Sørg for at
ingen tar fra deg
treningsøkten

Sørg for at ingen tar fra
deg drømmene dine
1 av 3 nordmenn er blitt frastjålet sykkelen sin, og årlig stjeles det sykler
for over 100 millioner kroner. Det vil vi gjøre noe med.
Siden 1988 har Securmark arbeidet med tyverimerking. I
løpet av disse årene har vårt gode samarbeid med politi,
tollvesen og forsikringsselskapene hindret tyverier, samt
sikret og tilbakeført verdier. Disse årene har gitt oss mye
kompetanse og erfaring innenfor fagfeltet. Derfor har vi
utviklet et produkt for tyverimerking av sykler.
Med tyverimerking fra Securmark gjør du det mindre
sannsynlig at tyvene stjeler sykkelen din. I tillegg legger
du igjen spor som gjør det enklere for politi og tollvesen
å identifisere deg som rettmessig eier av utstyret.
Tyverimerking gjør det dessuten vanskelig å omsette
tyvgods, og risikofylt å oppbevare.

I 2017 overtok vi Falck Sykkelregister. Securmark er nå
totalleverandør av tjenester innenfor registrering og
tyverimerking av sykler.
Vi vil sørge for at ingen tar fra deg søndagsturen
med familien, sykkelturen til jobb eller
muligheten for en god treningsøkt.

Fem gode grunner for å tyverimerke sykkelen din:
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Fordeler hos ditt
forsikringsselskap

Trygghet ved
kjøp og salg

Effektiv beskyttelse
mot tyveri

FG-godkjent
sykkelregister

Skulle du være så uheldig å bli
frastjålet sykkelen din, gir de
fleste norske forsikringsselskap
deg redusert egenandel, ofte
opptil 50 %, hvis sykkelen din
er registrert i et FG-godkjent
sykkelregister. Kontakt ditt
forsikringsselskap for å
kontrollere dine vilkår.

Vi har forenklet og trygget
kjøps- og salgsprosessen.
Dette skal gjøre det tryggere å
kjøpe og selge sykler, samt øke
bruktverdien på sykkelen din.

Oblaten på sykkelen din
viser at den er registrert og
kan spores tilbake til deg
som rettmessig eier – det
vet tyvene. Dermed blir
omsetting av stjålne sykler
vanskeligere, og sykkelen din
mindre attraktiv for tyver.

Securmark Sykkelregister er
et FG-godkjent sykkelregister.
Det betyr at det er godkjent
av Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd, som
stiller ulike krav til blant annet
produkt og systemer.

5
Større sjanse for å få
tilbakelevert en stjålet
sykkel
Politi, tollvesen,
forsikringsselskaper og
hittegodsstasjoner har
tilgang til vårt register som
daglig brukes til å avsløre
sykkeltyverier og returnere
stjålne sykler til rettmessig
eier.

Slik gjør vi det
Micromerker
Tusen micromerker med unik ID pensles på sykkelen.
Merkene er nærmest umulig å fjerne, og kun ett merke er nok for å identifisere eieren.

Advarselsmerke
Et advarselsmerke påføres sykkelen med vulkaniseringslim.
Nummeret står igjen selv om merket fjernes. Advarselsmerket er svært preventivt.

Oppdatert og søkbar database
Vår internasjonale database er til en hver tid oppdatert og søkbar for politi, tollvesen
og grensepoliti i store deler av Europa.

Tyverimerking kan kun utføres hos forhandlere.

Last ned
vår app
Med vår app har du til en hver tid
oversikt over syklene dine.
Via appen kan du blant annet melde eierskifte og
sende tyverimelding.
Appen lar deg også søke på registreringsog rammenummer. Ved kjøp av brukt sykkel kan du
dermed sjekke om sykkelen du skal kjøpe har
merknader ved seg i vårt register, eksempelvis
meldt stjålet.
I løpet av 2018 blir alle dine
Securmark-merkede eiendeler, som
sykler, båt og ATV, tilgjengelig i appen.

Produkter
Sykkelregister

Tyverimerking

Fordeler hos ditt forsikringsselskap

Fordeler hos ditt forsikringsselskap

FG-godkjent sykkelregister

FG-godkjent sykkelregister

Effektiv beskyttelse mot tyveri

Effektiv beskyttelse mot tyveri

Søkbar i internasjonal database

Søkbar i internasjonal database

Tilgang til app

Tilgang til app
1 000 micromerker
Permanent ID vulkanisert i rammen
Umulig å endre identitet

Kr. 399,- for 3 år

Kr. 799,- for 3 år
(deretter 399,- for 3 år)

Forsidefoto: Jan-Harald Finstad

+47 370 56789

sykkel@securmark.no

Postboks 1881 Stoa, 4858 Arendal
(Postadresse)

Vikaveien 31, 4817 His
(Besøksadresse)

securmark.no

/securmark

