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Trends in Autodiefstal
Helaas groeit het aantal gestolen
auto’s uit de hogere prijsklasse weer.
Het betreft met name jonge auto’s.

Criminele organisaties zijn
internationaal georganiseerd en
hebben de beschikking over

professionele hulpmiddelen om uw
auto “vrij simpel” te kunnen stelen.

Waarom beveiligen?
Door de sterk stijgende schadelast
als gevolg van autodiefstal hebben de
verzekeraars hun beveiligingseisen
weer aangescherpt en kan het zijn
dat u niet of beperkt tegen diefstal

bent verzekerd wanneer uw auto
niet extra beveiligd is. Vergeet ook
niet dat, mocht uw auto in een
laag bijtellingspercentage vallen
dan zult u in het geval van diefstal

zeer waarschijnlijk in een hogere
bijtellingspercentage
terechtkomen wanneer de
verzekeraar de levering van
een nieuwe auto vergoedt.

Wat kunt u doen?
Bij voertuigdiefstal wordt een onderscheid gemaakt tussen diefstal uit het voertuig en van het voertuig.
Passive Startonderbreker: 4627 PS
Dit is een extra startonderbreker waarbij gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde passieve driver card. Zolang
deze driver card niet bij de auto is, zal de auto niet gestart kunnen worden om zo diefstal van het voertuig te voorkomen.

Alarm SCM Klasse 3: 4627 - 3
Dit is een volledig SCM klasse 3 alarm wat door veel verzekeringsmaatschappijen als een minimale eis wordt gehanteerd.
Het voordeel van de 4627 is dat de passieve startonderbreker (PS01) in deze oplossing is geïntegreerd en dus zo
zowel diefstal uit de auto als ook diefstal van de auto helpt te voorkomen.
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Voertuigvolgsysteem SCM Klasse 4 en 4+ : 4627 - 3 + SCD16
Mocht het zo zijn dat u auto toch gestolen is dan helpen wij deze weer terug te vinden met behulp van onze
voertuigvolgsystemen Deze systemen hebben als belangrijkste voordelen:
• Internationaal netwerk van lokale meldkamers zodat opvolging in 34 landen van Europa mogelijk is in
samenwerking met lokale instanties
• Alle voertuigvolgsystemen zijn voorzien van Anti-Jamming. Dit houdt in dat tijdens “jammen”, een veelgebruikte
technologie van criminele organisaties de auto niet gestart kan worden.
• Makkelijk te combineren met de PS01 en / of 4627
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