
Stulen cykel – vad gäller 
 

1. Har du en ISR-märkt cykel loggar du in på www.retainagroup.com/adnas och ändrar status till ”Stulen”. 

2. Gör en polisanmälan 

3. Leta i närområdet – ofta flyttar tjuven cykeln ett par hundra meter för att någon annan ska hämta upp 

cykeln. Inte heller ovanligt att cyklar ”lånas” för kortare transporter till platser i området. 

4. Kontakta ditt försäkringsbolag 

Ditt försäkringbolag ger dig fullständiga uppgifter vad som gäller ersättning (de gör avdrag för självrisk och 

värdeminskning). 

Har du valt den RÖDA ISR-förpackningen ingår en 1-årig försäkring, ska du kontakta www.arctic/smartdna.se . 

(försäkringen förlängs årsvis så länge premien betalas). 

Då det gäller förmånscyklar skriver några av de större leverantörerna följande på sina hemsidor: 

 

Vad händer om cykeln skulle bli stulen? 
Du ansvarar för att cykeln är försäkrad. I de flesta hemförsäkringar ingår cykel som är lånad eller hyrd via arbetsgivaren och ämnad 
för privat bruk. Efter att du har polisanmält stölden och fått ersättning från ditt försäkringsbolag införskaffar du en ny, likvärdig cykel 
hos en av våra cykelleverantörer. Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller. 
Personalcyklar 20220701 

 

 

Hur hjälper Ecochange till om cykeln skulle bli stulen? 
I grunden använder du din hemförsäkring. Ecochange hjälper till att sköta administrationen och förse ditt hemförsäkringsbolag med 

relevanta uppgifter efter att du polisanmält stölden samt kontaktat ditt försäkringsbolag. Därefter ser vi snabbt till att du blir ersatt 

med en likvärdig eller bättre cykel, även om ditt försäkringsbolag gjort en åldersavskrivning. 

 

Har ni självriskeliminering? 
I grunden täcker vi upp till 2500kr i självrisk vid totalskada eller stöld av cykeln. Flera försäkringsbolag har ibland lite högre 

självrisker som räknas fram i % av värdet. Väljer du en lite dyrare cykel så rekommenderar vi självriskeliminering som vi erbjuder 

som tillval. Då slipper du en högre kostnad om oturen är framme.                                                                                                                                                                                      

ECOCHANGE 20220701 

 

Vad gör jag om min cykel blir stulen? 

Din hemförsäkring täcker vanligen stöld av cykel, dock ofta med ett maxbelopp. Vissa försäkringsbolag erbjuder specialförsäkring 

för dyrare cyklar. Det är viktigt att du säkerställer till vilket värde som cykeln försäkras i just din hemförsäkring. 

Bikelease hjälper gärna till i kontakten med ditt försäkringsbolag efter att du har polisanmält stölden.  

Som arbetsgivare behöver du inte hantera en stöldsituation.                                                                                                                                                                                    

BikeLease 20220701 

 

Polis och försäkringsbolag kan nå ISR-registret 7/24/365 – bemannat dygnet runt - årets alla dagar: 

Phone no. +44(0)1233 333 000 och register@retainagroup.co.uk 

 

Smartsand 20220722 
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