Pomyśl o zabezpieczeniu swojego samochodu!
Skuteczne działania zabepieczające nie zawsze muszą
byd drogie. Najskuteczniejszym działaniem przeciwko
kradzieży i włamaniu do Twojego samochodu jest
przestrzeganie prostych zasad:

Swój samochód możesz zabezpieczyd wykorzystując nastepujące urządzenia:

ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE – można stosowad dodatkowo – obok instalacji alarmowej
lub samodzielnie, kiedy montaż zabezpieczenia elektronicznego nie jest uzasadniony
ekonomicznie. Są to:
blokada skrzyni biegów – powinna byd
zamontowana
poprzez
umieszczenie
zabezpieczenia w środkowym punkcie, na biegu
wstecznym (względnie w pozycji P w skrzyniach
automatycznych), którego aktywacja odbywa się za
pomocą wkładki zabezpieczającej.
oznakowanie szyb i elementów nadwozia numerami identyfikacyjnymi.

ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE – powinny posiadad certyfikat bezpieczeostwa oraz byd
zainstalowane przez autoryzowane firmy. Powyższe certyfikaty honorowane są przez
istniejące na rynku towarzystwa ubezpieczeniowe. Do w/w zabezpieczeo zalicza się:
immobiliser,
autoalarm,
system lokalizacji pojazdu GPS,
system antynapadowy.

Działając według poniższych wskazówek ograniczysz możliwośd
kradzieży swojego pojazdu lub jego wyposażenia
Zamykaj drzwi i okna za każdym razem, gdy opuszczasz samochód.
Nie zostawiaj przedmiotów (telefon, torebka, laptop) na widoku.
Zabieraj je ze sobą lub zamykaj w bagażniku.
Nie zostawiaj
w samochodzie żadnych
dokumentów
a zwłaszcza dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej
pojazdu.
Kluczyki zawsze zabieraj ze sobą nawet, jeśli samochód
pozostawisz w garażu.
Nie zostawiaj w samochodzie nawet na chwilę kluczyków
w stacyjce.
Zainstaluj alarm i inne urządzenia zabezpieczające, używaj ich
zawsze, gdy opuszczasz pojazd.
Staraj się parkowad w miejscach strzeżonych, a nocą unikaj postoju
i parkowania w miejscach nieoświetlonych.
Jeśli w samochodzie nie masz radia zamontowanego na stałe,
pamiętaj o każdorazowym wyjęciu panela przedniego radia przed
opuszczeniem pojazdu.
Zabierz ze sobą odbiornik GPS, a także zdejmij uchwyt od niego.
Zdemontuj i schowaj antenę CB.
Nigdy nie lekceważ niedyspozycji alarmu lub zamka
w samochodzie lub drzwiach garażu.

Nie ma złotego środka, który pozwoliłby zabezpieczyd Twoje auto w 100% przed kradzieżą,
ale możesz przyczynid się do zmniejszenia prawdopodobieostwa zaistnienia takiej sytuacji
stosując się do naszych zaleceo. Jeżeli mimo to utracisz swój samochód możesz odzyskad
środki finansowe z odszkodowania z tytułu posiadania ubezpieczenia Auto Casco.
Jednoczesna dbałośd o właściwe zabezpieczenie samochodu i zapewnienie ochrony
ubezpieczeniowej na wypadek zaistnienia szkody – dadzą Ci poczucie bezpieczeostwa
8i spokoju.

Nie bądź obojętny !
Gdy masz podejrzenie, że może dojśd do przestępstwa natychmiast
dzwoo pod numery alarmowe: 997 lub 112.

