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Met uw DKV Card tankt u in heel Europa zonder contant geld. U rekent uw tol ermee af en tal 

van andere zaken en vormen van dienstverlening. Snel en simpel, onafhankelijk van de valuta van 

het land in kwestie. Maar helaas leidt foutief gebruik van een tankkaart door onzorgvuldigheid 

van de eigenaar nogal eens tot schaamteloos misbruik door fraudeurs en andere criminelen. 

Daarom wil DKV u hieronder op de hoogte brengen van de voornaamste risico's, maar ook van 

effectieve tegenmaatregelen.

Risico's en tegenmaatregelen – zo rijdt u veilig:

Hierboven ziet u een greep uit de vele trucs van criminelen en mogelijke maatregelen

ter bescherming van kaartmisbruik.

We danken u voor uw vertrouwen in ons product en zullen u op de hoogte blijven houden van 

de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Verder wensen we u goede reis met uw DKV Card.

DKV Euro Service

DKV Euro Service. You drive, we care.

Niederländisch

» Inbraak of diefstal: Uw DKV Card wordt tijdens uw 	
rustpauze of bij pech uit uw wagen gestolen.

» Braaksporen op de wagen – maar de tankkaart	
is er nog. Deze kaart kan door criminelen zijn 			
“gekopiëerd”.

»	Uw PIN-code wordt misschien wel afgekeken	
tijdens het intoetsen.

»	Fraude met tankkaarten. Gekopiëerde data van 		
tankkaarten wordt gebruikt voor het maken van 		
duplicaten, of buitgemaakte tankkaarten worden 		
doorverkocht.

» “Slimme” manieren voor het verstoppen van een 		
PIN-code, zoals opslaan in uw mobiel, bewaren in 	
uw portemonnee of zelfs gewoon opschrijven op 		
de kaart. Bij diefstal van persoonlijke voorwerpen 		
vindt de dader de tankkaart met de PIN-code gewoon 	
“bijgeleverd”.

» Zorg ervoor dat u uw DKV Card altijd op zak	
heeft en laat hem nooit in uw voertuig achter! 		
Vergrendel uw wagen tijdens rustpauzes en laat	
uw binnenverlichting en radio aanstaan.

» Neem bij verlies direct contact op met DKV	
om uw tankkaart te laten blokkeren.	
DKV Hotline: 00800 365 24 365

» Voer uw PIN-code altijd in zonder dat iemand	
kan meekijken.

» Bij diefstal of misbruik van uw DKV Card moet	
u uw kaart direct laten blokkeren en onmiddellijk 		
aangifte doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.

» Leer uw PIN-code bij voorkeur uit uw hoofd;	
schrijf hem nergens op!

Advies DKV: Behandel uw 

tankkaarten voorzichtig!

Misbruik van cards: 
Laat u niet in de kaarten kijken!


