldrig bli större än märksatsens inköpspris 
 
Var hittar jag den här typen av stöldskyddsmärkning?
Vanligvis på internet, där det finns flera olika leverantörer som uppfyller våra kriterier exempelvis;
• stoldskyddsforeningen.se 
• securmark.se
• sweden.smartwater.com

Mer information finns på dalarnas.se. Frågor besvaras av avdelningen för Skadeförebygg på tfn 023-930 00.
 
Hur kan du ytterligare försvåra för tjuven?
• Varna: 

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

Sök- och spårsystem med spårsändare ger möjlighet att spåra och följa stulen egendom.  
Vi rekommenderar spårsändarsystem som uppfyller kraven enligt SSF 1073.
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Ansökan om säkerhetsbidrag
 

DNA - Märkning
 

Ansökan skickas till
Dalarnas Försäkringsbolag
Avdelning Skadeförebygg
Box 3
791 21 Falun
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  4631-690                             Datum:                                    Belopp:                                           Attest:

Uppgifter att fylla i

Namn

E-post

Personnummer

Tfn dagtid

Fordonets registreringsnummer

Kontonummer (för insättning av bidrag)

Datum och underskrift


