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VEJLEDNING
Politiet har brug for så hurtigt som muligt at få 
at vide, hvad der er stjålet. Udfyld derfor forteg-
nelsen så fyldestgørende som muligt. Efter ud-
fyldelse skal De inden 8 dage fremsende første 
side af fortegnelsen til politiet. Hvis De har teg-
net forsikring på det stjålne, skal fortegnelsens 
anden side sendes til Deres forsikringsselskab. 
Fortegnelsens tredje side er til eget brug.

Husk at underskrive fortegnelsen, inden den 
sendes til politiet. 

Det er især vigtigt, at politiet – helst samme 
dagsom indbruddet – får oplysninger om de 
ting, der er nummereret, mærket eller på anden 
måde er identificerbare. Disse oplysninger kan 
De også give til det lokale politi pr. telefon, som 
straks efterlyser tingene i en landsdækkende 
databank over stjålne genstande.

Udfyldelse af fortegnelsen
Denne fortegnelse anvendes til at give detalje-
rede oplysninger om guld, sølv og smykker med 
stykværdi over 2.000 kr. Fortegnelsen er et sup-
plement til „Fortegnelse over stjålne genstan-
de“, som også skal udfyldes. Såfremt de stjålne 
genstande ikke kan oplyses på en blanket, 
udfyldes flere blanketter. Rubrikken „Nr.“ mær-
kes med bogstav og blanketnr. fra „Fortegnelse 
over stjålne genstande“,hvor smykket er opført. 
Hvis De udfylder flere lister, angives den samle-
de værdi på side 1. Husk at nummerere listerne 
med sidenummer nederst på siden. Hvis De har 
tegnet en forsikring, som dækker tyveri af det 
stjålne, angives navnet på forsikringsselskabet 
samt policenummeret på Deres forsikring.

„Beskrivelse og størrelse“
Her angives, hvilken slags genstand eller smyk-
keder er stjålet samt oplysning om genstandens 
eller smykkets størrelse. Tegn eventuelt en teg-
ning med særlige kendetegn, som viser, hvordan 
genstanden ser ud. Det er vigtigt, at der kun 
medtages ét smykke eller genstand i hvert felt.

„Metal“
Her angives, hvilket metal den stjålne genstand 
er fremstillet af tillige med oplysning om vægt 
angivet i gram samt metallets karat. Hvis der er 
tale om andet metal end guld eller sølv, f.eks. 
plet eller doublé, skal De angive typen.

„Sten/perler“
Såfremt der indgår sten eller perler i den stjålne 

genstand, angives her navn, type samt antal.
Desuden angives oplysninger om carat. Hvis 
sten/perler er uægte, angives dette ved af-
krydsning.

„Kendetegn“
Hvis der er indgravering i den stjålne genstand, 
oplyses dette med angivelse af indgraveringens-
bogstaver, tal eller symboler. Desuden angives 
oplysning om synlige slidmærker eller defekter i 
genstanden. Angiv desuden om muligt genstan-
dens guldsmedestempel.

„Anskaffet“
Oplysning om hvornår genstanden er anskaf-
fet, hvor den er købt samt andre oplysninger i 
forbindelse med anskaffelsen.

„Bilag“
Her angives, hvilke bilag der er vedlagt koster-
fortegnelsen. Det kan være:
• en kvittering for købet af genstanden
• et foto af genstanden 
• det kan også være almindelige fotos fra 

familiealbummet, hvor genstanden (eksem-
pelvis et halssmykke) er med i billedet

• et certifikat udstedt i forbindelse med købet 
afgenstanden

• andet bilag f.eks. i form af et vurderings-
skema fra en guldsmed.

Husk at skrive et nummer på fotos og bilag, så 
det svarer til nummeret i kosterfortegnelsen. 
Den originale købskvittering skal, hvis det er 
muligt, sendes til forsikringsselskabet. En kopi 
sendes til politiet.

Vurdering af guld, sølv og smykker
De kan altid få Deres smykker eller genstande 
af ædelmetal vurderet hos en guldsmed, som i 
forbindelse med vurderingen kan udfærdige en 
særlig attest som dokumentation for genstan-
dens værdi. De kan få oplyst, hvilke guldsmede 
der tilbyder denne vurdering, hos Danske Guld-
smede og Urmagere på tlf. 45 83 52 11.

Yderligere oplysninger
De kan få yderligere råd og vejledning om 
håndtering af tyveriet hos Deres forsikringssel-
skab og hosdet lokale politi. Hos Det Kriminal-
præventive Rådog det lokale politi kan De få 
gode råd om sikringmod indbrud. 

Se også www.stopindbrud.dk
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