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HAR DU FÅET STJÅLET DIN CYKEL?  

SÅDAN GØR DU! 
 

Anmeld tyveriet med det samme! 

Er du så uheldig at få stjålet din cykel, skal du snarest muligt melde cyklen stjålet hos politiet. 
Derefter kan du gå en tur i det kvarter, hvor cyklen blev stjålet. De fleste cykeltyverier er såkaldte 
"lejlighedstyverier", og ofte er din cykel bare kørt rundt om hjørnet eller står ved den nærmeste 
metro eller togstation.  

Du kan anmelde cykeltyveriet her: https://www.politi.dk/da/borgerservice/anmeldelser/ 

Ved anmeldelse til politiet skal du give oplysninger om cykeltype, farve, mærke, stelnummer, værdi i 
kr., forsikringsselskab, gerningstidspunkt og gerningssted. 
Dit stelnummer har du forhåbentlig skrevet ned et sted, som anbefalet da du købte cyklen. Har du 
købt en forsikringsgodkendt lås samtidig med din cykel, kan du finde stelnummeret på låsebeviset, 
som du fik udleveret i den pågældende butik. Ved webordre har du fået beviset tilsendt med cyklen. 
Bemærk: Det er dit eget ansvar, at notere stelnummeret på låsebeviset samt opbevare låsebeviset 
forsvarligt. 

Eksempel på ABUS låsebevis: 

Hvis du ikke købte en forsikringsgodkendt lås sammen med cyklen, 
så har du forhåbentligt noteret dit stelnummer på f.eks. din faktura 
eller taget et foto af stelnummeret på selve cyklen eller købt en 
forsikringsgodkendt lås med låsebevis et andet sted.  

Forhandleren har siden 2009 ikke haft pligt til at notere 
stelnummeret og eller gemme dette, læs evt. mere her: 
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00007 

 

 

Husk også at melde din cykel stjålet til dit forsikringsselskab. Som regel vil et cykeltyveri dækkes af 
din indboforsikring, men er du i tvivl, så forhør dig hos dit forsikringsselskab.  

Hos de fleste forsikringsselskaber kan du anmelde tyveriet online. Forsikringsselskabet vil kræve at 
du både indsender faktura, stelnummer og låsebevis (bevis på forsikringsgodkendt lås). Har du ikke 
købt en forsikringsgodkendt lås, vil dit forsikringsselskab ikke dække dit tab. 

Hvis du ikke kan finde din faktura eller låsebevis, vil dit forsikringsselskab med høj sandsynlighed 
ikke dække dit tab. Forhandleren, hvor du har købt din cykel, kan desværre ikke hjælpe med at 
genskabe dit låsebeviset, da dette er unikt per cykel. Faktura fra vores firma kan i visse tilfælde 
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genskabes mod gebyr (køb på webshop på www.amladcykler.dk), dog kræver dette information om 
køber samt ca. købsdato. 

Desværre mister mange danskere hver dag, deres kæreste eje - cyklen. Og selvom det efterhånden 
er hverdagskost for politiet, så viser det sig, at kun op imod 1% af alle cykeltyverier bliver opklaret. 
Det betyder, at de fleste cykeltyverier ender med en erstatning gennem dit forsikringsselskab.  

Det næste du kan gøre, er at fortælle venner, familie og venner på sociale medier om dit cykeltyveri 
og evt. uploade et billede - så er der mange, der holder øje med den. Generelt er de sociale medier 
et godt sted, hvor du kan få spredt dit budskab hurtigt, så husk at bruge det. Der er mange, der 
gerne vil hjælpe, da de sikkert selv har stået i samme situation. 

Er din cykel ikke dukket op efter et par uger, så kan endnu en efterlysning være en god ide. På 
hjemmesiden cykeltyv.dk kan du søge efter din stjålne cykel og på hjemmesiden 
www.efterlysninger.org kan du selv efterlyse din cykel. 

Gode råd til at undgå, at det er din cykel, der bliver stjålet næste gang: 

• Lås cyklen med en forsikringsgodkendt lås, dvs. en lås godkendt af Dansk Varefakta Nævn. 
Køb aldrig en billig ikke godkendt lås.  

• Du kan hos os vælge mellem en fastmonteret lås eller en kædelås. 
• Lås cyklens stel, og helst begge hjul fast til lygtepæl, cykelstativ eller andet der sidder fast i 

jorden. 
• To låse forlænger tiden, tyven skal bruge på at stjæle cyklen. 
• Parkér ikke cyklen på gader, hvor der færdes mange mennesker ved nattetide – det frister 

cykeltyve. 
• Stil din cykel i et aflåst rum eller skur, hvis du har mulighed for det. 
• Frist ikke tyven – efterlad aldrig tasker, cykelhjelm eller cykellygter på cyklen. 
• Når du parkerer ved tog- eller busstation samt stoppested, skal du sikre din cykel ekstra 

godt. 
• Sørg for, at du har en cykeldækning på din indboforsikring, så din cykel er dækket, hvis den 

bliver stjålet. 
• Brug eventuel en ældre cykel, hvis du pendler og parkerer cyklen på en bus- eller togstation. 
• Har du en dyr kvalitetscykel? Så vær varsom med, hvilke oplysninger du deler, og hvem du 

deler dem med på sociale medier. Kriminelle bander og tyveknægte følger med, og bliver 
guidet til kostbare cykler. 
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