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Toppbetyg i stöld- och inbrottsskydd till
Citroën C5 Exclusive enligt NVSA-normen
Sedan 1 juni 2008 klassificerar försäkringsbranschen nya
bilmodeller på den svenska marknaden efter hur bra stöld- och
inbrottsskydd de har. Tolv nya bilmodeller har tillkommit på
rankinglistan sedan februari.
– En har fått toppbetyg i bedömningarna. Beklagligt är dock att 6
biltillverkare överhuvudtaget inte rapporterat in till oss, kommenterar Anders Edvardsson, ansvarig för NVSA i Sverige.
Klassificeringen sker enligt NVSA-normens krav på bilars konstruktion och
utrustning. När nya bilmodeller lanseras på den svenska marknaden graderas de två gånger. Inledningsvis gör biltillverkaren en självdeklaration och
bilmodellen får en NVSA-klassificering avseende säkerhet baserad på de
uppgifter tillverkaren lämnar. Efter lansering gör försäkringsbranschen en
efterkontroll där graderingen fastställs eller justeras.
– Fem modeller har sedan förra rankinglistan genomgått efterkontroll. Bland
dessa finns Citroën C5 Exclusive, som är ensam om att ha uppnått toppbetyg gällande både stöld- och inbrottsskydd, framhåller Anders
Edvardsson.
NVSA-klassificeringen är högintressant för bilköpare, som enkelt kan bedöma olika bilmodellers säkerhet när det gäller stöld och inbrott. Klassificeringen har också påverkan på konsumenternas försäkringskostnader.
– Att flera biltillverkare låter bli att rapportera in hur nya bilmodeller
förhåller sig till NVSA-normens krav, går ut över konsumenterna, påpekar
Anders Edvardsson. Tillverkarna är medvetna om att de ska fylla i en självdeklaration. Det här är en av de delar försäkringsbolagen behöver som
grund för att kunna sätta en rättvis premie på olika fordon. Deklarationen
och en rättvis premiesättning är också grunden i en strävan att förebygga
brott.
På Trafikförsäkringsföreningens webbplats, www.tff.se/nvsa, finns listan
över de bilmodeller som bedömts och dess resultat samt fakta om NVSAnormen. De bilmodeller som är nya eller som uppdaterats är: BMW Z4,
Chevrolet Aveo, Honda Accord, Honda Insight, Honda Jazz, Hyundai I20, Kia
Soul, Mazda 3, Mercedes E-klass, Suzuki Alto, Toyota Urban Cruiser, Toyota
Verso, Citroën C3 Picasso, Citroën C5 Exclusive, Ford Fiesta och Volvo
XC60.
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